
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA /

.»-t ■

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXV! — Nr. 1281 (6715) 4 PAGINI 30 BANI Sîmbătâ 5 iunie 1971

Partidele Jiul-Dinamo și Rapid-Steagul roșu Mîine, la Arad

domină etapa a XXVI-a a diviziei A la fotbal 0 mare duminică 
cullural-sportivă
Pitoreasca pădure Utvî- 

nis, de lingă Arad, va 
găzdui în tot cursul zilei 
de duminică o amplă ac
țiune cultural-sportivă de 
masă inițială de C.J.E.F.S. 
Arad, în colaborare cu 
Consiliul județean sindi
cal, Comitetul județean 
U.T.C. și Comitetul jude
țean pentru cultură și ar
tă. In program figurează 
demonstrații și întreceri 
sportive, jocuri distractive, 
concursuri de muzică 
populară, ușoară și de 
dans, un turneu fulger de 
mini-fotbal, atractive pro
grame artistice. Celor mai 
buni sportivi și artiști li 
se vor decerne numeroase 
premii, printre care și o 
bicicletă oferită de ziarul 
nostru.

Cea de-a patra zi a vizitei 
în Republica Populară Chi
neză a delegației de partid 
și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit oaspeților 
români prilejul de a cunoaș
te noi aspecte ale vieții po
porului chinez, ale muncii 
sale harnice, perseverente, 
pentru făurirea unei econo
mii moderne, pentru ridica
rea țării pe noi trepte ale 
civilizației socialiste.

în vizita de vineri dimi
neață la Combinatul petro
chimic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației române au fost în
soțiți de tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului 
Politic a! C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, soția sa, Lim Cla
mei, precum și de Ci Pin-fei,

ministru ad-interim al aface
rilor externe.

La plecare, luîndu-șl ră
mas bun de la gazde, tova
rășul Ceaușescu, membrii 
delegației române răspund cu 
căldură aclamațiilor și urări
lor mulțimii.

Vineri după-amiază, la Pe
kin au continuat convorbirile 
dintre delegația de partid și 
guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a) 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, șl delegația de 
partid și guvernamentală 
chineză, condusă de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al G.G. a) P.G. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze.

Convorbirile s-au desfășu-

rat într-o atmosferă cordială.
Vineri după-amiază, tova

rășa Elena Ceaușescu, înso
țită de tovarășa Lin ffiia-mei, 
soția tovarășului Li Sien-nien, 
șl de tovarășele Hua Kuan, 
soția ambasadorului R.P. Chi
neze la București, și Maria 
Duma, soția ambasadorului 
Republici! Socialiste România 
la Pekin, a vizitat sala spor
turilor din capitala chineză,

Construcție vastă și moder
nă, sala dispune de 18 mii 
de locuri. Aici se desfășoa
ră mari competiții de tenis 
de masă, volei, baschet și 
alte sporturi. Datorită insta
lațiilor de care dispune, sala 
se poate transforma în pa
tinoar artificial.

Ea încheierea vizitei, tova
rășa Elena Ceaușescu a felici
tat călduros gazdele pentru 
această remarcabilă realizare 
și a mulțumit pentru expli
cațiile primite.

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE DIN 1972 
SE VOR ORGANIZA LA CONSTANȚA

După cum se știe, campio
natele europene de haltere din 
1972 vor fi organizate în Ro
mânia. In ședința Biroului 
F.R.H.C. care a avut loc joi 
seara s-a stabilit ca această 
mare competiție de pe conti
nent să aibă loc la Constanța.

Totodată — în aceeași șe
dință — a fost alcătuit lotul 
care va reprezenta tara noas
tră la apropiatele campiona
te europene de la Sofia (19-27 
iunie) : Ion Horiopan, Zoro 
Fiat. Marian Grigoraș și Va* 
sile Bădesru.

LA
PROLOG

„TRIUNGHIULARUL"
DE DECATLON

Azi și 
tioițlânte 
viziei A 
nia la 
XXVI-a.
partidele Jiul — 
Rapid — Steagul 
ciur! importante pentru cele 
două extremități ale clasa-

Citiți în pagina a 3-a avancronica etapei.

mime, echipele
La campionatul di- 

la fotbal 
startul 
Capete

se vor ali- 
etapei a 
de afiș :

Dinamo și .
roșu, me-

mentului. Pentru confrunta
rea de azi dintre Rapid și 
Steagul roșu, fotbaliștii bra
șoveni au sosit în Capitală 
de cîteva zile. Iată-i pe ele
vii lui Valentin Stăn'escu 
plimbîndu-se pe unul din bu
levardele Capitalei.

Cil «JINDUL LA „EUROPENELE* DE BOX

Importante hotărâri ale F.R. Fotbal

Arbitrul Gh. Birăescu retrogradat și suspendat 
Moldoveanu, Beldeanu și Pali sancționați

Aseară, în ședința de lucru, 
biroul F. R, Fotbal a luat in 
discuție actele de indisciplină 
și arbitrajul meciului Progre
sul București — Politehnica Iași 
și unele rezultate anormale din 
campionatul național al junio
rilor și școlarilor.

Iată hotăririle adoptate de 
către F. R. Fotbal, operante 
cu începere de la luarea de
ciziilor :

I. Pentru lovirea intenționată 
a adversarilor jucătorii Moldo
veanu (Politehnica Iași) și Bel
deanu (Progresul) se suspendă 
pe trei etape din campionat.

Pentru injurii proferate la 
adresa arbitrului în timpul par
tidei Progresul București — Po
litehnica Iași, jucătorul Pali 
(Politehnica Iași) se suspendă 
pe patru etape din campionat.

Astfel se infirmă hotărîrea 
anterioară a Comisiei de com
petiții a F.R.F. care sancțio
nase ■* -----” *
doar

II. 
sul 
Iași, . _ 
trogradează din lotul arbitrilor 
divizionari A în lotul B și se

suspendă din activitate pentru 
patru luni de activitate corn- 
petitlonală deoarece nu a do
vedit fermitate în conducerea 
jocului și a acordat un gol in 
condiții neregulamentare.

III. In legătură’ cu campio
natul național al juniorilor și 
școlarilor în care au fost înre
gistrate unele rezultate cu scor 
exagerat, neobișnuite in com
petițiile de fotbal, și care pun 
la îndoială caracterul normal 
de desfășurare al luptei sporti
ve, s-a luat hotărîrea ca in 
ieriile a V-a, a Vl-a și a X-a ale 
acestui campionat, să nu se 
omologheze echipe cîștigătoaro 
de serii și în consecință, echi
pele F. C. Argeș, Corvinul 
Hunedoara și Vagonul Arad se 
califică direct în turul al doi
lea al turneului final al aces

tui campionat.

POMETCU Antrenorul

rămas puține zile 
iunie, cînd se va

Au mai 
pînă la 11 
da startul întrecerilor pentru 
desemnarea campionilor con
tinentali de box. Pugiliștii 
români, care vor îmbrăca tri
coul național ia această mare 
competiție, efectuează ultime
le pregătiri înaintea plecării 
spre Spania. Marți, delegația 
țării noastre va părăsi Capi
tala, îndreptîndu-se spre Ma
drid, locul de desfășurare a 
campionatelor europene de 
box.

țintește
medalia

de argint
înaintea plecării am solici

tat unor factori direct inte
resați cîteva declarații în le
gătură cu șansele pe care le 
acordă boxerilor români la 
aceste întreceri. Pentru âzi, 
au răspus un antrenor (Teo
dor Niculescu) și elevul său 
(Gabriel Pomeicu).

T. Niculescu t „Condițiile 
în care se desfășoară actuala 
ediție a campionatelor euro
pene sînt cu totul diferite de 
cele ale ediției precedente. Nu 
putem minimaliza avantajul

T. NICULESCU
preferă

locul I

pe acești trei jucători 
cu mustrare (n.r.).

Arbitrul meciului Progre- 
București — Politehnica 
Ștefan Birăeșcu, se re*

De azi, In saloanele hotelului Athene Palace

,,Cupa Olimpia" 
la ciclism

Prima etapa din „Cupa Olim
pia-', desfășurată ieri după-amia
ză pe șoseaua Olteniței, pe o 
vreme splendidă, a fost rapidă : 
42 km/h.

Victoria a revenit la sprint lui I. 
Cosma (Dinamo) care a parcurs 
96 km în 2hl6:43.

Astăzi, etapa a Il-a, circuit pe 
str. Maior Coravu, la ora 16.

ȘEDINȚA COMITETULUI
EXECUTIV AL F.I.S.U

în sa- 
Athenă 
va a- 
festivă

Azi, de la ora 10, 
ioanele hotelului 
Palace din București 
vea loc deschiderea 
a ședinței Comitetului Exe
cutiv al Federației Interna
ționale a Sportului Univer
sitar.

Tot azi, la prînz, membrii 
Comitetului 
F.I.S.U.
varășul 
dintele 
pentru 
Sport.

Sportul doljean in dezbaterea Biroului Comitetului județean de partid

PROGRESE REALE. DAR SI RESURSE7 •>

CARE-SI AȘTEAPTĂ VALORIFICAREA 
f J

Doljul pregătește 10 candidați olimpici. Ciți dintre 
aceștia vor fi prezenți la Munchen '72 ? lată o preocu

pare de prim ordin
Am mai avut nu de puține 

ori. plăcuta ocazie 
niem. prin referire 
mite evenimente sau fapte con
crete, preocuparea atentă, pli
nă de solicitudine, pe care 
comitetele județene de partid 
o manifestă în privința activi
tății de educație fizică și sport.

să subli- 
la anu-

La începutul acestei săptămîni, 
un nou prilej asemănător ni 
l-a oferit ședința Biroului Co
mitetului județean P.C.R. 
Dolj, pe a cărei agendă a fi
gurat. alături de alte importan
te probleme de interes econo
mic si social, analiza activită
ții de educație

din județ. în lumina aplicării 
prevederilor cuprinse în Hotă
rîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din iunie 1967,

Constantin FIRANESCU

fizică și sport

Urmînd, la un interval 
conferinței CJ.E.F.S. 
atorh irtfrs In înraniiinUrmind, la un interval nu prea mare, 
conferinfei CJ.E.F.S. Dolj, analiza 
efectuată la începutul acestei săptă

mîni de către Biroul Comitetului județean 
de partid s-a dovedit a fi nu numai deo
sebit de utilă, dar și fructuoasă.

Participarea la ședință a factorilor cei 
mai reprezentativi din județ, în frunte cu 
tovarășul Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, a constituit nu numai do
vada preocupării atente și pline de grijă 
fată de problemele educației fizice și spor
tului în județul Dolj, dar și garanția unei 
dezbateri aprofundate, la obiect, a aces
tor probleme de reală semnificație socială.

In cunoștință de cauză, bine documen
tați, participantii la ședința Biroului Comi
tetului județean de partid au analizat 
principalele aspecte ale sportului de masă 
și de performantă. Ei au subjjniat, ca 
obiective principale care trebuie să stea 
în atenția CJ.E.F.S. și a celorlalte organe

teiului județean de

*

pe care-1 oferă „terenul pro
priu". Am convingerea că 
performanțele noastre de la 
București nu mai pot fi decît 
cu greu atinse. Boxerii noștri 
sînt la fel de bine pregătiți 
ca și în 1969, majoritatea lor 
sînt tineri și capabili să ob
țină rezultate foarte bune. 
Dar, nu trebuie să uităm că 
boxerii sovietici reprezintă o 
forță de necontestat în arena 
internațională, iar cei polo
nezi, care la București nu 
prea s-au distins, au avut la

dispoziție doi 
tire, timp în 
știu n-au stat cu mîinile în 
buzunare. Nu sînt de negli
jat nici pugiliștii maghiari, 
bulgari, iugoslavi, italieni, cei 
din R. D. Germană, care, bi
neînțeles, vor depune eforturi 
pentru a ocupa un loo cît 
mai bun în ierarhia conti
nentală. De asemenea, cîțiva 
boxeri turci, francezi, englezi, 
scoțieni și chiar ai țării gaz
dă, cred că vor încurca mul
te socoteli făcute anticipat. 
Spunînd acestea, nu vreau

Mihai TRANCA

ani de pregă- 
care, din cîte

(SLUJ, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). La ora cînd 
lecturați aceste rînduri toți 
atleții participanți la triun
ghiularul de decatlon Româ
nia — Polonia — R.F. a Ger
maniei sînt gata pentru con
curs. Sportivii polonezi și cei 
vest-germani au sosit la Cluj 
joi după-amiază. Vineri ei ao 
făcut o vizită în oraș, îndem
nați, desigur, și de vremea 
frumoasă care pare să se fi 
stabilizat. Oricum, prognoza 
pentru următoarele 24 de 
ore anunță timp frumos. In 
scurtul Ier itinerar clujean 
atleții oaspeți n-au omis sta
dionul Municipal. Modul cum 
gazdele au pregătit concursul 
a lăsat o impresie foarte 
bună.

Dintre echipele participan
te, cea a R. F. a Germaniei 
(Walde, Grube, Perk, Knot, 
Leyhe și Klamma) este cea 
mâi optimistă în ceea ce pri
vește rezultatele. Conducă
torii delegației nu exclud a- 
nele surprize — dar într-e 
declarație pe care ne-au fă
cut-o ne-au lăsat să înțele
gem că duminică, după ulti
ma probă punctajul general 
va fi favorabil atleților R.F. 
a Germaniei.

Polonezii sînt 
vați, evitînd să 
stieuri, în timp .. ___
rul nostru federal Gh. Zîm- 
breșteanu își pune multe 
speranțe în virtuțile decatlo- 
niștilor români, anticipînd • 
dispută și cu participanții dar 
și cu recordurile.

Așa cum am maî arătat, 
triunghiularul de decatlon 
România — Polonia — R.F. 
a Germaniei se va desfășura 
alternativ cu finalele pentat
lonului atletio școlar.

mai rezer- 
facă prono- 
ce antreno-

Tibarlu STAMA

Executiv
vor fi primiți de to- 
Anghel Alexe, preșe- 
Consiliului Național 
Educație Fizică

(Continuare tn vag, a 2-a)

« ‘Foto : Drago? NEAGU

Platformele sînt ocupate, antrenamentul în noul bazin 
poate începe

din România și R.D. Germană
își dispută întîietatea

Ieri dimineață, agitație 
deosebită la bazinul de sări
turi din cadrul complexului 
sportiv „23 August". Selecțio
natele de copii ale României 
și R.D. Germane efectuau 
primele salturi de acomodare 
cu elegantul bazin care va 
fi inaugurat azi, cu prilejul 
întîlnirii amicale dintre re
prezentanții celor două țări. 
Impresiile erau cît se poate 
de favorabile din partea am
belor „tabere". Fapt normal 
dacă ținem seama că respec
tiva bază oferă condiții op
time de concurs, fiind dotată 
cu cele mai moderne instala-

In ceea ce privește prono
sticurile, obișnuite în între
cerile Internaționale, ele au 
fost de astă-dată mai reți
nute. Nu vom uita însă, de 
performantele copiilor din 

R.D. Germană, care au ocu
pat cu regularitate locurile 
fruntașe ale celor mai im
portante competiții interna
ționale. De valoarea micilor 
săritori ne vom convinge azi 
și mîine, de la ora 10 (sal
turile impuse) și de la ora 
17 (cele libere), cînd vor avea 
loc disputele la trambulină 
și la platformă.

Campionatele internaționale de tir ale României
(Continuare în vag. a 2-a)

cu care colaborează : intensificarea efor
turilor de cuprindere a maselor, îndeosebi 
a tineretului, în practicarea sistematică și 
continuă a exercițiilor fizice și sportului, 
prin folosirea îndeosebi a formelor sim
ple, asigurarea unor condiții optime de 
pregătire sportivilor nominalizați pentru 
olimpiadă, acordarea unui mai mare 
sprijin ramurilor de sport cu tradiție ră
mase în urmă, amenajarea de baze spor
tive simple în toate satele și comunele, 
creșterea randamentului în muncă al ca
drelor tehnice.

Punctele de vedere exprimate _ cu acest 
prilej, concluziile la care s-a ajuns, mă
surile adoptate de Birou — atit în pri
vința impulsionării activității de masă și 
de performanță, cît și a dezvoltării bazei 
materiale — vor trebui să ducă la o mai 
bună valorificare a posibilităților de care 
dispune mișcarea sportivă din județul Dolj, 
la crearea de condiții superioare de afir
mare a sportului doljean pe plan națio
nal și internațional.

NUMEROASE NUME CELEBRE LA STARTUL ÎNTRECERILOR
Dacă valoarea tirului ro

mânesc este recunoscută pre
tutindeni, de un renume la 
fel de frumos se bucură și 
competițiile organizate în țara 
noastră. De aceea ele întru
nesc de fiecare dată și foar
te numeroși concurenți dar 
și performeri de cea mai ri
dicată clasă. Este cazul și a- 
cestor campionate internați
onale ale României care vor 
fi găzduite la poligonul Tu
nari, vestit și el în lumea în
treagă. Aflate la a XlV-a e- 
diție, întrecerile reunesc mul
te nume de rezonanță din 
elita tirului mondial. Astfel, 
publicul va putea asista la 
evoluțiile deținătorului titlu 
lui suprem la pistol liber. 
Harald Vollmar (R.D. Germa
nă), a tuturor laureaților J.O,

din Mexic la pistol viteză t 
Zapedzki (Polonia) — medalie 
de aur, Roșea (România) — 
medalie de argint, Suleima- 
nov (U.R.S.S.) — bronz, Falta 
și Nacovski (Cehoslovacia) — 
locurile 2 și 4 la C.M. sau 
bulgarul Petkov — locul 111 
la C.M. de la Phoenix 1970. 
De asemenea, se vor alinia 
la start și „puști" celebre ca 
Bernd Klingner (R.F. a Ger
maniei) 
(1968) la armă 
redus 3x40 f 
mondial la 40 
genunchi sau 
Klaus 
cund 
libru 
(C.M. 
ta oaspeților
tare, țintași cu o ’ mare a-

campion olimpic 
liberă calibru 
și recordman 
f poziția în 
colegul lui 

Zahringer — locul se- 
la armă 
redus 

Phoenix

liberă ca- 
60 f culcat 
1970). Și lis- 

de peste ho-

udiență în rîndurile spe
cialiștilor, ar mal putea fi 
continuată. Alături însă, în 
galeria acestor mari campi
oni, este sigur, Tunarii vor 
mai confirma și al ți trăgă
tori, azi mai puțin cunoscuți, 
dar mîine, deveniți poate 
mari performeri.

O dată ca cei vreo 200 de 
țintași din străinătate vor 
păși pe standuri și 127. de 
sportivi români din care, 46 
sînt membri ai Ioturilor o- 
limpice și republicane. Printre 
aceștia se află Șandor, Rota 
ru, Ferecatu, Codreanu, Du 
mitrescu, Florescu, Popovici. 
lonescu, Sencovici, Pintilie. 
Danriu, Vlădoiu, Tripșa. Iu«a 
Roșea, Atanasiu, Giușcă, Ve
ronica Slroe, Ana Goreti. 
Edda Baia, Melania Petrescu,

Reli Vezeanu, Marina Vasi- 
liu, Anișoara Matei etc. Toți 
aceștia reprezintă de fapt nu
cleul de bază al tirului nos
tru, cei care nădăjduim să 
confirme așteptările acum, ca 
și la campionatele europene 
de la Suhl (R.D. Germană) 
din luna august sau la J.O. 
din anul viitor. Să le aștep
tăm evoluțiile cu încredere.

★
Ieri au mai sosit și loturile 

Bulgariei, Poloniei, Ceho
slovaciei, Greciei, Spaniei, I- 
taliei, Australiei, Belgiei și 
Marii Britanii. A venit și dl 
Otto Horber (Elveția), mem
bru al comitetului tehnic al 
U.J.T.

Astăzi, este zi plină de an
trenamente la poligonul Tu
nari,



LA CLUJ - INTERES DEOSEBIT
PENTRU PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR ÎNTRECERI ECHILIBRATE

Școala
3Î4 p, 3. C.S.Ș. 280 p, 4. C.NU.

tasescu, Costln); K4 fete — 500 m: 
C.N.U. (Roman, ștefan, Teleje- 
man, Olaru).

Clasament general s 1.
sportivă nr. 2 — 410 p, 2. Olimpia 
........ 3 C.S.Ș. 280 p, 4. C.N U. 
93 p. 5. Rapid 77 p, 6. Voința 64 p.J «

pre-
pe

CLUJ, 4 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Aici, in 
orașul de suo Feieac, 
găurile pentru finalele 
țară ale Pentatlonului atle
tic școlar sînt practic înche
iate. Stadionul municipal 
din localitate a fost înzes
trat, în mod special, cu 
toată aparatura necesară, 
pista de alergări, sectoarele 
ae sărituri și aruncări au 
fost și ele puse la punct.

Un interes special se ma
nifestă față de finale, la 
Liceul „Gheorghe Barițiu" 
din localitate, reprezentanții 
tuturor claselor exprimîn- 
du-și dorința de a fi pre- 
zenți în tribunele stadionu
lui. Explicația este foarte 
simplă: atleții acestui liceu, 
cu o recunoscută tradiție 
sportivă, pornesc cu mari 
șanse la obținerea primului 
loc. De altfel, punctajul rea
lizat de atleții de la „Bari
țiu" (15121) în concursurile 
de pînă acum este net supe
rior celui înregistrat de 
toate celelalte finaliste. 
Atleții din localitate por
nesc, deci, favoriți.

Apropo de șanse, 
liștii sînt tentați să 
că la fete, de pildă, 
se va decide din 
care va angaja în principal

echipele liceelor „Gheorghe 
Lazăr" din București și nr. 
8 din Iași, de altfel așa cum 
s-au petrecut lucrurile și la 
finala de anul trecut Ace
iași specialiști așteaptă cu 
mult interes evoluția unor 
echipe care apar pentru pri
ma oară în prim planul 
competiției și implicit ai 
nalei, cele din Roman și 
troșani (fete), Cîmpina, 
Ocna, Aiud, Sibiu, Tr. 
verin și Craiova (băieți).

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR

sîmbătă, ziua I : 
ora 9 —

fi- 
Pe- 
Tg. 
Se-

16.30 — festivitatea de des
chidere a finalelor j ora 17
— lungime b; ora 18 —
greutate f.

• duminică, ziua a Il-a i 
ora 8 — înălțime b; ora 10
— înălțime f; ora 12,30 — 
800 m b; ora 13 — 400 m f; 
ora 13,30 — festivitatea de 
premiere a finalistelor.

ale con- 
mai avea 
ștafete de

ÎN CALIFICĂRILE

HERĂSTRĂU
de trei zile, iacul Herăs- 
găzduit întrecerile din 

fazei de zonă a campio- 
republican de caiac-canoe. 

rezervat seniorilor, a

specia- 
creadă 
locul I 
disputa

REUNIUNE
TINEREȚII

PE VELODROMUL DINAMO
velodromul 
de către 

1, a fost o
Reuniunea de pe 

Dinamo, organizată 
Școala sportivă nr. 
reuniune a tinereții, în care spor
tivii au făcut o splendidă și pro
mițătoare risipă de energie. La 
juniori miei s-au disputat urmă
toarele probe : 200 m lansat: 1.
P Cimpoieru (Șc. sp. 3) 13,S 2. 
Gh. Șchiopa (Șc. sp. 1) 13,6,' 3. 
șt. Popescu (Șc. sp. 3) 13,6; vite
ză : 1. Gh. șchlopu, 2. p. Cimpo- 
jeru, 3 R. Simion (Șc. sp. 1); 
cursă cu adițiune de puncte : 1. 
Gh. Schlopu 21 p, 2. St. Popescu 
17 p, 3. P. Cimpoieru 12 p. Ju
niori mari, urmărire pe echipe : 
1. Steaua. 2. Se. sp. 1, 3. Dinamo; 
cursă cu adițiune de puncte : t 
M. Ferpelea (Steaua) 30 p, 2. Gh. 
Tucior (Steaua) 17 p, 3. Gh. Io- 
nescu (Steaua) 16 p, 4. c. Cîrje (Se. sp. 1) io p.

SNAGOV
Sportivii celor două puternice 

secții nautice bucureștene — Di
namo și Steaua — și-au disputat 
întîietatea în întrecerile fazei de 
zonă a campionatului republican 
de caiac-canoe, pe lacul Snagov, 
Ia mijlocul acestei săptămînl. Au 
fost doua zile de ambițioase evo
luții, în care cei mai bum au 
cîștigat dreptul de a participa m 
finale.

Rezultate (primul loc, în ordi
nea disputării probelor) : Hi bă
ieți _ moo m : Vasile Roșea (Di
namo) 3:54,4; K2 băieți - 1000 m: 
Steaua (Coșnlță, Simiocenco) 
3:30,2; K4 băieți — 1000 m : Di- 
namo 3:07,8; CI — 1000 m: I. 
Patzaichln (Dinamo) 4:13,0 ; C2 — 
1000 m : Dlnamo (Covaliov — Ca- 
labidov) 3:48,9; K1 fete — 500 mi 
Victoria Dumitru (Dinamo) 2:06,1; 
K2 fete — 500 m : Dinamo (M. 
Nlchlforov — M. Lovin) 1:53,6; 
K1 băieți — 500 m : A. Vernescu 
(Dinamo) 1:48,2; K2 băieți — 500 
m : Steaua (Dragu)schi, Pavel) 
1:39,4 ; K4 fete — 500 m : Dinamo 
1:43,2 ; CI — 500 m : I. Patz.al- 
chin (Dinamo) 1:58,7 ; C2 — 500 m: 
Dlnamo (S. Nemeș, E. Nemeș) 
1:49,3 ; K1 băieți — 4x500 m : Di
namo 7:52,2 ; K4 băieți — Ui 000 m: 
Dinamo 37:39,8 ; K2 băieți — 10 000 
m ; Steaua (Coșnlță, I. Terente) 
42:15,0; Kt băieți — 10 000 m: I. 
Macarencu (Dinamo) 45:51,3; C2 
— 10 000 m : Dinamo (Calabidov, 
Maxim) 47:02,7; Ci — 10 ooo m: 
Llpat Voroblev (Dinamo) 54:30,5.

PENTRU FINALE
— 500 m : Maria Drăghici (CNU); 
K2 fete — 500 m : C.S.Ș. (M. Pe
trescu, S. Moldoveanu); K4 bă
ieți — 1 000 m : Ș.S. 2 (Mihalcea, 
Matei, Astanei, Coman) ; CI — 
1 ooo m : D. Stoica (C.S.Ș.); C2 — 
1 000 m : Olimpia (Cosma. Stan); 
K2 băieți — 1 000 m : Ș.S. 2 (Za- 
bet, Predoni); Kt băieți — 1 ooo
m : R. Șofran (C.S.Ș.); K4 băieți

FINAL DE STAGIUNE

ÎN DIVIZIA A
Timp 

trău a 
cadrul 
natului 
ConCUrSUl, rc«ava, —
reunit la start zeci de sportivi, 
reprezentanți a numeroase secții 
nautice bucureștene. Participanții 
la aceste disputate curse au evo
luat în 18 probe (viteză și fond), 
înregistrînd rezultate mulțumitoa
re. S-au remarcat calaclștii șl ca- 
noiștli de la Școala sportivă nr. 
2, învingători în 6 probe. O fru
moasă comportare au avut și 
sportivii de la Olimpia (locul 2 
în clasamentul general), Clubul 
sportiv școlar, C.N.U. și Rapid (cu 
un lot de perspectivă).

Rezultate (primul loc, în ordi
nea disputării curselor) : K1 fete

Ultima etapă a diviziei A 
la polo programează, azi și 
mîine, meciuri importante 
pentru „periferia clasamen
tului", unde lupta pentru 
evitarea retrogradării este 
deosebit de disputată, în ea 
fiind angrenate, deocamda
tă, C.S.M. Cluj (I punct în 
clasament), Crișul Oradea 
(3 p) și Politehnica Cluj 
(3 p). Interesant se anunță, 
prin prisma întrecerii pen
tru una din pozițiile frun
tașe, turneul de la Arad, 
unde Vagonul din localitate, 
profitînd de avantajul de 
gazdă, va căuta să depă
șească pe I.E.F.S. (aflată a- 
cum pe locul al treilea) și 
pe Crișul.

Iată programul acestei ul
time etape care se desfășoa
ră ca și cele precedente, sub

BUCUi 
Bucu- 

Cluj, 
, Poli- 

Dinamo J 
Cluj —

în ambele zile 
cursurilor vor 
loc probe de 
10X100 m (b și f) precum și 
altele de alergări, în cadrul 
„Anului atletic școlar", sus
ținute de atleți din școlile 
generale, 
generală și școlile profesio
nale.

Ședința tehnică pentru fina
la campionatului republican 
de caiac-canoe, care se va 
disputa săptămîna viitoare, 
are loc miercuri 9 iunie, la 
Snagovliceele de culturăora 

greu-- 100 m b;
tate b; ora 11,45 — 100 mf; 
ora 12,50 — lungime f; ora

8

T. BRADEȚEANU

Tinerii sportivi din școlile profesionale...
Ne-am obișnuit ca în iunie 

cotele activității competițio- 
nale a elevilor să crească ver
tiginos, in prim-plan situ- 
indu-se finalele campionate
lor republicane ale liceelor 
de cultură generală și cele 
ale școlilor profesionale. Des
pre acestea din urmă — care 
încep astăzi — ne propunem 
să amintim 
pentru că, 
sportul din școlile profesio
nale are nevoie (și merită cu 
prisosință) de o popularizare 
mai largă.

Evenimentul finalelor ni se 
pare un moment potrivit 
pentru a sublinia faptul că. in 
general, acestui important 
(din atîlea motive binecunos
cute) sector al vieții noastre 
sportive ar trebui să i se a- 
corde mai multă atenție de 
către toți factorii cu atribuții 
in domeniul educației fizice 
și sportului. Pentru că anii 
au trecut repede și de la 
unele începuturi 
sportul din școlile profesio
nale — există peste 4UU de 
asemenea unități — a ajuns 
să cuprindă aproape 21)0 000 
de elevi, tineri evident do
tați, cu reale perspective de 
afirmare m sportul de per
formanță și in orice caz toți 
puțind fi atrași spre practi
carea sistematică a exerci- 
țiilor fizice.

cite va lucruri 
sincer vorbind,

modeste

S-au realizat, spuneam, pro
grese remarcabile, desigur in 
cadrul grijii generale purtată 
învățămintului din școlile 
profesionale, dar și prin spri
jinul și înțelegerea directori
lor și a altor cadre didactice, 
prin manca și inițiativa pro- 
fesorilor de educație fizică.

Finalele ediției din acest 
an a campionatelor republi
cane, organizate de Ministe
rul Invățămintului, U.T.C. și 
C.N.E.F.S., , '
gător această dezvoltare, 
flăm că la 
minare au 
90 000 de 
exemplu — 
pe ministere și organe cen
trale au concurat 300 de e- 
chipe de volei, 310 de fotbal, 
400 de handbal, peste 1600 
de atleți. Au fost înregistrate 
multe evoluții de calitate, 
performanțe de valoare, dar 
lucrul cel mai important ni 
se pare a fi faptul că majo
ritatea centrelor — poate in 
mod deosebit școlile profe
sionale din Galați (o surpriză 
plăcută pentru factorii de re-

exprimă convin- 
" . A-

întrecerile preli- 
participat cca. 

elevi, că — de 
numai la etapa

sort), Brașov, București, Arad, 
lași și Pitești — au demon
strat in acest an o crescută 
capacitate organizatorică, un 
plus de inițiativă și răspun
dere in acest domeniu.

Spunem toate acestea pen
tru că, după opinia noastră, 
cea de a 18-a ediție a fina
lelor campionatelor școlare 
republicane trebuie să ono
reze și să confirme pozițiile 
avansate pe care le-a cucerit, 
in ultima vreme, sportul din 
școlile profesionale. Așteptăm, 
de aceea, tncepînd de azi, ca 
finalele programate pentru 
luna iunie (întrecerile de lup
te, schi, box și haltere s-au 
desfășurat 
aducă pe 
București, 
Pitești nu 
talentați și profesori entu
ziaști, ci și un public larg 
(prima invitație e adresată, 
desigur, elevilor). Ar fi, din 
toate punctele de vedere, o 
sărbătoare a sportului din 
școlile profesionale.

Dan GARLEȘTEANU

— 1000 m : Școala sportivă 2 
(Stoian, Stroe, Predoni, Mihăilă); 
K2 băieți — 10 ooo m : Școala 
sportivă 2 (Zabet, Păunescu); C2
— 10 000 m : C.S.Ș. (Stoica, Tran- 
dafli-escu); CI — 10 000 m : M. 
Drăguț (Olimpia); K1 băieți — 
10 000 m : R. Zamflrescu (Olim
pia) : K1 băieți — 500 m : R. Șo
fran (C.S.Ș.); K2 băieți — 500 ni: 
Școala sportivă 2 (Matei, Mliial- 
eea); Kt băieți — 4x500 m : Olim- 
pia.(Nae, Costin, Eșeanu. Ștefan); 
Ci — 500 m : P. Finanțu (Șc. sp. 
2) ; C2 — 500 m : Olimpia (Anas-

PARTICIPAREA LUI ȘTEFAN
A CAMPIONATULUI DE

CHIȚU LA ETAPA A V-a 
MOTOCROS-INCERTĂ

Reuniunea internațională

de psWogâe sportivă
Joi s-a încheiat la sediul 

Consiliului National pen
tru Educație Fizică și 
Sport reuniunea de lucru 
a Comitetului științific al 
Federației Europene de 
psihologia sporturilor. 
Timp de trei zile specia
liști din șapte țări, împre
ună cu specialiști de la 
I.E.F.S., Centrul de cerce
tări științifice al C.N.E.F.S., 
Centrul de medicină spor
tivă și din cadrul unor fe
derații sportive au dezbă
tut probleme în legătuiă 
cu terminologia psihologiei 
sportului și. mai ales, me
todica examinai ii sportu
rilor prin teste. în vederea

psihodiagnozei și selecției. 
Ei au căzut de acord asu
pra necesității de a adecva 
testele la specificul fiecă
rui sport, pe baza cunoaș
terii aprofundate a cerin
țelor acestora.

Au fost expuse baterii 
de teste și tehnici de exa
minare folosite în diferite 
țări și au fost făcute pro
puneri de ameliorare a lor 
pentru creșterea eficienței 
asistenței psihologice a 
sportivilor.

Din partea biroului 
C.N.E.F.S. a luat parte la 
lucrări tov. vicepreședinte 
Emil Ghibu.

mai de mult) să 
stadioanele din 

Piatra Neamț și 
numai performeri

Duminică dimineața pe tra
seul din Moreni se vor dis
puta întrecerile celei de a 
cincea etape 
național de 
de duminică 
putui părții 
pionatului și precede pauza 
necesară pentru pregătirile 
sportivilor noștri care vor lua 
startul la întîlnirile interna
ționale programate în țară 
(Motocrosul balcanic la Tg. 
Jiu — 20 iunie) și peste ho
tare (în Ungaria, Cehoslova
cia și Franța).

a campionatului 
motocros. Etapa 
marchează înce- 
secunde a cam-

Avînd în vedere importan
ta competiției dotată cu Cupa 
balcanică cel doi antrenori ai 
lotului național Tr. Macarie 
și O. Stephani vor urmări cu 
atenție sporită evoluția selec- 
ționabililor pe traseul de la 
Moreni.

în urma accidentului suferit 
în etapa a patra la Tg. Jiu, 
participarea lui Ștefan Chîțu, 
unul dintre principalii pre- 
tendenți la un loc în echipa 
națională, la etapa de la Mo
reni este incertă.

turnee t 
Progresul 
Politehnica 
— Dinamo,

formă de
REȘTI 1 
rești — 
Progresul
tehnica Cluj
CLUJ: Voința
C.S.M. Cluj, Voința — Ra
pid București, C.S.M. — Ra
pid ; ARAD i Vagonul Arad 
— I.E.F.S., Vagonul — Cri- 
șul Oradea, I.E.F.S. — Cri- 
șul.

*
Cu prilejul meciurilor de 

duminică, maestrul emerit • 
al sportului Aurel Zahan, 
fost mai bine de un dece
niu component al reprezen
tativei țării, va susține ulti
mele întîlniri în 
chipei Dinamo, 
du-se, astfel, din 
cpmpetițipnală.

cadrul e- 
retrăgîn- 

activitatea

tOrmare din pas. iJ

Cu gîndul la „europene14

Iat-o pe Maria Bota (IEFS) acționînd pe extremă, adică pe acolo pe unde echipa sa ar fi 
avut mai multe șanse de a înscrie Foto : V. BAGEAC

să se înțeleagă că apreciez 
ca reduse șansele pugiliștiior 

»români. Dimpotrivă ! Sînt 
convins că lupta va fi grea, 
dar Alexe, Cuțov, Pometcu 
șț chiar Mihai au șanse apre
ciabile să urce, la 19 iunie, 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului medaliaților de la 
Madrid. Și nu numai ei 1 Va
loarea sportivă a tuturor ccm- 
ponenților echipei noastre 
pentru campionatele europe
ne este deasupra nivelului 
mediu al boxului european. 
Cu puține șanse (șă nu se 
întîlnească în primele două 
meciuri cu cei mai buni 
boxeri ai categoriei), oricare 
boxer român poate obține o 
medalie. Așa cum a început 
să 'Se miște Dumitrescu, în

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - PROMOTOAREA UNUI JOC MODERN

După preliminarii viu disputate
SE CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE ÎN TURNEUL FINAL 

„CUPEI ROMÂNIEI"AL
4MANGALIA, 

(prin telefon, de 
la trimisul nos
tru).

Avînd anul a- 
cesta o formulă 
inedită în prima 
fază de desfășu
rare (la două în- 
frîngtri o echipă 
părăsește lupta 
pentru trofeu), ti
na la „Cupei Ro
mâniei" la oină a 
început vineri di
mineața, pe sta
dionul din loca
li tate, cu 
care, de 
hotărau 
celor mai 
țante
De vină au fost.., 
sorții, care au de
cis ca actuala 
campioană a ță
rii. C- P. Bucu
rești, și campioa
na satelor pe 
1970, Biruința 
Gherăești (jude
țul Neamț), să 
deschidă con
cursul. Tipografii 
ailați la „prinde
re" au abordat 
jocul cu mai mul
tă prudență, pă
șind excesiv pînă 
ci nd șt-au prins

jocuri 
obicei, 
soarta 

impor- 
competiții.

I

adversarii în po
ziții dificile, pen
tru a-i ținti cu 
precizie. Scor la 
pauză: 12—4 pen
tru bucureșteni. 
Preocupată să-și 
mențină avanta
jul. C.P.B. n-a 
mai dat atenție 
în repriza a doua 
„bătăii", apărin- 
du-se ermetic în 
fața unor oiniști 
ce n-au mai do
vedit siguranța 
de altădată în 
jocul de cîmp. 
Rezultat final :
13— 0 pentru
C.P.B. Alte re
zultate : Viața
Nouă Olteni (jud. 
Teleorman) — 
Torpedo Zărnești
14— 9, 
Curcani 
fov) —
Sibiu 20—10, Ce
luloza Călărași — 
Avîntul Frasin 
17—12.

Spectatorii au 
fost atrași — în 
turul următor — 
de confruntările 
oiniștllor care își 
jucau ultima șan
să pentru califi
care. Au cîștigat :

Avîntul
(jud. II-

Voința

Biruința Gheră- 
ești cu 12—8 la 
Torpedo Zărnești 
și Avîntul Frasin 
cu 23—12 la Vo
ința Sibiu, Biru
ința a întîlnit a- 
poi pe Avîntul 
Curcani, iar jucă
torii din Frasin 
și-au disputat în- 
tîietatea cu Via
ța Nouă Olteni, 
echipe înfrîntede 
Celuloza Călărași 
și C.P.B- cu 9—6 
și, respectiv, 7—6. 
Au învins grație 
unui plus de si
guranță în repri
za de la „prinde
re" — Biruința 
Gherăești cu 12—8 
și Viața Nouă Ol
teni cu 8—7, care 
alături de C.P.B. 
și Celuloza Călă
rași — victorioase 
în preliminarii, 
s-au calificat în 
turneul final (tur- 
retur), programat 
pentru sîmbătă și 
duminică. Cele
lalte echipe se 
vor
tru

întîlni pen- 
locurile 5—8.

Tr. IOANITESCU

GRIVIȚA ROȘIE A SURCLASAT PE AGRONOMIA CLUJ
avanpremiera etapei a 
ieri după-amiază pe te- 

Parcul Copilului s-a dis- 
partida dintre Grlvița Ho- 
Agronomia Cluj. Așa cum 

Grivița Roșie a 
cu seriozitate această 
„ mal sînt totuși spe- 

cu cîștlgarea 
dacă duminică 

va trece de Steaua — 
i team-ului 

în final

X K a, 
renul 
putaL 
Șie ,ei a dc așteptai, 
abordat 
partidă 
ranțe în legătură 
campionatului 
Dinamo v 
împotriva 
trecîndu-1 
(16-3).

Partida 
pe de o 
în care 
reșteană, 
mai multe puncte,

clujean, în- 
cu 34—12

în general,a plăcut
parte datorită manierei 
a jucat echipa bucu- 
dornlcă să înscrie cît 

iar pe de 
alta gratie clujenilor care au o 
concepție de joc modernă, 
zatâ . “
realizate 
cerc.), 
șeanu, 
nasiu, 
Simion 
vița Roșie, Balhit 
și irimie (încerc.) 
nomia. Arbitrajul

pe atac. Punctele au
; de : Pavlovici (2 
Balcan (iov. 
Drăgulescu, 
Pop (cîte

(5 transf.)

ba- 
fost 
în-
Le- 

Ata-

Dragomirescu, cu scăpări, n-a 
ajutat cursivității jocului. (M. Fr.)
PROGRAMUL etapei a xx-a

Duminică se vor desfășura 
următoarele intilnlri în cadru! 
etapei a XX-a a diviziei națio
nale A ; Dinamo — Steaua (te
ren Dinamo ora 10 — arb.
Dragoș Grigorescu) ; 
Constructorul (tereb 
ora 9 — arb. Dan .
Politehnica Iași — Știința Petro
șani, C.S.M. Sibiu ~ 
Bîrlad ; Farul — 
Timișoara.

Barajul de calificare pentru 
divizia A programează două in- 
tîlhiri : “ ’ '
Chimia 
Minerul 
întîlniri

Rapid —
Giulești, 

Lucescu) ;
Rulmentul 

Universitatea

Derbyul campionatului fe
minin de handbal, disputat 
joi după amiază pe terenul 
de la Stadionul Tineretului, 
a adus — cum era de 
teptat — o 
spinoasa problemă ce

aș- 
clarificare în 

fră-

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL
AL ȘCOLILOR PROFESIONALE

tncepînd de azi, 15 echipe de 
băieți și 8 de fete își vor disputa 
finala campionatului național de 
handbal al școlilor profesion.ile. 
împărțite în 4 serii la băieți șl 2 
la fele, echipele participante la 
turneul final vor susține meciu
rile pe terenurile de la stadionul 
Olimpia (băieții) șl pe cele de la 
Grupul școlar de chimie (fetele). 
Campioanele vor fi cunoscute 
miercuri, cînd pe terenurile oe 
la stadionul Olimpia se vor des
fășura finalele atît pentru băieți 
cit șl pentru fete.

Aceste ultime partide vor în
cepe la ora 10-

mîntă în ultimul timp pe 
iubitorii acestui sport: 
va fi campioana țării ? 
rește, nici acum, după 
cheierea acestei partide, 
răspuns cert nu se poate 
Mai sînt de disputat 1 
patru etape și cum pînă în 
prezent întrecerea formații
lor feminine a tost sugestiv 
numită „campionatul 
prizelor", nimeni nu 
are curajul să afirme 
Universitatea București, 
vînt în prezent un avans de 
4 puncte asupra principale
lor sale contracandidate, 
I.E.F.S. și Universitatea Ti
mișoara, poate să se soco
tească virtuală învingătoare.

Tocmai pentru acest mo
tiv, considerăm mai util să 
abandonăm discutarea 
selor, reale sau i 
handbalistelor de la 
sitatea București și 
liniem, faptul demn 
ținut, după derbyul 
că această echipă 
un joc modern, în continuă 
mișcare, cu un sistem de
fensiv, am zice „la zi" (din 
păcate nu și la noi în

cine
Fi-
în- 
un 

i da. 
încă

sut-
mai 

că 
a-

șan- 
nu, ale 

Uni ver- 
să sub- 

i de re
de joi, 
practică

țară !), cunoscut sub numele 
de 4+2. Pe aceste conside
rente, exprimate clar și cu 
eficiență în teren, jucătoa
rele de la Universitatea 
București au cîșligat fără 
nici un dubiu, o partidă în 
care s-au arătat superioare 
adversarelor lor în special 
pe. plan tactic. Diferența a 
fost atît de evidentă îneît 
niej atunci cînd I.E.F.S. s-a 
apropiat — pe tabela de 
marcaj victoria Universi
tății nu părea periclitată. 
Aceasta pentru că studentele 
de la I.E.F.S. acționau sche
matic, forțînd doar pe cen
tru, unde încercau să creeze 
situații 
poartă 
Bunea 
înțeles
rea unei 
aceea a Universității Bucu
rești, echipa I.E.F.S. 
jucat cu mai multă 
gere cu pivoții sau 
treme. Abia într-un 
în ultimele 15

bune de aruncare la 
pentru Băicoianu, 

sau Popescu. N-am 
de ce în contracara- 

apărări 4+2, ca

nu a 
con vin- 
pe ex- 

tîrziu, 
minute,

I.E.F.S. a înscris două goluri 
de pe extreme (Bota și Gu
tă) și unul din contraatac

însă prea tîr- 
meciului

un lucru 
una din

fiind

îm- 
echi-

(Bota). Era 
ziu, soarta 
decisă...

Este, deci, 
bucurător că
pele noaatre fruntașe a în
vățat și aplică perseverent 
un sistem de apărare mo
dern, o concepție de joc în 
deplin acord cu cerințele 
actuale. Considerăm îm
bucurător un asemenea as
pect, ținînd seama, mai ales, 
de faptul că selecționata 
țărji s-a calificat la turneul 
final al C.M., unde nu ne 
îndoim că numai practicînd 
un handbal rapid, ofensiv, 
cu o apărare activă se pot 
obține rezultate de valoare.

Călin ANTONESCU

ultimele zile, nu este exclus 
ca el să reediteze performan
ța de la București".

G. Pometcu: „încă din
1964, cînd am urcat pentru 
prima oară în ring, mi-am 
făcut visuri în legătură cu 
un asemenea eveniment. In. 
ultimii doj ani am participai 
la două turnee internaționale 
în R. D. Germană și de fie
care dată am ocupat locul I. 
Acum mi s-a oferit și prilejul 
să-mi măsor forțele cu elita 
boxului european. Sînt foarte 
bine pregă.tit și am încredere 
în forțele mele. Doresc din' 
toată inima ca prima mea 
participare la o competiție 
de mare amploare să fie în
cununată de succes și nu voi 
aștepta ca succesul să vină 
singur. Deoarece 
acesta am boxat 
cocoș, îi cunosc 
pe cei mai buni 
categoriei pană. Dintre cei pe 
care i-am văzut la turneul 
internațional din acest an, 
de la Leipzig (n.r. turneu pe 
care l-a și cîștigat) nu cred 
că mă poate învinge vreunul. 
Sînt foarte hotărit să nu mă 
întorc de la Madrid fără o 
medalie... Mai valoroasă deT 
cît cea de bronz. Eu m-am 
gîndit la cea de argint, dar 
antrenorul meu îmi vorbește 
mereu despre cea de aur. Ce 
să mai spun? Am început 
să-j dau dreptate..."

pînă anul 
la categoria 

mai puțin 
pugiliști ai

„ÎNTREPRINDEREA economică 
DE ADMINISTRARE A BAZELOR

SPORTIVE"

ped.), 
Onuțiu, 
o încercare), 
pentru Gri- 

(2 iov. ped.) 
pentru Agro- 

lui Sergiu

Sportul Studențesc — 
Tîrnavenl ; și Gioria — 
Gura Humorului. Ambele 
încep la ora 13.

*
Au fost reprogramate partidele 

restante din divizia A : Univer
sitatea Timișoara va juca cu 
C.S.M. Sibiu la 9 iunie șt cu 
Agronomia Cluj la 11 iunie. Gri- 
vița Roșie va întîlni Știința Pe
troșani la 15 iunie.

17

1. „U“ Buc. 23 19 1 3 332—234 39
2. „U“ Tim. 23 17 1 5 282—210 35
3. I.E.F.S. 23 15 5 3 255—202 35
4. Tex. Buhuși

23 10 2 11 250—262 22
5. Rul. Bv. 23 9 3 11 290—297 21
6. Confecția 23 8 4 11 272—203 20

230—249
16214—244

7. Voința Odorhei
23 7 3 13

8. Mureșul Tg. Mureș
“ 7 2 1423

9. Constr. Tim.
23

10. CSM Sibiu 23
7 0 16
5 1 17

213—257
204—276

14
11

SPORTUL DOLJEAN ÎN DEZBATERE
(Urmare din pag. 7)

și în Legea Sportului din 
cembrie 1967.

• COMPARAȚII 
SEMNIFICATIVE

9

din București, bd. Muncii 
nr. 37—39, sectorul 3, tele
fon 21 66 85, angajează de 
urgență :

— șef serv, financiar- 
contabilitate

— lăcătuși cat. 1—4
— muncitori necalificați
— paznici
— magazineri principali
— tîmplari modelieri.

mitetulul județean de partid, 
bună con- 
a bazelor

de-

Beneficiară, în noile condi
ții din ultimii ani. a unei largi 
concentrări de forte organiza
torice și materiale din partea 
tuturor instituțiilor și organi
zațiilor locale investite cu atri
buții în acest domeniu, activi
tatea de educație fizică și sport 
din județul Dolj, asemeni ace
leia la nivelul întregii țâri, a 
obținut realizări remarcabile. 
Dinamica pe ultimii ani a a- 
cestei activități indică impor
tante creșteri la toate capito
lele. Pentru exemplificare, fo
losind datele comparative ale 
anilor 1968 și 1970, vom men
ționa sporirea numărului aso
ciațiilor sportive de Ia 130 la 
224, al sportivilor legitimau de 
la 2 830 la 4 300. al sportivilor 
clasificați de Ia 1 294 la 3 009, 
al antrenorilor de la 06 la 85, 
al instructorilor sportivi de ia 
183 la 247 și, în sfirșit, al arbi
trilor de la 308 la 508. Creșteri 
semnificative sînt semnalate și 
în privința sportivilor doljeni 
selecționați în loturile națio
nale (35 în 1970 fată de 20 în 
1968), a titlurilor de campioni 
balcanici cucerite (4 față de 0) 
etc.

Cifrelor de mai sus, expre
sive prin ele înseși, li se poa
te asocia amănuntul că de pc 
meleagurile doljene s-au afir
mat și lansat asemenea mari 
performeri ca Gheorghe Ber- 
ceanu (campion mondial de 
lupte), Argentina Menis (prima

atletă româncă ce a aruncat dis
cul la peste 60 de metri), Virgi
nia Bonei și Natalia Andrei 
(campioane naționale la atle
tism). Stelian Șerban și Mar
cel Vlad (campioni naționali 
la lupte). Gheorghe Păunegcu 
(din lotul national de gimnas
tică) și alții- Reprezentat de 
doi sportivi la Olimpiada din 
Mexic, Doljul are acum in 
pregătire 10 sportivi pentru e- 
ditia din anul viitor a Jocuri
lor Olimpice.

Prin eforturile comune de
puse de C.J.E.F.S. și organele 
județene ale U.G.S.R.. U.T.C., 
Organizației Pionierilor, Minis
terului învățfimîntului. sub în
drumarea și cu sprijinul per
manent al Comitetului județean 
de partid, s-a pornit o cam
panie de revitalizare a spor
tului de masă, atit in mediul 
școlar și universitar (mai ales), 
cît și in eatriul întreprinderilor 
și instituțiilor, s-au întreprins 
acțiuni eficiente în direcția con
struirii și amenajării 
baze sportive.

de noi

CON- 
ÎN

• PASIUNEA SI 
STIINCIOZITATEA 
MUNCĂ — FACTORI 

DETERMINANT!

Subliniind șl apreciind rezul
tatele obținute, membrii Birou
lui Comitetului județean de 
partid s-au oprit pe larg, au 
dezbătut cu exigență și un 
înalt simt de răspundere, de
ficientele și neajunsurile care 
continuă a se manifesta in ac
tivitatea de educație fizică și 
sport din județ.

Un foarte interesant punct 
de vedere critic a exprimat 
tov. ION CETĂȚEAN U, secre-

tar al Comitetului județean 
P.C.R., în problema pregătirii 
și a randamentului cadrelor de 
tehnicieni sportivi. Cu argu
mente greu de_ combătut, s-a 
relevat că 
ciozitatca 
factorii 
obținerea 
Exemplul 
oferă antrenorul de lupte Ilie 
Marinescu, de la Electroputere, 
care a scos numeroși campioni 
naționali și alți sportivi de 
valoare, deși nu posedă studii 
superioare de specialitate ca 
atitia alți antrenori la atle
tism bunăoară, după cum s-a 
făcut comparația, ce n-au dat 
sportului decît elemente me
diocre.

Foarte pe larg s-a referit 
în cuvîntul său tov. ADRIAN 
CIOBOIU, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C., la ac
tivitatea sportivă de masă dusă 
în școli și la sate. Printre as
pectele negative semnalate de 
el: în școli — se cam așteaptă to
tul de la profesorii de educație 
fizică, se acordă prea ușor 
scutiri medicaie, pe alocuri 
orele de educație fizică se des
fășoară Ia un nivel necorcs- 
punzător ; la sate — comite
tele de sprijin ale asociațiilor 
sportive au o slabă activitate 

nu
con- 
prea 

eo- 
pro- 
cota

pasiunea, conștifn- 
în muncă constituie 

dcterminanți pentru 
unor bune rezultate, 
cel mai elocvent îl

instituții de invătămint supe
rior. a ținut să remarce că po
sibilitățile oferite studenților 
pentru practicarea sportului 
sînt mult rămase in urmă. în
deosebi din punctul de vedere 
al bazei materiale, ceea ce insă 
nu explică total anonimatul in 
care se zbat unele secții.

• DEZVOLTAREA BAZEI 
MATERIALE — O PREO

CUPARE UNANIMĂ

se impune o mai I 
servare și folosire 
sportive existente.

Remarcînd roadele 
fii între toți factorii 
butii în domeniul npvnum,, 
care s-a închegat după adop
tarea Legii din decembrie 1967, 
cei ce au luat cuvîntul la șe
dință s-au declarat principial 
de acord că această colaboraie 
trebuie și ntai mult consolidată 
— aspect asupra căruia a in
sistat ' în scurta sa alocuțiune 
și tov. MARIN BIRJEGA, vi
cepreședinte al C.N.E.F.S.

colaboră- 
cu atri- 

sportului.

sau, și mai rău, nimeni 
mai știe de existenta lor, 
siliile populare se ocupă 
puțin de baza materială, 
operativele agricole de 
ductie „uită“ să verse 

fondurile social-eul- 
C.J.E.F.S. nu acordă 
tehnic și material

parte din 
turale, iar 
sprijinul 
necesar.

Scotînd
tarea pe care a luat-o Univer
sitatea din Craiova, iov. MIR
CEA OPREAN, rectorul acestei

în evidență dezvol-

De altfel, problema necesi
tății amenajării de noi baze 
sportive n-a lipsit aproape din 
cuvintul nici unui vorbitor, 
constituind, după cum ne-am 
dat seama, o preocupare una
nimă. După cum. însă. în mod 
just s-a apreciat de către par
ticipants la ședință, exceptind 
construcțiile de mai mare am
ploare (sala de sport cu 2 000 
locuri, a cărei realizare s-a 
propus a fi devansată, bazinul 
de inot, patinoarul), ce nece
sită sprijin de la centru, toate 
celelalte nevoi (inclusiv ame
najarea locurilor de agrement 
din zona preorășenească, la 
care s-a referit în cuvîntul său 
tov. PETRE GIGEA, prim-vice- 
președinte al Consiliului popu
lar județean) se pot acoperi 
din resurse proprii, prin mun
ca patriotică a tineretului și a 
altor amatori de sport. în a- 
cest sens. tov. ION CETĂȚEA- 
NU a arătat că trebuie depuse 
eforturi sporite, din partea tu
turor factorilor interesați, pen
tru realizarea integrală a anga
jamentelor cuprinse în răspun
sul dat chemării la întrecerea 
lansată de C.J.E.F.S. Galați, 
în același .timp, așa cum pe 
drept remarca tov. M1I-IAI 
BURGgEȘIN, secretar al Co-

• TRADIȚIILE SPORTIVE 
LOCALE SE CER 
A FI REANIMATE

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul CON
STANTIN BĂBAlAU. membru 
supleant 
cutiv al 
secretar 
lean de 
printre 
răspindirii în 
lației 
zilnice, 
tății, a altor forme simple de 
practicare a sportului, a turis
mului. acțiunilor cu caracter 
recreativ. In privința sportului 
de performantă domnia-sa a 

accentul asupra oportuHi- 
reanimârii tradițiilor io

in anumite discipline cum 
boxul, a îmbunătățirii

al Comitetului Exe- 
C.C. al P.C.R., prim
ai Comitetului jude- 
partid. a subliniat — 
altele — necesitatea 

rîndurile popu- 
a gimnasticii medicale 

pentru întărirea sănă-

pus 
tătii 
cale 
este 
muncii de educație a sportivi
lor, a pregătirii temeinice, 
perfecționării și creșterii pa
siunii cadrelor de tehnicieni.

Pe baza concluziilor desprin
se din dezbateri, a propuneri
lor și sugestiilor făcute. Biroul 
Comitetului județean P.C.R. 
Dolj a adoptat un judicios plan 
de măsuri, la a cărui realiza
re — ce va fi urmărită în
deaproape — sînt chemați să-și 
aducă contribuția toți factorii 
locali.
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AZI Șl MÎINE-ETÂPA A XXVI a A DIVIZIEI „A"
® După-amiazâ (ora 17,30), pe stadionul Republicii, Rapid — Steagul roșu, un meci important pentru 
fruntea clasamentului • La Petroșani, Jiul își joacă marea carte de supraviețuire în „A" în fața liderului 
® Derby studențesc pe malul Someșului © își va recîștiga, oare, Progresul ia Timișoara punctele pierdute în 
fața C.F.R.-ului, la București? • Farul — Mărdărescu (Politehnica), un duel de atracție pe malul mării • La 
Arad și Ploiești, partide importante, mai ales pentru oaspeți ® Lipsite de griji și de... ambiții (mari), Steaua și 
F. C. Argeș promit (totuși) un meci-spectacol (jocul începe la ora 15, fiind televizat).
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JIUL-DINAMO RAPID-STEAGUL ROȘU
V -

POFTA DE GOL A LUI 
ION CONSTANTIN

Joi, în partida de verifi
care cu Știința Petroșani, di
vizionarii A ay cîștigat cu 
5—-2, autorii golurilor fiind 
Ion.Constantin (2), Peronescu, 
Libardi și Naidin. Deși Geor- 
geviei și Caramalis nu au 
participat la această partidă 
de verificare, fiind acciden
tați, antrenorul Jiului Viorel 
Tîlmaciu speră șă-i poată fo
losi în meciul de mîine. Deci, 
formația preconizată este ur
mătoarea : Stan — M. Popes
cu, Georgevich Stoker, Cara
malis, Urmeș, Sandu, Pero
nescu. I. Constantin, Libardi, 
Naidin.

Șt. BĂLOI-coresp.

BRĂILA - HAȚEG — 
PETROȘANI

După ce au jucat miercuri 
la Brăila, dinamoviștii au mai 
stat o zi la Galați. De aici, 
fotbaliștii din șos. Ștefan cel 
Mare au plecat la Hațeg 
unde au susținut vineri un

meci-școală, în această dimi
neață, dinamoviștii pleacă 
spre Petroșani.

Formația preconizată pen-

REINTRA DAN COE, 
ABSENTEAZĂ NEAGU

După neașteptatul eșec de 
la Cluj, rapidiștii și-au reluat 
cu maximă intensitate pregă
tirile pentru confruntarea cu 
Steagul roșu. Miercuri, giu- 
leștenii au susținut un joc în 
familie. între „probabili" și 
„posibili", încheiat cu victoria 
primilor cu scorul de 3—0,

prin golurile înscrise de An- 
gelescu, M. Stelian și Petrea- 
nu. De joi, echipa Rapid și-a 
mutat „cartierul general" al 
pregătirilor la Snagov-sat.

în formație va reintra Dan 
Coe, dar va lipsi Neagu. Iată 
„11 “-le preconizat : Rătlucanu 
— Pop, Lupescu, Dan, Ștefan. 
Dinu, Dumitru, Petreanu. An- 
geleseu, M. Stelian. Codreanu.

Aurel PĂPĂDIE

AVANCRONICA Nr. 26

t>U“ CLU J-UNIVERSITATEA CRAIOVA
OBLIGATORIU, VICTORIE! REINTRA DONOSE

JTULs, — Că la Jii te duci 
și vii, 

I 11 ,, Dar poți pierde
tocu-ntii!

tru meciul eu Jiul este cea 
din jocul de la Brăila, dar 
poate va fi folosit Deleanu, 
care la Brăila acuza dureri la 
un picior.

Eșecul din Cupă (ehiar dacă 
rezultatul final a asigurat ca
lificarea echipei clujene în 
semifinală) a pus pe jăratec 
formația alb-negrilor. Fireas
că această reaeție, mai ales 
că studenții sînt datori ini
moșilor lor susținători cu un 
succes (fiindcă 
vreme au avut 
de jumătăți de...

în ultima 
parte doar 
victorii, Iar

C.F.R. TIMIȘOARA-PROGRESUL

N AST ASE: — Dacă nu mă 
cațăr iute, mă... ard !

TIMIȘORENII VOR SĂ SE 
REABILITEZE

Timișorenii, deși eliminați 
și din Cupă după un joc de 
slabă calitate, încearcă să-și 
adune toate forțele ca să de
monstreze că victoria din 
tur cu Progresul, nu a fost 
întîmplătoare. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît convingerea 
lor este că bucureștenii sînt 
hotărîți să-și ia revanșa și

că cele două puncte pentru 
ei ar putea fi decisive în 
lupta pentru rămînerea în A. 
Antrenorii vor trimite în te
ren următorul ,.11“ probabil : 
Corec — Pîrvu, Mehedinți, 
Bodrojan, Bocșa, Donca. Chi- 
miuc, Perlat, Floareș, Regep 
(Bojin), Panici,

P. ARCAN-coresp.

PREGĂTIRI INTENSE 
LA „BANCARI"

Echipa Progresul s-a pre
gătit intens în vederea parti
dei de la Timișoara. în cele 
cinci antrenamente efectuate 
în această săptămînă, s-a lu
crat cu fiecare compartiment 
în parte, antrenorii dînd sar
cini concrete fiecărui jucător. 
Iată „11“-le pe care antreno
rii îl vor utiliza la Timișoa
ra : Zamfir — V. Popesțu, 
Măndoiu, D. Georgescu, Ad. 
Constantinescu, Tănăsescu, 
Dumitriu, M. Sandu. Raksi, 
Năstașe, Cassai.

Florin SANDU

ADAM: — Un măr, două... 
OBLEMENCO: — Uiți, că 

eu sînt,.. șarpe de dudău ?

eșecul de miercuri a turnat gaz 
pe foc). Studenții au făcut joi 
un antrenament tare, vineri 
un al doilea, iar duminică 
sînt hotărîți să se reabiliteze. 
In ce privește formația pro
babilă, nu se anunță modi
ficări esențiale. în consecin
ță : Moldovan (Ștefan) — 
Crețu, Pesa, Solomon, Mihiil- 
lă, Anca, Stîncel, Uifăleanu, 
Barbu, Adam. D. Mocanu.

V. MOREA-coresp.

STEAUA-F.C. ARGEȘ
NEGREA - INCERT 

PENTRU JOCUL DE MÎINE

înapoiată de la Oradea joi 
la amiază, cu avionul, Steaua 
a ales pentru pregătirea jo
cului ei cu F. C. Argeș liniș
tea Snagovului. A doua zi, vi
neri, formația militară a efec
tuat’ un antrenament, de re
cuperare. Nu au participat 
Iordănescu — în continuare 
indisponibil (i s-a pus la ge
nunchi un aparat ghipsat) și 
Negrea, care a suferit 
miercuri o ușoară entorsă la 
gleznă.

Formația probabilă : Haidu 
— Sătmăreanu, Ciugarin, Ne
grea (Vieu). Cristache, Naom, 
Vigti (Ștefănescu), Pantea. 
Tătaru, Dumitriu III, Ștefă
nescu (Marcu).
ARGEȘENII AU EFECTIVUL 

COMPLET

în afara meciului cu Mun
ches 1880. susținut joi, piteș- 
tenji au participat la ședin
țele zilnice de pregătire. Toți 
titularii sînt apți de joc, așa 
că, pentru partida cu Steaua,

antrenorul- Titus Ozon nu are 
probleme de rezolvat în al
cătuirea formației.

Iată echipa probabilă : Ni-

DOBRIN: — Foaie verde 
trei boboci 

„ Fără miză, să
tot joci!

culescu (Ariciul — Pigulea, 
Vlad. Olteanu. Ivan, M. Po
pescu, Roșu (Prepurgel). Ra
du, Frățilă, Dobrin, Jercan.

I. FEȚEANU-coresp,

SÎMBATA

BOK : Sala Cle sport a li
ceului Matei Basarab, de la 
ora 18.30 : gală amicală între 
pugUițtll de la Șe. sp. nr. 2 
(Matei Basarab) ți Șe. sp. 
Călărași.FOTBAL : Stadionul Repu
blicii. ora 17.S0 : Rapid — 
steagul roșu (divizia A).LUPTE GRECO-ROMANE : 
Sala Dinamo, de la ora 17 : 
București — Praga (tineret).

NATATIE : Ștrandul Tinere
tului. de la ora 18 : campio
natul de copii (cat. C șl D) 
al municipiului București.

POLO : Bazinul Dinamo, de 
la ora 17 : Progresul București
— Politehnica Cluj (div. A).

POPICE : Arena Constructo
rul. de la ora 12 : reuniune 
internațională din turul I al 
C.C.E. Participă Petrolul Plo
iești. Ferencvaros Budapesta 
și Trigl.av Kranj (Iugoslavia); 
arena Voința : Voi ița Bucu
rești — Hidromecanica Bra
șov : arena Laromet : La- 
romet. București — Der- 
mag'ant Tg. Mureș (meciuri 
feminine de divizia A) ; are
na Giulești : Rapid București
— Gaz metan Mediaș (partidă 
masculină de divizia A, joacă 
primele trei schimburi). Toate 
meciurile încep la ora 16.

SĂRITURI : Bazinul „23 Au
gust", de la orele 10 și 17: Ro
mânia — R.D. Germană (în
trecere rezervată copiilor).

DUMINICA
FOTBAL : Stadionul Re

publicii. ora 13 : Steaua — 
F.C. Argeș (tineret-rezerve) : 
ora 15 : Steaua — F.C. Argeș 
(divizia A) — meciul va fi 
televizat;

Stadionul Politehnica, ora 
17.30: Sportul studențesc — 
C.F.R. Pașcani (divizia B) 1

Terenul Constructorul, ora 
11 : Unirea — Electronica (di
vizia C);

Terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Dunărea 
Tul cea (divizia C):

Terenul Laromet, ora 11 : 
Laromet — Azotul Slobozia 
(divizia C);

Terenul T.M.B., ora 111 
T.M.B. — Lotru Brezoi (divi
zia C):

Terenul Gloria, ora 11 : Ma
șini unelte — Unirea Drăgă- 
șani (divizia C);

HANDBAL : Stadionul Tine
retului, ora 9 : I.E.F.S. — Rul
mentul Brașov (fA): ora 10 : 
Confecția — Universitatea 
București (f A).

LUPTE GRECO-ROMANE : 
Sala Dinamo, de la ora 10 : 
București — Praga (tinerel).

NATAȚIE ; Ștrandul Tinere
tului, de la orele 10 și 18 : 
campionatul de copil (cat. C 
și D) al municipiului Bucu
rești,

POLO : Bazinul Dinamo, ora 
10.30 : Politehnica Cluj — Di
namo București, ora 17 1 Pro
gresul — Dinamo (div. A).

POPICE : Arena Giulești. de 
la ora 8 : Rapid București — 
Gaz metan Mediaș, partidă în 
cadrul campionatului mascu
lin, divizia A (continuarea 
reuniunii de sîmbătă după- 
amiază).

RUGBY 1 Stadionul Giulești, 
ora 9: Rapid — Constructorul; 
stadionul Dinamo, ora 10 : 
Dinamo — Steaua.

SĂRITURI : Bazinul s,23 Au
gust", de la orele 10 șl 17 : 
România — R.D. Germană 
(întrecere rezervată copiilor).

TIR : Poligonul Tunari, de 
li ora 8.30 : campionatele in
ternaționale ale României și 
Marele Premiu Carpați.

Cu toate că în fiecare zi 
a plouat, craiovenii au făcut 
antrenamente zilnice. Joi, pe 
stadionul Central, studenții 
au avut doi parteneri de în
trecere : o repriză, pe juniorii 
Universității, iar în a doua, 
pe jucătorii de la Constructo
rul (campionatul județean). 
Echipa a părăsit Craiova vi
neri dimineața. în formație 
va reapare Donose. refăcut 
după un aeeident. Dar, iată 
„ll“-le care va începe parti
da de mîine : Papuc — Nicu- 
lescu, Smărandache, Deselni- 
cu, Velea, Strîmheanu, Ivan, 
Nită, Donose, Oblemenco, Ța- 
rălungă.

Șt. GURGUI-eoresp.

TROMPETA G1ULEȘTEA- 
NA : — Pe vremuri, te încu
rajam pe tine, Nichi...
BRAȘOVENII S-AU PREGĂTIT... 

LA BUCUREȘTI

Brașovenii sînt plecați de 
patru zile din orașul de la 
poalele Tîmpei, stabllindu-se 
la București. Ei s-au deplasat 
miercuri la Giurgiu, unde au 
susținut un meci cu divizio
nara B — Dunărea (scor 
1—1). Joi stegarii au efectuat 
ultimele pregătiri pe terenul 
Voința din Capitală.

Antrenorii V. Stănescu și 
N. Rroca speră ca elevii lor să 
aibă o comportare frumoasă 
în meciul cu feroviarii bucu- 
reșteni. Partida de azi după- 
amiază o vor începe cu „11"- 
le care a terminat învingător 
jocul cu Steaua, adică : Adg- 
mgche — Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusii, Pcscartt. Ca- 
dar, Drăgoi. Dumitriu II. Flo- 
rcscu, Gyiirfi.

C. LOREAC-corcsp.

U.T.A.-SPORT CLUB BACĂU
FLORIAN DUMITRESCU — 

ACCIDENTAT

în vederea meciului cu 
Sport Club Bacău, textiliști) 
au susținut joi dimineața ut) 
meci amical cu formația 
C.F.R. Arad. Scor 6—5 (3—1), 
După indisponibilitatea lui 
Axente, probabil eă U.T.A, 
nu va beneficia nici de apor
tul lui FI. Dumjtrescu. acci
dentat. în acest caz, forma
ția probabilă va fi următoa
rea : Vidac — Birăit, Calinin, 
Pojoni. Popovici, Peteseu, Le- 
reter, Broșovschi, Sima, Do- 
mide, Kun II.

Gh- NICOIAlȚA-coresp.

OLOGU AȘTEAPTĂ AVIZUL 
MEDICULUI

FARUL-POLITEHNICA IAȘI

întorși, de la Timișoara 
constănțenii au făcut zilnic 
antrenamente și un joe-școală 
cu echipa de tineret. Tănase 
este restabilit, în schimb Ba
dea continuă să fie bolnav. 
Totuși, constănțenii, cu lotul 
restrîns, mai ales că și Ologu 
așteaptă avizul medicului, vor 
căuta să învingă pe elevii 
fostului lor antrenor, pentru 
a se putea menține în lupta 

■pentru primele trei locuri. 
Antrenorul R. Cosmoc va în
cepe jocul cu următoarea for
mație : Popa — Stoica, An
tonescu, N, Constantinescu, 
Ghjrea, Tănase, I. Constantl- 
nescu, Tpfan (Ologu), Cara- 
man, Oprea, Turca.

FARUL: cuminte,
școlarule! Nu știi că nava 
noastră se îndreaptă spre... 
Cupa U.E.F.A. ?

C. POPA-coresp.

FORMAȚIE STANDARD 
LÂ IEȘENI

Moldoveanu. Scor o—3 (2—2), 
prin golurile înscrise de Măr- 
ciărescu, Cuperman 2, L.upu- 
lescu, Incze, respectiv Mârcu- 

• lescu 2 și Panait. La Constan
ța, Politehnica va prezenta 
următorul „11“ probabil : Ior- 
dache — Romiiâ. lanul, Stoi- 
cescu, Dănilă, Mărdăreseu, Si- 
mionaș, Incze, Lupuleseu, Cu
perman, Marica.

Miercuri, Politehnica a avut 
un partener de joc — C.F.R.- 
Pașcani — ambițios, care a 
solicitat-o Ia maximum. în 
formație nu au apărut Pali și
A\XW\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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D. DIACONESCU-coresp.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL NR.

DIN 6 IUNIE 1971

Steaua — F.C, Argeș 
Farul — Poli 
Petrolul — CFR Clj. 
Jiul — Dinamo 
„U” Cluj — „U” Cv. 
UTA — SC Bacău 
CFR Timișoara — 
Progresul Buc. 
Progr. Br. — ASA 
Flacăra — Metrom 
Poiana — Ceahlăul 
Minerul Anina — 
Poli Timișoara 
UMT - CSM Rșț. 
Min. B.M. — Crișul

1

23
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1
1
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CUPLAJUL
INTERBUCUREȘTEAN 
VA FI TELEVIZAT

1
1

2
x
2
1
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2
1
x

Tratativele dintre televi
ziune și Federația Română 
de Fotbal privind transmi
terea în direct a cuplaju
lui interbucureștean de 
miercuri 9 iunie s-au în
cheiat favorabil, ambele 
meciuri urmînd să fie 
transmise, după următorul 
program : ora 15,45 
STEAUA — PROGRESUL ; 
ora 17,30 DINAMO — 
RAPID-

CINE VA AVEA MÎINE
13 REZULTATE EXACTE?

Concursul Pronosport de 
mîine are în program șapte 
meciuri din campionatul di
viziei A și șase întîlniri din 
divizia B.

Un concurs interesant, cu 
meciuri echilibrate la care pot 
fi obținute premii mari. Pen
tru aceasta trebuie să vă de
puneți din vreme buletinele, 
astăzi fiind ULTIMA ZI.

Iată acum programul con
cursului Pronosport nr. 24 din 
13 iunie 1971 : I : Dinamo 
București — Universitatea 
Craiova ; II: C.F.R. Cluj — 
Steagul roșu ; III: Petrolul — 
Steaua ; IV : Farul — U. T. 
Arad ; V : C.F.R- Timișoara — 
Universitatea Cluj ; VI : F. C. 
Argeș — Rapid ; VII : S. C. 
Bacău — Politehnica Iași : 
VIII : Metrom Brașov — Sp. 
studențesc ; IX : Ș. N. Olteni
ța — Portul Constanța; X:

Dunărea Giurgiu — Metalul 
Tîrgoviște ; XI : C.F.R. Arad
— Minerul Baia Mare ; XII : 
Gloria Bistrița — Olimpia 
Oradea ; XIII : C.S.M. Reșița
— Minerul Anina.
numerele; extrase la tra
gerea LOTO DIN 4 IUNIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.293.818 lei din care 166.427 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 32 23 62 74 
58 77 8 27 70

Fond de premii 638.904 lei din 
care 92.313 lei report cat. I.

EXTRAGEREA a Il-a : 59 75 1 
46 13 84 55.

Fond de premii : 654.914 lei din 
care 74.114 lei report cat, A.

Plata premiilor la această tra
gere se va face astfel : în Capi
tală de la 12 iunie pînă la 19 u- 
lie 1971 inclusiv ; în țară de la 
16 iunie pînă la 19 iulie 1971 in
clusiv.

Rubrică redactată de Loto- 
Pronosport.

— Măi Pană, să nu vă 
meargă fulgii...

ACELAȘI „îl" DE LA ULTIMUL 
JOC ÎN DEPLASARE

In afară de antrenamentele 
zilnice, S. C. Bacău s-a de
plasat miercuri la Buhuși, 
unde a întîlnît pe diviziona
ra C Textila din localitate, 
cu care a terminat la egali
tate : 1—1.

Antrenorul C. Rădulescu 
preconizează, în meciul cu 
U.T.A. aceeași formație din 
partida de la Cluj, ultima sus
ținută în deplasare. Deci : 
Ghiță — Kiss, Nedelcu, Ve- 
licu, Comănescu, Vătafu, Du- 
țan, Rugiubei, Dembrovschi, 
Pană, S. Avram.

I. IANCU-coresp.

Numai cinci etape, pînâ la gongul final. Șî mai sînt 
încă atîtea de clarificat I Două echipe aleargă după 
marea cunună, alte șase jinduiesc după treapta de bronz 
a podiumului, (anul acesta cu valoare de întrebuințare — 
participarea în „Cupa U.E.F.A.") și patru formații se zbat 
in defileu^ retrogradării. în contextul acesta de zbucium 
și, speranță — etapa q XXVI-a, chemqfă să limpezească 
cit de cît apele sau să le învolbure pînă la... furtună. Cu 
atîl mai dificile apar, deci, acum, anticipațiile. Totuși...

RAPID — STEAGUL ROȘU. După „deraierea" He Ia Cluj, 
feroviarii au neapărată nevoie de victorie pentru a nu 
ieși din „marea cursă". Si cum giuleștenii au smuls un 
punct chiqr sub Tîmpa, în tur, e greu de crezut că vor 
ceda astăzi, asa, din sentimentalism fată de Tinel Stănescu 
sau Dumitriu II.

FARUL •— POLITEHNICA IAȘI. Pînâ mai ieri, Puiu Cos
moc se qîndea la titlu. A venit însă Argeșul șî... i 1-a luai. 
Acum, vizează locul III. Să-i răpească Gil și visul acesta ? 
Teoretic, meci foarte strîns între o echipă ce n-a fost în- 
frîntă acasă în acest campionat — Farul — și formația 
cu cel mai oroductiv atac în deplasare si cu... iluzia ace
luiași loc III.

PETROLUL — C.F.R. CLUJ. Relansați moral de lecția ser
vită Rapidului, harnicii „asistenți" ai dr. Răduiescu 
speră, speră.,. Mai ales că tot la Ploiești feroviarii au 
înscris anul trecut, înfr-un singur meci, tot atîtea goluri 
pîte au marcat în întreg acest retur în deplasare (adică 
3). Ce simplă ar fi ecuația, dacă Petrolul n-ar alerga cam 
de multă vreme după a doua victorie din acest retur. 
Ultimul draw din curtea liderului poate fi numit victorie, 
însă ploieștenii vor, dincolo de metaforă, o izbîndă.

JIUL —■ DINAMO. Stricto sensu, cel mai tare meci al 
etapei. Cine pierde, își pierde liniștea. Și cită nevoie de 
liniște ou cele două teamuri acum, cînd pînâ și umbrele 
parcă fac zgomot cu punctele. Dincolo de remiza proto
colară, Jiul își poate apăra... sărăcia si nevoile și iluziile, 
numai prin atac. Dinamo, însă, a învins de atîtea ori apă- 
rîndu-se, și, pesemne, așa va face și mîine.

„U" CLUJ — UNIVERSITATEA CRAIOVA. De la o vreme,
fie că meciul se joacă pe Someș, fie că se joacă pe Jii, 
iese remiză. în tur 1—1. Mîine... Ce souneți Adam și Oble- 
menco ? I

Ce souneți Adam și Oble-

STEAUA - F. C. ARGEȘ. Și Z.AA
ultimul loc de pe... podium. De unde, se înțelege, necesi
tatea victoriei. Pitestenii, însă, au mai încurcat destule 
calcule la București. Așa, din mîndrie, și, uneori, pentru 
a-și face... puncte albe pentru zile negre.

calculele Stelei duc spre

U.T.A. — SPORT CLUB BACĂU. Au fost suficiente nu
mai cîteva neatenții și campioana s-a prăbușit cu coroană 
cu tpt pe locul IX. Chiqr dacă mîine băcăuanii sînt obli
gați de clasament să încerce prima victorie din deplasare, 
tocmai pe Mures, nu cred că trupa ce a eliminat Feije- 
noordul a renunțat la orgoliu. Locul IX poate fi, mîine 
seară, o simplă amintire pentru blazonul „bătrînei 
doamne".

C.F.R. TIMIȘOARA — PROGRESUL Poate cel maî corn 
plicat duel al duminicii. Din jale si ambiție, Tache Macri 
a „popit" destui sau a pus atîtea bețe-n roate în numele 
fgir-plav’ului, șî, zice-se, nu va primi cu flori, pe Bega, 
nici trup<? bucureșteang. De la golul lui Boijn, din toamnă, 
pe Republicii, g început drgmg „bancarilor", igr^Rakși și 
Beldșgnv au jurat de 
gr prefera — probabil

Cum va arăta

ii grgmg „ygncvr iivf"_, iar Rakși și 
atunci răzbunare. Mîine, Progresul 

obțină măcar un punct...

Mircea M. IONESCU

acest clasament?
1. DINAMO 25 13 7 5 41—20 33
2. Rapid 25 11 10 4 29-17 32
3, Uhiv. Craiova 25 11 6 8 21—19 28
4. Farul 25 10 8 7 34—33 28
5. Petrolul 25 9 9 7 29—28 27
6. Steagul roșu 25 11 5 9 21—21 27
7. Politehnica 25 îl 4 10 39—33 26
8. Steaua 25 9 8 8 32—27 26
9. U.T.A. 25 11 4 10 32—28 26

10. „U" Cluj 25 8 8 9 24—24 24
lî. F. C. Argeș 25 8 8 9 32—32 24
12. Sport Club Bacău 25 10 3 12 31—34 23
13. C.F.R. Cluj 25 8 6 11 30—39 22
14. Jiul 25 9 3 13 21—29 21
15. Progresul 25 7 6 12 24—31 20
16. C.F.R. Timișoara 25 5 3 17 15—40 13

PETROLUL-C.F.R. CLUJ
BADIN VA FI RECUPERAT

Duminică, la București, Bă- 
din a suferit o întindere mus
culară, astfel că el nu a putut 
lua parte la meciul de veri
ficare de joi în compania di
vizionarei ,,C“ Metalul Plo- 
peni. Scor : 2—1 pentru pe
troliști,

în cazul Bădin, dr. Cristea 
a luat toate măsurile nece
sare și crede în recuperarea 
lui pentru meciul cu C.F.R. 
Cluj. Iată formația probabilă: 
M. lonescu — Gruber, Bădin, 
Mocanu, N. lonescu, Morarii, 
Crîngașu, Dineuță, Dridea, 
Ciupitu, Petruț,

V, ALBU-coresp.

Oxigenul inspirat în parti
da cu Rapid este departe de 
a aduce liniștea formației fe
roviare. Elevii dr. C. Radu
lescu sînt conștienți că îi aș
teaptă, consecutiv, două mo
mente dificile: Petrolul (acum, 
duminică) și „U“ Craiova 
(duminica viitoare). Ferovia
rii clujeni atacă totuși parti
da de duminică cu mai mult 
curaj, suportul moral consti<- 
tuindu-1 evoluția bună din 
partida cu Rapid. Formația

CEFERIȘTII ȘTIU CA-I 
AȘTEAPTĂ UN MECI 

FOARTE GREU

FĂRĂ cuvinte, dar cu... e- 
moții!

Desene de Ai. CLENCIU
probabilă : Mărculescu — M. 
Bretan, Cojocaru, Dragomir, 
Roman, Vișan, Fanea Lazăr, 
S. Bretan (Petre Gheorghe), 
Soo, O. lonescu, Țegean.

M. VICTOR-coresp.

DIVIZIA B ÎNAINTEA ETAPEI A XXVIII-a

Ml INE, POT FI DEZLEGATE
.1 _ ______________________  _ _ ___________________________

(SAU ÎNCURCATE) MULTE IȚE
Divizionarele B s-au apro

piat de linia de sosire. Au 
mai rămas doar trei etape 
pînă la aflarea verdictului : 
cine va pleca cu fruntea sus 
spre elita fotbalului nostru și 
cine va retrograda. Cum mo
mentul e atît de aproape, e- 
tapele care mai sînt de dis
putat capătă un surplus e- 
vident de interes.

Mîine se dispută jocurile 
etapei r XXVIII-a. Meciuri 
de mare importanță, unele 
chiar decisive pentru desem
narea învingătorilor.

în seria I, de pildă, două 
partide domină programul : 
Progresul Brăila — A.S A. 
Tg. Mureș și Sportul studen
țesc — C.F.R. Pașcani. Pen
tru lider, poate fi ultima pia
tră de încercare. Dacă mure
șenii vor pleca din orașul du
nărean măcar cu un punct, 
atunci conturile ar putea fi 
încheime Dar. la Brăila e 
greu... Sportul studențesc, a-

vînd avantajul terenului în 
meciul cu C.F.R., abia așteap
tă o eventuală... nereușită a 
liderului. La subsolul clasa
mentului. Poiana (meci acasă 
cu Ceahlăul), Metrom (joc în 
deplasare la Moreni) și Poli
tehnica (la Constanța) își con
tinuă cursa în speranța evi
tării retrogradării, pentru fie
care punctele de mîine pu- 
tînd constitui oxigenul nece
sar salvării-

în seria a H-a, duelul Cri- 
șul — Politehnica Timișoara 
marchează o distanță de 4 
puncte, pe care, programul ur
mătoarelor jocuri, din punct 
de vedere teoretic, pare să o 
mențină. Mîine, Crișul evo
luează la Baia Mare, în fața 
unej foste echipe de divizia 
A, azi o formație de mijloc 
la B. fără prea mari veleități, 
în timp ee studenții timișo
reni poposesc la Anina, acasă 
la una dintre revelațiile com
petiției, Mineuil, aflată pe la

cul 5. Privind prin prisma 
valorii adversarilor, orădenii 
par, oarecum, favorizați.

Să coborîm puțin pe scara 
clasamentului, oprindu-ne a- 
colo unde cinci echipe încear
că să-și paseze una alteia 
lanterna roșie. Deocamdată, 
aici, e parcă mai multă liniș
te. Pînă mîine seară, însă, 
pentru că U.M.T, șl Vagonul 
— cu 19 și, respectiv, 26 de 
puncte, evoluînd pe teren pro
priu, pot micșora distanța 
față de C.S.M. Reșița (23 de 
puncte), Electroputere și 
C.F.R. Arad (ambele cu 24 p), 
care se vor deplasa la Timi
șoara, Oradea și. respectiv, la 
Satu Mare.

în divizia B, mîine poate fi 
furtună sau calm plat. Etapa 
a XXVIII-a are un cuvînt 
greu de spus. Ne apropiem 
de finalul maratonului-..

C. ALEXE
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VĂZUTĂ DE EA...
Ne vorbesc trei viitori

despre semifinala „Cupei
PARIS, 3 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Sub tribunele de la Roland 

Garros, pe lîngă diferitele in
stalații anexe, se află și trei 
cochete baruri : unul alătu
rat cabinelor telefonice rezer
vate presei, apoi un mare 
self-service și — cel mai so
licitat — localul unda iau 
masa jucătorii și oficialii. Aici 
poți să stai comod instalat în 
fotoliu, în fața unei sticle de 
Pepsi sau Sinalco, privind la 
televizor partidele care se 
desfășoară la cîțiva pași, din
colo de ziduri, pe terenul cen
trai. Și tot aici am improvi
zat o „masă rotundă" cu trei 
prieteni din Iugoslavia, care 
vor fi, peste o săptămînă, 
oaspeții Bucureștiului, pentru 
semifinala europeană a „Cu
pei Davis" (grupa B). Să vi-i 
prezentăm, pe rînd : Zeliko

oaspeți ai Bucureștiului 
Davis" (zona europeană)
Franulovici, 24 de ani, de pa
tru ori campion național și 
nr. 1 al echipei Iugoslaviei; 
Petar Marinkovici, secretar 
general al Federației iugosla
ve de tenis ; Zoran Popovici, 
ziarist sportiv, redactor de 
specialitate al ziarului „Sport" 
din Belgrad.

Tema discuției, unică: 
perspectivele apropiatului 
meci România — Iugoslavia.

Să dăm cuvîntul, în ordine, 
interlocutorilor noștri.

Z. FRANULOVICI : „Anul 
trecut, echipa Iugoslaviei a 
furnizat una din marile sur
prize ale competiției, elimi- 
niiid pe puternicii tenismeni 
români la Maribor. Atunci, 
am remontat handicapul de 
1—2 după primele două zile, 
in momentul cînd calificarea 
României păruse certă. De 
data aceasta jucăm in depla-

sare, astfel că surpriza unei 
noi calificări a formației 
noastre ar fi și mai mare. Aș 
spune, totuși, că în partidele 
de simplu, lupta rămîne foar
te deschisă. Cum, însă, dublul 
românesc ne este superior, 
cred cd gazdele păstrează pri
ma șansă"..

P. MARINKOVICI : „Te- 
nismenii României și Iugosla
viei s-au întâlnit de nume
roase ori în competiții indi
viduale ca și în altele pe e- 
chipe. Adesea, s-au produs 
surprize. In 1966, echipa Ro
mâniei a cîștigat Balcaniada 
de la Zagreb, contrar tu
turor pronosticurilor, învin- 
gînd formația noastră con
dusă de Nikola Pilici. A- 
nul trecut, la Maribor, ne-am 
calificat 
a „Cupei 
așteptam 
gur, toate 
au importanța lor sportivă, 
dar de cea mai mare însem
nătate este, după părerea mea, 
faptul că pe teren se întîl-

în finala zonală 
Davis", cînd ne 

mai puțin. Desi- 
aceste rezultate își

nesc jucători mari, fruntași ai 
tenisului mondial, iar între
cerea lor reprezintă continua
rea unor vechi și prețioase 
tradiții".

Z. POPOVICI : „Ca ziarist, 
ar trebui să fiu mai larg în 
comentarii, dar totodată știu 
că de obicei tenisul are spa
țiu mai restrîns în gazetă, 
lată, voi fi foarte scurt și 
dau doar un pronostic: 3—2 
pentru România".

„Prezentatorul" acestei mese 
rotunde va fi și el foarte la
conic, lăsîndu-vă pe dv. să 
trageți concluziile. Sau, cel 
mai bine, să așteptați liniștiți 
pînă vinerea viitoare cînd, la 
Progresul, primele două par
tide de simplu ale întîlnirii 
România — Iugoslavia ne vor 
da o indicație concretă asu
pra soartei. acestei pasionante 
dispute.

CLIFF RICHEY VA ANTRENA

în concursul de atletism de îa Riga
<

Dan Damaschin pe locul II
în cursa de 800 m

MOSCOVA, 4 (Agerpres).
— La Riga a început un con
curs de atletism la care par
ticipă sportivi din mai multe 
țări, printre care și România.

în prima zi, campionul so
vietic Ianis Lusis a cîștigat 
aruncarea suliței cu 88,74 m. 
Un rezultat bun a realizat la 
aruncarea greutății Rinaantas 
Logue (U.R.S.S.) cu 19,40 m. 
Cursa de 800 m a revenit lui 
N. Nalivaiko (U.R.S.S.), 
1:49,1. Pe locul secund 
clasat atletul român Dan 
maschin cu 1:49,2.

în concursul feminin, 
zultate bune au obținut
dejda Besfamilnaia (U.R.S.S.)
— 100 m plat în 11,2, Vera

Popkova (U.R.S.S.) — 400 m 
plat în 
chach
1,80 m

54 și Rose Marie Wit- 
(R. D. Germană) — 
la înălțime.

campionatele de atle-

în
S-a

Da-

re- 
Na-

• în
tism ale Poloniei, desfășura
te la Varșovia, au fost înre
gistrate două noi recorduri 
naționale : greutate (m) : W. 
Komar 20,26 m ; ciocan : St. 
Liubejewski — 69,90 m. în 
cursa de 400 m, tînărul Ko- 
rycki s-a clasat pe primul 
loc cu 46,2.

Fosta recordmană mondia
lă, Irena Kirszenstein-Sze- 
winska a cîștigat două pro
be : 100 m în 11,6 și 200 m 
în 23,4.

ASHE, RIESSEN ÎNVINGĂTORI LA DUBLU,
IN FINALA DE LA ROLAND GARROS
Azi, in semifinală llie Năstase il va întilni pe Frank Froehling

DELEGAȚIA 
COMITETULUI 

OLIMPIC 
ROMÂN 

S-A ÎNAPOIAT 
ÎN CAPITALA

s-a înapoiat în Ca 
delegația Comitetu

Ieri 
pitală 
lui Olimpic Român, con
dusă de Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S. și 
al C.OR., care a făcut o 
vizită în Italia și Iugo
slavia. Cu acest prilej, 
delegația română a purtat 
convorbiri cu reprezen
tanții forurilor sportive 
și olimpice din cele două 
țări, a vizitat baze și in
stalații sportive, efectuînd 
un util schimb d« opinii 
și de experiență.

va .fi de fapt o re- 
finalei de anul tre
ia Roland Gar- 

Kodes a cîștigat în 
de minute ! Palmâ-

anterior indică însă 4

Frank Froehling, autorul eliminării lui Arthur Ashe din proba 
de simplu a turneului de la Roland Garros, este astăzi adver

sarul lui îlie .Năstase, în semifinalele competiției
Telefoto : A.P.-AGERPRES

începînd de azi încet, încet, 
cortina se lasă asupra întrece
rilor de tenis de la Roland 
Garros. Prima finală s-a con
sumat la dublu bărbați, unde 
Arthur Ashe și Martin Rie- 
ssen, au dispus după 3 ore de 
joc de Smith, Gorman cu 6—8 
4—6, 6—3, 6—4, 11—9. Aceș- . 
tia din urmă au eliminat în 
semifinale pe Carmichael, 
Ruf I is cu 6—4, 6—4, 6—4.

în semifinalele de simplu fe
mei, Helene Gurlay a furni
zat o mare surpriză, elimi- 

_ nînd-o pe favorita Nancy Ri
chey cu 6—2, 6—3. Cealaltă 
finalistă este Evonne Goola- 
gong, cîștigătoarea cu 6—4, 
6—1 în fața Meretei Schaar.

Astăzi sînt programate se
mifinalele la simplu bărbați, 
în prima, Franulovici îl va

întîlni pe Kodes. Jucătorul 
iugoslav a dispus în sferturi 
după o partidă mult aplau
dată de veteranul Istvan Gul
yas cu 6—3, 6—2, 4—6, 6—2.

Semifinala dintre Franulovici 
și Kodes 
editare a 
cut de 
ros, cînd 
numai 50 
resul
victorii repurtate de Franulo
vici în meciurile cu Kodes.

în cealaltă semifinală, llie 
Năstase îl va înfrunta pe a- 
mericanul Frank Froehling, 
profesor de tenis la un club 
din Florida, cel care l-a eli
minat pe reputatul jucător de 
culoare Arthur Ashe. înalt'de 
1,94 m, în vîrstă de 29 de ani, 
Froehling (al 5-lea jucător al 
lumii în anul 1963), revine a- 
nul acesta printre protagoniș
tii marilor turnee. Pînă acum 
Năstase l-a întîlnit de două 
ori și l-a învins făr’â drept de 
apel la Macon și Hampton, 
și sub acest aspect jucătorul 
nostru este favorit la cota de 
pariuri...

Joi seara, Năstase a acuzat 
o puternică indispoziție fizică. 
La centrul medical s-a con
statat că Năstase are o stare 
gripală cu o temperatură de 
38,6. I s-au prescris nume
roase antibiotice și sperăm că 
tratamentele medicinii mo
derne îl vor pune pe picioare.

Sub aceste auspicii de in
certitudine așteptăm penul
tima zi a turneului Roland 
Garros — ediția 1971.

Echipa de tenis a Iugosla
viei, care va sosi luni la 
București, în vederea întîlni- 
rii din semifinalele zonei eu
ropene a „CUpei Davis” (gru
pa B) cu selecționata Româ
niei, va beneficia de prezența 
cunoscutului jucător american 
Cliff Richey. Acesta va con
duce antrenamentele tenisme- 
nilor iugoslavi în zilele pre
mergătoare meciului progra
mat de vineri, 11 iunie, pe 
terenul Progresul.

La

A

Radu VOIA

Turneul de șah— Budapesta

POGOREVICI ȘI
PEREVOZNIC 

PE URMEEE LIDEREI
BUDAPESTA, 4 (Agerpres).

— După patru runde. în tur
neul fe’minin de șah de la 
Budapesta conduce maestra 

, olandoeă Heemskerk cu 3 p, 
urmată de Maria Pogorevici 
(România), Margareta Pere- 
voznic (România), Porubski 
(Ungaria), Usakova (U.R.S.S.), 
Veroczi (Ungaria) — cu cîte 
2‘/2 P-

în runda a 4-a, Pogorevici 
(cu piesele albe) a învins-o 
pe Porubski, iar Usakova a 
cîștigat la Sinka. A fost con
semnată remiza în partidele 
Honfi — Perevoznic, Vokra- 
lova — Veroczi, Finta — He- 
emskerk și Keller — Kara- 
kas.

BASCHETBALIȘTII 
ROMÂNI

ÎN FINALA C.E. 
FEROVIARE

SOFIA, 4 (Agerpres). — 
S-au încheiat preliminariile 
campionatului european fero
viar masculin de baschet. Pen
tru turneul final s-au calificat 
selecționatele din URSS, Po-, 
lonia. România și Bulgaria.

In ultimele meciuri prelimi
nare s-au înregistrat rezulta
tele : România — Cehoslovacia 
82— 69 (39-30) ; Polonia — Iu
goslavia 80—77 (48-40) ; R.D.
Germană — Franța 73—65 
(31-40) ; Ungaria — Elveția 
89—42 (47-24) ; R.F. a Germa
niei — Belgia 61—55 (28-22).

KvdaUia și adurinhhalia :

A IUGOSLAVIEI

ECHIPA DE TENIS
4 <

I
Căpitanul echipei Leeds ■ uni
ted, Billy Bremner, . purtat pe 
umeri de coechipierii săi, 
după ce li s-a decernat Cupa 
europeană a târgurilor, 
miercuri seara, după meciul 

cu Juventus Torino
Telefoto : A.P.-AGERPRES

,,Marele premiu al Slovaciei• //

COMPORTARE BUNA 
BOXERILOR ROMÂNI

„UN REGIZOR AL APĂRĂRII"
Plecat prea de timpuriu 

dintre noi, fotbalistul italian 
Armando Piechi (în ultima 
vreme antrenor al clubului 
Juventus), a lăsat în urma sa 
sincere și unanime regrete 
nu numai pentru calitățile 
sale sportive, dar și pentru 
ceea ce a însemnat el din
colo de stadion. în scurta 
sa carieră internațională în,- 
cepută în 1963 (la 25 ani) și 
încheiată în 1968 din cauza 
unui accident suferit pe te
renul de fotbal, Picchi a .ju-r 
cat de două ori împotrivaRe
prezentativei României **|la 
Napoli — 1966 și la Bucu
rești — 1967). Presa italiană 
i-a consacrat ample articole 
din care redăm aici o remar
cabilă prezentare a calități
lor sale de jucător apărută 
în „La Gazzetta dello Sport" 
sub titlul „Un regizor al a- 
părării".

„Un om mare, un luptător 
de clasă, un căpitan curajos, 
o personalitate excepțională. 
Armando Picchi aparține de 
drept istoriei fotbalului ita
lian. Dacă n-a reprezentat un 
punct culminant, el consti
tuie, insă, un element de re
ferință și, apoi, un punct de 
plecare în evoluția aceskui 
sport. Nu a jucat mai mult

La Gazzetta delta Snorf
de 12 ori în echipa națională 
dar Fabbri s-a lipsit de el în 
campionatul mondial din 1966 
ceea ce constituie nu atît un 
'gest ingrat cît O greșeală 
care l-a costat.

Nu a fost niciodată un sti
list, cu toate că exista o a* 
numită rigoare în acțiunile 
lui, fără pereche, de altfel, 
sub aspectul aportului tem
peramental, al cutezanței. El 
guverna apărarea în sensul 
cel mai larg al cuvîntului: îi 
dădea siguranță, o proteja și 
îi dirija mișcările. Era un ret 
gizor al apărării. Și în disr 
pozitivul apărării, el a deve
nit piesa de rezistență; nu 
era numai „libero“-ul lui 
Inter, de două ori campioană 
a Europei și câștigătoare a 
„Cupei intercontinentale", era 
un model de „libero"...

După el, echipa națională 
a avut și alți libero I Castano, 
Salvadore, Malatrasl, Ferran
te și, în fine, Cera. Dar se 
obișnuiește să se spună și 
acum i un libero gen Pier 
chi. Cu el s-a încheiat o e-, 
pocă din istoria fotbalului",

Orban. în primulghiarul
meci, el a dispus la puncte 
de sportivul Hricisan (Bra
tislava), iar în întrecerea 
pentru locurile .3—4 a obți
nut aceeași decizie în me
ciul cu Svajka (Slovacia). Ni- 

competiție, în a- _ colae. Gîju a învins la puncte 
44 de boxeri' lo-’ ' doi sportivi slovaci (Polak și 

Mihok) și a pierdut, în fi
nală, meciul cu Vereș (Slo
vacia).

Cea mai frumoasă compor
tare a avut-o Iancu Anghel, 
care a ocupat locul I. în 
primul meci l-a scos din lup
tă (abandon) pe slovacul Mi- 
chulek, în cel de al doilea 
l-a învins la puncte pe ma
ghiarul Edocs, iar în finală 
a cîștigat prin k.o. partida 
cu Karăcsonyi (Slovacia).

turneul internațional de 
„Marele premiu al Slo-

La 
box 
vaciei", încheiat zilele trecu
te la Bratislava, au participat 
și patru boxeri români: Nz- 
colae Gîju, Costică Bumb, 
ion Chifu și Iancu Anghel. 
La această <, 
fara celor 4.-- ---------- —
calnici, au fost prezenți, a- 
lături de boxerii români, și 
4 pugiliști austrieci, 5 polo
nezi, 4 unguri și 5 din R.D. 
Germană.

Sportivii români, excepție 
făcînd doar Ion Chifu (învins 
prin k.o. în prima întîlnire), 
au susținut cîte 3 meciuri, 
avînd o comportare bună. 
Costică Bumb a ocupat locul 
3 după ce a fost învins la 
puncte de campionul euro
pean la categoria pană, ma-

Campionatul mondial de șah

NIMIC NU SE FACE FĂRĂ SACRIFICII

• Larsen—specialistul jocului „la negru" • Marele strateg

Korcinoi • Număr record de partide decise; 17 din 30!

După aproape 3 săptămîni 
de întrecere, cele patru în- 
tîlniri din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului 
mondial de șah s-au încheiat 
cu rezultatele scontate: 
Bobby Fischer (S.U.A.), Viktor 
Korcinoi (U.R.S.S.), Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) și Bent 
Larsen (Danemarca) au ră
mas în cursa la capătul că
reia va fi cunoscut adversa
rul lui Boris Spasski în me
ciul pentru titlul suprem.

De altfel, majoritatea co
mentatorilor i-au indicat pe 
aceștia învingători prezum
tivi în pronosticurile lor. Și 
totuși, cîteva surprize au mar
cat această primă fază a 
disputei. în fruntea lor tre
buie consemnat, desigur, sco
rul incredibil înregistrat în 
meciul Fischer — Taimanov. 
Ce s-a întîmplat la Vancou
ver ?

Evident, încă înaintea dis
putei, nimeni nu-i acorda 
nici cea mai mică șansă ma
relui maestru sovietic. Fi
scher se afla într-o formă ex
cepțională (cîștigase „zonalul" 
de la Majorca cu 3!/2 puncte 
avans !)și, în plus, Taimanov 
era cu 17 ani mai bătrîn de- 
cît adversarul său. Dar cine 
ar fi putut presupune că a- 
mericanul va obține cinci 
victorii consecutive. Parado
xal, în ciuda diferenței dras
tice de puncte — lupta n-a 
fost inegală, marea majorita
te a partidelor s-au între
rupt, uneori chiar de două 
ori. în deschidere, Fischer 
a rămas credincios, la negru, 
vechii sale „siciliene", în 
timp ce Taimanov a preferat

„indiana veche". Marele ma
estru Aleksandr Kotov, care
1- a secondat pe Taimanov, 
socotește că momentul psiho
logic al meciului s-a consu
mat în primele partide, pier
dute de Taimanov în poziții 
egale. De pildă, în partida a
2- a s-a ajuns, după 73 de 
mutări, la situația : ALB (Fi
scher) : Rg3, Tf5, Ng4, ph.3 ; 
NEGRU (Taimanov) : Re4. 
Tg8, Ce5, în care Fischer a 
reușit să transforme pionul 
„h“. Uimitor I în continuare, 
la scorul de 3—0, Fischer a 
valorificat cu o tehnică de 
filigran avantajele minimale 
obținute în jocul de mijloc.

Foarte agitate au fost me
ciurile Korcinoi' — Gheller și 
Larsen — Uhlman. în pri
mul, Korcinoi a practicat un 
șah de înaltă concepție stra
tegică, furnizînd cîteva par
tide (prima și a 7-a, mal ales) 
care vor rămîne în antologia 
jocului. Hotărîtor a fost jo
cul la negru al lui Larsen 
care a cîștigat cu aceste pie
se două partide (a 4-a și a 
6-a), stabilind astfel diferen
ța care i-a adus victoria. Un 
final neașteptat s-a înregis
trat la Sevilla. Hiibner a a- 
bandonat la scorul de 4—3
pentru Petrosian, acuzînd o- 
boseală 
bilitatea 
centra.

Cîteva
ce sînt elocvente pentru cele 
patru dispute. în primul 
rînd, reține atenția caracte
rul de mare luptă pe care 
l-au avut meciurile. Din "3 
de partide jucate au fost de
cise 17, ceea ce reprezintă un

nervoasă și imposi- 
de a se mai eon

considerații statisti-

l 1 L 1 1
TAIMANOV 0 0 <A O a %

NepsporL

5^LARSEN { A ft 1 ft i ft a i
UHIMAN 0 % 0 ft o % 1 •

AZ

PETRoSiAA % ftft ft ft £
%ft ftft ft ft (A\
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5

1 ftft 0 1 ft I 1 5ft
a ftft 1 0 ft Q Q 2^

lată tabelul sinoptic al celor patru meciuri din sferturile de 
finală. Am indicat cu „A" și „N" culoarea pe care au avut-o 

învingătorii în prima partidă. Apoi, ea a alternat

Ziarul „Nepsport" din Bu
dapesta publică o interesan
tă convorbire cu reputatul 
antrenor de înot Forbes Car
lie, din Australia. întrebat de 
reporter ce elemente stau la 
baza succeselor obținute de 
tinerii înotători australieni, 
Forbes Carlie a răspuns :

„Eu și soția mea conducem 
cîte o școală de înot la Mel
bourne. Aici, copiii de vîrsta 
preșcolară vin să învețe îno
tul. Aproximativ la 11—12 
ani ne putem da seama care 
dintre ei are perspective pen
tru a obține mari performan
țe. Stăm apoi de vorbă cu 
părinții acestuia explicîndu-le 
că sportul de performanță 
cere sacrificii atît 
copiilor, cît și din 
rinților. Discutăm 
mod foarte sincer 
nem ce obligații i 
cația copiilor în direcția cul
tivării dragostei pentru sport.

în mod

înșelăm 
cîștigat 
lumea

din partea 
partea pă- 

. cu ei în 
• și le spu- 
au în edu-

Părinții, în general,' înțeleg 
acest lucru făcînd tot ce le 
stă în putință pentru a-și ve
dea copilul un mare cam
pion. Dacă dimpotrivă, copi
lul lor nu are aptitudini, Ie 
spunem și acest lucru 
deschis.

în felul acesta nu 
Pe nimeni și ne-am 
o mare încredere în
natației australiene. Am fost 
foarte bucuroși cînd Ia recen
tele campionate de natație 
ale Australiei elevii mei și ai 
soției au cucerit 48 de meda
lii, dintre care 22 de aur !

...Antrenamentele au loc 
dimineața, de la ora 8 ia 15. 
Eu mă scol la ora 5 pentru 
a face pentru fiecare înotător 
un program special al zilei 
respective. Toți acești copii 
sînt nevoiți să urmeze cursu
rile școlare după-amiaza. Vă 
închipuiți ce program încăr
cat au acești copii. Diminea
ța sport, după-amiaza și sea
ra învățătură. Dar, azi, nimic 
nu se poate face fără sacri
ficii, și e bine să o știe toți 
încă de la vîrsta copilăriei".

procent de 57 la sută, rar 
întîlnit* în ciocnirile dintre 
mari maeștri de asemenea 
forță. Iar din cele 13 remize, 
6 s-au înregistrat în meciul 
Petrosian — Hiibner. în ce
lelalte trei, procentul partide
lor cîștigate este de aproape 
70 la sută. Faptul că s-a ju
cat extrem de energic o de
monstrează rezultatul obținut 
cu negrele : 7 victorii din 
cele 17 înscrise în fișe. Avan
tajul primei mutări începe 
să devină din ce în ce mai 
puțin hotărîtor, în condițiile 
progresului necontenit al teo
riei șahului.

Lumea jocului pe tabla cu 
patrate albe și negre a asis- 
țat, indiscutabil, la un eveni
ment memorabil. Peste puțin 
o așteaptă un altul, meciuri
le semifinale Fischer — Lar
sen și Korcinoi — Petrosian.

Valeriu CHIOSE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După două etape, în Turul ciclist al Serbiei conduce rutierul iugoslav 
Eugen Plessko — 4h 55:45, urmat de Italianul Daros — același timp. 
Ciclistul român șt. Suclu ocupă locul 8 la 30 sec. de lider. Pe echipe, 
în frunte se află formația Siporeksa din orașul Pola, urmată de for
mația italiană Olimpia și echipa Dezrobirea Brașov — ambele la 
46 sec.

Etapa a 2-a, Krușevaț — Aranjelovat (150 km) a fost cîștigată de 
Bllici in 3h 59:0. Suciu ~

definitivă a trofeului se va juc^ 
în septembrie, un med între 
Leeds — cîștigătoarea acestei ul
time ediții șl F. C. 
care a cucerit prima

Barcelona 
ediție.

a sosit pe

de gim-
Lucerna

IntîLnirea triunghiulară 
nastică desfășurată la 
între echipele masculine ale Ce
hoslovaciei, Poloniei și Elveției 
s-a încheiat cu victoria sportivi
lor polonezi. Ei au totalizat 278,20 
p. fiind urmați de formațiile El
veției — 277,15 p și Cehoslovaciei 
— 271,90 p. La individual compus, 
pe primul loc s-a clasat gimnas
tul polonez S. Kubic cu 56,23 p.■
Prima etapă a cursei cicliste ma
rele premiu „Midi Liberi" (crite
riu de selecție în vederea „Turu
lui Franței") s-a încheiat la Ba
xters cu victoria belgianului Eddy 
Merckx (166.........................km în 4h 41:32).

In zilele de 
desfășura la 
tenis dintre selecționatele Spaniei

ii— 13 iunie se va 
Barcelona meciul de

locul 9 la 16 sec.

ca semifinală 
(grupa A) a 

vederea întîl-
și Franței, contînd 
a zonei europene 
„Cupei Davis". In 
nlrll, federația franceză a alcătuit 
următoarea echipă : Barthes, Do
minguez. Jauffret și Prolsy.

Concursul internațional de pen
tatlon modern desfășurat la Wa
rendorf (R.F. a Germaniei) a fost 
cîștigât de sporH'vul danez Stef- 
fenson, cu 4 818 p, urmat de ame
ricanul Cotton — 4 697 p și de 
vest-germanul Eggers — 4 630 p. 
Pe echipe, victoria a revenit for
mației Danemarcei cu un total 
de 12 780 p.

Competiția de fotbal „Cupa euro
peană a tîrgurilor“, încheiată cu 
meciul Leeds United — Juventus 
Torino 1—1, va avea un episod 
suplimentar. Pentru atribuirea

Federația finlandeză 
anunțat federația 1_____,_____
că își va retrage echipa din tur
neul olimpic de fotbal din cauza 
calendarului prea încărcat. Echi
pa Finlandei se calificase pentru 
al doilea tur al preliminariilor o- 
llmplce în urma neprezentării se
lecționatei Maltei. în grupa a 3-a, 
din care făcea parte echipa Fin
landei, mal rămîn selecționatele 
R. D. Germane. Iugoslaviei șl Irlandei.■
In turul Italiei, etapa XlV-a a 
fost cîștlgată de .Patrick Sercu, 
care a străbătut cei 170 de kilo
metri dintre Sottomarlna și Bi- 
bione în timpul de 3h56:37,0. In 
același timp cu învingătorul au 
sosit Marino Basso și Van Vlie- 
berghe. Clasamentul general nu 
a suferit nici o modificare : con
duce tot Michelotto.

de fotbal a 
internațională
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