
VIZITĂ DfffGÂJIB Of PARTID 
Șl GUVTRNAMTNTALE ROMÂNE, 

CONDEISĂ Of IIIVAIfAȘIJf NICOLAE CfAlfȘESCO, 
ÎN REPUBLICA POPIM ARĂ CHINEZĂ

Luni seara, odată cu întoar
cerea la Pekin, s-a încheiat 
călătoria tn provincie a dele- 

[uverna- 
___ luse de 

Ceaușescu. 
de luni a

gațiel de partid și gi 
mentale române condi 
tovarășul Nicolae

Dimineața zilei 
fost consaorată în întregime 
vizitării comunei populare Ma 
Lu, din apropierea Șanhaiului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației 
române au fost însoțiți de Cian 
Ciao, membru al Biroului Po- 
litio al C.Cl al P.O. Chinez, 
plrim-secretar al Comitetului 
de partid municipal Șanhai, și 
alte persoane oficiale chineze.

Comuna populară Ma Lu a 
fost creată în septembrie 1958. 
Cei 27 532 locuitori care și-au 
lunjt pămînturile posedă o su
prafață cultivată de 2 261 hec
tare, cerealele și bumbacul 
fiind principalele culturi.

Imbinîndu-se experiența va
loroasă a țăranilor vîrstnici cu 
aplicarea regulilor moderne 
agro-zootehnice, membrii co
munei au reușit să sporească 
producția zootehnică de peste 
8 ori față de perioada dina
inte de eliberare și de peste 
7 ori față de 1957.

Secretarul Comitetului de 
partid și președintele Comite
tului revoluționar al comunei 
informează despre rezultatele 
activității și modul ei de or
ganizare, despre greutățile ca
re au fost învinse și preocu
pările în vederea creșterii pro
ducției în toate sectoarele.

înainte de a părăsi sediul 
comunei populare din Ma Lu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat un cuvînt de salut.

Ultimul obiectiv înscris în 
programul vizitei la Șanhai a 
fost Șantierul naval „Kieng- 
nan“, întreprindere de primă 
mărime nu numai în constela
ția industrială a orașului, ci a 
întregii țări.

Pe șantier soseso tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, 
Elena Ceaușescu, membrii de
legației române, precum și 
premierul Ciu En-lai și cele 
lalte personalități chineze ca
re însoțesc delegația, 
muncitori constructori 
peților o primire de

Pe un vast platou

Mii de 
fac oas- 
neuitat.

_  __  ,__ dintre 
două doeuri s-au adunat mii 
și mii de muncitori. Ei scan
dează lozinci cu urări de bun

venit' în cinstea delegației ro
mâne, aclamă pentru prietenia 
dintre cele țlouă partide, țări 
și popoare, j

Apariția la tribună a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Ciu En-lai, a celorlalte per
soane oficiale române și chi
neze, stîrnește entuziasmul 
mulțimii. Pe puntea cargoului 
de 20 000 tone., aflat în con
strucție, muncitorii s-au înși
rat formînd o adevărată gardă 
de onoare. Echipe artistice 
dansează în ritmul tamburine
lor și al tobelor. Pe uriașe 
lozinci suspendate sînt înscri
se, în limba chineză, cuvintele: 
„Un salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască priete
nia dintre poporul chinez și 
poporul român".

Ia cuvîntul tovarășul Cian 
Cen-tun, secretarul Comitetu
lui de partid și președintele 
Comitetului revoluționar al 
șantierului.

Intîmpinat Cu puternice a- 
plauze, cu ovații care nu con
tenesc minute în șir, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Gheorghe Florescu a cîștigat
Marele Premiu Carpați la talere
Rezultate excepționale și in ziua a doua

i

După ce în ziua de debut a 
internaționalelor României, 
Melania Petrescu a înscris o 
cifră excepțională la armă 
standard culcat 60 de focuri: 
593 p, rezultat care kitrece re
cordul lumii cu un punct, el 
fiind omologabll ca atare (con-

Foarte disputată a fost și 
cealaltă probă, skeetul, unde 
cîștigătorul a fost cunoscut 
după multe prelungri: ceho
slovacul Liubovicki, în timp 
ce sportivul nostru Gheorghe 
Sencovici a venit pe poziția 
a IV-a.
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„Cupa României" la fotbal

Azi are loc
tragerea
la sorți

a semifinalelor
Azi după-amiază, la 

sediul F.R.F. are Ioc tra
gerea la sorți a semifi
nalelor „Cupei Româ
niei" la fotbal. Reamin
tim că în competiție au 
mai rămas Dinamo, 
Steaua, Metalul Bucu
rești, Universitatea Cluj.

Campionatul de fotbal devine și mai pasionant

O etapă agitată, preludiu
la jocurile decisive de mîine
® Criza îngrijorătoare a celor două mari pretendente la titlu, principalele „furnizoare'4 
ale lotului ® Rapid a avut mai multe complexe decît... Valentin Stănescu și Dumitriu II 
® înfringeri descalificante pentru echipe cu pretenții ® Cele 33 de goluri atestă existența 

unei capacități neexploatate rațional de antrenori ® Onoarea „ultimului mohican

în vederea meciului de tenis România - Iugoslavia

SPEAR Șl IOVANOVICI

I
l

AU SOSIT ÎN CAPITALA
Luni după-amiază au sosit 

la București primii oaspeți, 
componenți ai echipei Iugosla
viei, pentru meciul de Cupa 
Davis cu reprezentativa Româ
niei. Aceștia sînt Nicola Spear 
și Bora lovanovici. La mai 
puțin de o oră după venirea 
în Capitală, cei doi tenismani 
s-au și deplasat la arena Pro
gresul unde au efectuat un 
ușor antrenament.

Solicitat să ne spună cîteva 
cuvinte despre întîlnirea care

ILONA GUSENBAUER
VA CONCURA
LA BUCUREȘTI

toate

atletă 
mod

cea de a doua per- 
irondială din 

la săritura în înălți
mi, celebra 
a anunțat în

va începe vineri, Spear a de
clarat : „Ne vom apăra șan
sele atît cît ne va sta în pu
tință. Desigur, echipa română 
are nu numai avantajul tere
nului propriu, dar și un plus 
de forță ce i-o conferă bunii 
noștri prieteni, Năstase și Ti
riac. Astfel că gazdele dețin 
prima șansă".

Pînă la închiderea ediției 
Ilie Năstase, care era așteptat 
să sosească în cursul după 
amiezii, nu venise încă în Ca
pitală. Urmau, de asemenea, 
să sosească și ceilalți doi te
nismani' iugoslavi, Zeliko Fra- 
nulovicl și Zlatko Ivanoici, 
precum și Radmilo Nlcolici și 
Ivko Plecevicl, căpitanul și, 
respectiv, antrenorul eohipet

Fază din meciul de la Petroșani: JIUL— DINAMO (2—0). Iată-l pe Catormani~ reluînd 
spectaculos balonul sub privirile 

i
Deplîngem, adeseori, lipsa 

unei forțe de expresie a 
etapelor campionatului di-

dinamovistului Sandu Gabriel și ale arbitrului loan Rus, 
Foto; Aurel DULEA-Petroșani

NUviziei A, etape care 
SPUN mai nimic.

Nu este cazul etapei 
XXVI-a, care ne-a spus 
mult și mai multe decît

a 
mai

Interviul nostru

Gheorghe Florescu, învingător In Marele Premiu Carpați 
la talere aruncate din șanț, a
195 t.

reușit și un rezultat excelent: 
Foto. V. Bageac

form unei hotărîrl a U.I.T.), 
ieri au fost abținute alte per
formanțe de valoare. Astfel, 
sovieticul Agișev; a obținut 
două rezultate ' excepționale : 
1167 p Ia armă liberă calibru 
redus 3x40 f (cu două puncte 
peste recordul mondial) și 379 
p la 40 focuri poziția în pi
cioare (record al lumii egalat).

Din păcate, de data aceasta 
reprezentanții noștri la aceste 
probe au scos rezultate «labe.

Extrem de palpitantă a fost 
și întrecerea pistolarilor de vi
teză. Aici, față de prima man
șă, s-au produs multe răstur
nări în clasament. Cel mai 
bine dintre români s-a com
portat Dan luga (locul doi 
după un baraj cu polonezul 
Hamerlinski). Ceilalți însă, 
Roșea, Atanasiu, Tripșa, către 
care se îndreptau majoritatea 
sufragiilor, au manifestat scă
deri simțitoare. Cîștigătorul,

PROGRAMUL ZILEI
* < A?

De la ora 9: armă 
standard 3x20 focuri fe
mei si juniori; pistol li
ber 60 focurj.

C. COMARNISCHI
■

(Pontinuaro'- in vag. a 4-a)

VIENA 7 (prin telefon). Du
pă ce Ilona Gusenbauer a rea
lizat duminică la Schielleiten 
(Austria) 
formanță 
timpurile 
me (1,90 
austriacă 
oficial că dorește să participe 
la campionatele internaționale 
ale României, care vor avea 
loo în septembrie, la Buou- 
reșii. Ilona Gusenbauer a de
clarat : „Dacă pînă în septem
brie nu voi reuși să depășesc 
recordul lumii deținut de Io- 
landa Balaș (n.r. 1,91 m — rea
lizat la 16 iulie 1961 la Sofia) 
atunci tentativa 
chiar în orașul 
ciliază actuala 
recordului mondial".

într-o telegramă sosită asea
ră, Federația de specialitate 
din Austria anunță prezența 
Ilonei
Sikora 
la 400 
Viena 
internaționale 
României.

doream...
Incercînd să stabilim o 

listă a întîmplărilov care 
ne-au impresionat neplă
cut în cea de-a 26-a zi a 
campionatului vom include...

...înfrîngerea netă (sino-

nimă cu cea a Rapidului, la 
Cluj, în etapa precedentă) a 
celei mai puternice echipe 
a campionatului, Dinamo, la 
Petroșani, în fața uneia din 
cele mai firav© formații ale 
diviziei A. Cînd „ju-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

faceo voi 
în care domi- 
deținătoare a

Gusenbauer și a Măriei 
(campioană europeană 

m pe 
1970)

teren acoperit — 
Ia campionatele 
de atletism ale

declară președintele el dr. PRIMO NEBIOLO (Italia)
Intre 6 șl 6 iunie a avut 

loc la București ședința de 
lucru a Comitetului executiv 
al federației internaționale a 
sportului universitar. La lu
crări au participat membri 
marcanți din conducerea fe
derației. Am profitat de acest 
prilej și am solicitat preșe
dintelui acestui for interna
țional. dr. PRIMO NEBIOLO 
(Italia), să ne acorde 
terviu.

un in-

★
— Am aflat că 

pentru prima dată 
te al tării noastre, 
găm să ne împărtășiți cî
teva din impresiile acestei 
vizite.

— Totul a fost excelent. 
Regret că trebuie să plec ime
diat după încheierea lucrări-

sinteți 
oaspe- 

Vă ru-

Boxerii români pleacă azi spre Madrid
în schimb, talerlstul Gheor

ghe Florescu a cîștigat Marele 
Premiu Carpați cu 195 t. 
Punctajul 'este foarte bun, el 
fiind egal cu recordul poligo
nului Tunari înregistrat anul 
trecut ou ocazia europenelor 
(de campionul continental, so
vieticul Alipov). Cu acest re
zultat, Florescu șl-a depășit 
cu un punct baremul olimpio. 
O comportare bună a avut șl 
tînărul Andrei Marinescu (lo
cul secund). Și-au îndeplinit 
haremurile, dar pentru cam
pionatele europene, Popovici și 
Dumitrescu, clasați pe locuri
le III șl IV, după două pasio
nante barajuri.

• H. Stump il va înlocui - probabil - pe I. Monea <0 Starea 

sănătății lui A. Năstac nu este îngrijorătoare

lor deoarece aș fi dorit foar
te mult să mai rămîn cîteva 
zile pentru a cunoaște cit mai 
bine această țară și acest 
minunat și harnic popor. De 
altfel, mi-am propus să mă 
reîntorc în România și sper 
că aceasta se va întîmpla 
foarte curînd.

— Știm că F.I.S.U. are 
o veche tradiție. Vă rugăm 
să ne precizați care sint 
cotele de astăzi ale lărgi
rii acestei importante or
ganizații internaționale a 
sportului studențesc 7

— In F.I.S.U. sînt cuprinse 
peste 100 de țări, de pe toate 
meridianele. In ultima peri
oadă au aderat noi țări, în 
special, cele în curs de dez
voltare. Mă refer la țările 
recent afiliate din Africa și 
Asia, în care viața universi
tară prinde un contur din ce 
în ce mai precis. Reamintesc 
cu plăcere că România se nu
mără printre fondatorii F.I.S.U. 

că prin amploarea de care 
bucură sportul, în general, 
cel studențesc în special, 
țara dv. fac din ea un

Dinamo — Rapid
și Steaua - Progresul 
de-a lungul... istoriei

Pentatlonlștil români
concurează la Sofia
Azi începe la Sofia 

un concurs internațio
nal de pentatlon 
dern, la care 
startul sportivi 
din numeroase 
ropene. Se află 
tala Bulgariei, 
participa la această în
trecere și un grup de 
sportivi români : Dumi
tru Spîrlea, Marian 
Cosmescu, Albert Co
vaci și Ivan Bănet.

mo- 
vor lua 
valoroși 
țări eu- 
în capi- 
spre a

Delegația țării noastre participantă la campio-natele europene de 
către fotoreporterul nostru, DragoșcUrii d«

box, surprinsă înaintea ple- 
Neagu.

Plenara Comitetului
Federației de schi și bob

Joi dimineață, la sediul 
C.N.E.F.S. din str. Vasile 
Conta nr. 16, are loc plenara 
comitetului F.R.S.B. Ordinea 
de zi cuprinde o informare 
asupra activității Federației 
în perioada 197i)—1971, pla
nul tie măsuri pentru sezo
nul viitor și o serie de mă
suri organizatorice. Cu aceas
tă ocazie va fi supus discu
țiilor și proiectul calendaru
lui competițional intern și in
ternațional pentru iarna 1972.

Boxerii români participanți 
la apropiata ediție a campio
natelor europene și-au înche
iat preparativele în vederea 
acestui mare eveniment spor
tiv internațional. Azi dimi
neață, cu cursa de Paris, pu- 
giliștii selecționați vor părăsi 
Capitala, cu destinația Ma
drid. Ieri i-am îintîlnit pe spor
tivii noștri (veniți în Bucu
rești pentru cîteva ore) și am 
folosit prilejul pentru o dti- 
mă discuție înaintea plecării.

— Cum se simt băieții 7 
l-am întrebat pe antreno
rul coordonator, Ion Popa.

— Așa cum ne-am obișnu
it, ne-am străduit să înde
plinim planul de pregătire p« 
care ni l-am propus si, fi
rește, boxerii noștri slnt in 
creștere evidentă a formei 
sportive, urmînd si atingă ni
velul maxim peste cîteva zile, 
adică in momentul începerii 
întrecerilor. Ultimele noastre 
griji (in legătură cu pregăti
rea), pe care ni le-a dat, in 
ultima vreme, Aurel Duml-,

trescu, au început să se stingă 
odată cu antrenamentul pu
blic de la Ploiești, în care 
Dumitrescu s-a încadrat vn 
nota generală a echipei. De 
atunci, campionul european 
s-a mișcat mereu mai bine și 
nu m-ar mira ca, la Madrid, 
si se comporte din nou la ni
velul posibilităților sale. Dar, 
din păcate acesta nu este cel 
din urmă necaz. După cum 
vă este cunoscut, Ion Monea 
(accidentat) nu va putea lua 
startul in competiție. In ul
timul momeint, adică ieri (n.n. 
duminică) Năstac s-a îmbolnă
vit și participarea lui la apro
piatele campionate este incer
tă. O comisie medicală va sta
bili daci este sau nu apt pen
tru concurs. în aceste condi
ții locul lui Monea ne-am 
l, indii si fie luat da Stump, 
ale cărui forme 
sperăm si fie 
timp.

Ce șanse

de plecare 
rezolvate la

acordat! b<h

români la campio- 
europene 7
boxerii noștri parti-

xerilor 
natele

— T°ti 
cipanți la această competiție 
au șanse să obțină medalii. 
Ei sînt bine pregătiți și valoa
rea boxului românesc în Eu
ropa ne dă dreptul să sperăm 
aceasta. Bineînțeles, aici va 
fi mai greu decît la București. 
Principalii favoriți la titlurile 
de campioni continentali sint, 
după părerea mea, Ion Alexe, 
Gabriel Pometcu și Aurel Mi
hai. Aceasta nu înseamnă că 
Victor Zilberman, 
Cuțov sau Antoniu 
pat intra în posesia 
o- -tinemale.

Calistrat 
Vasile nu 
centurilor

întrunită

Si 
se 
și 
în

Interviu realizat de
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Comisia medicală 
ieri a stabilit că starea sănă
tății boxerului Alee Năstac nu 
es'e gravă. In zilele care au 
mai rămas 
competiției 
cuperat.

pînă la începerea 
el va putea fi re-

Mihai TRANCA

Cite implicații nu pot avea 
meciurile din cadrul derbyu- 
rilor bucureștene și la cîte 
complicații nu pot da ele 
naștere 1 De pildă, știați că 
— întocmai ca în partida de 
miercuri — și în alte rîn- 
durj rezultatele confruntări
lor dintre Dinamo și Rapid 
au fost decisive pentru cuce
rirea titlului ? Sau, știați că 
ambele aventuri ale Progre
sului în divizia B n-ar fi a- 
vut loc dacă ar fi învins pe 
Steaua măcar într-una din 
partidele campionatelor 
1964—1965 șl 1968—1969 ?

1958—1959, Dinamo a cedai 
titlul Petrolului I

La fel, dacă în ediția 
1968—1969 dinamoviștii nu 
pierdeau ambele partide cu 
Rapid, erau campioni în lo
cul textiliștilor arădeni I 
După cum, dacă feroviarii ar 
fi cîștigat și meciul din turul 
campionatului 1964—1965, ei 
ar fi primit tricourile de 
campioni în locul Iul Di
namo 1

ÎN LUPTA PENTRU 
TITLU...

...pierzînd unul din meciu
rile cu Rapid în campionatul

...Șl PENTRU DIVIZIA Bl
După cum se vede, confrun

tările dintre alb-roșil și viși
nii au fost determinante în 
cîteva rîndurl asupra titlului. 
In schimb, cele dintre Steaua 
și Progresul au interesat mai

(Continuare in pag. a 3-a)

ASISTENȚA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ A SPORTIVILOR o necesitate stringentă

Deși șuinja ne oferă mijloace de investigare,
unii pretendent! olimpici sint
Fantasticul salt al perfor

manțelor sportive din ultime
le decenii are la bază, fără 
îndoială, o serie întreagă de 
factori. Printre el se află și 
asistența metodico-științifică. 
De altfel, este greu de con
ceput astăzi atingerea unor 
performanțe, socotite nu de 
mult peste granițele posibi
lităților omenești, fără o în
drumare metodico-științifică, 
fără o urmărire atentă și 
continuă a sportivului pe toa
te planurile activității sale. 
Știința — și ea în continuu

progres — vine în ajutorul 
antrenorilor și sportivilor pu- 
nînd la îndemînă ' o aparatu
ră complexă și metode de 
investigare de mare precizie, 
grație cărora sportivul de 
performanță poate fi explo
rat acum pînă și în cele mai 
tainice unghiuri. Numai că, 
fie copleșiți de complexitatea 
procesului de 
fie aglomerați 
administrative, 
nori lasă pe
problema înregistrării conti
nue a tuturor

antrenamcnt, 
de problemele 
mulți antre- 

plan secundar

Medalii și recorduri olimpice, titluri de 
campioni ai lumii si continentului încu
nunează, în ultimele decenii talentul și 

străduințele sportivilor noștri, care în contex
tul marilor transformări sociale ale țării_ au 
beneficiat de condiții de viață și pregătire 
deosebite. La baza acestor rezultate^ cu 
care ne mîndrim și care ne îndeamnă să 
pășim mai sus pe pretențioasa scară a 
valorilor, stă și pregătirea știjnțifico-meto- 
dică spre care s-a orientat mișcarea spor
tivă după 1944 și mai ales după . 1948. 
Lucrurile nu stau însă pe loc. Pretutindeni 
se lucrează acum cu multă seriozitate, 
făcîndu se apel la tot ceea ce știința mo
dernă pune la dispoziția sportivilor și an
trenorilor ca metode de investigație, ca 
mijloace de pregătire sau de recuperare.

Ne-am aliniat și noi acestei tendințe ? 
Existența unui centru de cercetări știin
țifice și documentare tehnică, a unor cen
tre metodice județene active, a unor cen-

datelor care,

„necunoscutll
analizate, ajută la stabilirea 
indicațiilor metodice șl — în 
ultimă instanță — la crește
rea performanțelor.

în aceste condiții, mulți 
sportivi de performanță ră- 
mîn în bună parte „necunos- 
cuțl“ pentru antrenorii lor, 
iar rezultatele plutesc undeva 
sub nivelul posibilităților rea
le. Cazuri frecvente în acest

Gh. EPURAN

(Continuare in pag. a l-a)

sportive, toate bine dotatetre medicale t,__ ' .
și încadrate cu personal de înaltă cali
ficare, asigură în mare măsură trecerea 
întregului proces de instruire și antrena
ment pe o treaptă calitativă superioară, 
între condițiile oferite și realizarea pro
cesului de instruire la nivelul cerințelor 
actuale mai există însă și decalaje, deoa
rece nu pretutindeni asistența metodico- 
f*ii!’!itic.â es,e 'a n*veliil cerințelor și po
sibilităților. lată de ce credem că în acest 
deosebit de important sezon preolimpic tre
buie să privim cu mai multă seriozitate 
această problemă; să-i acordăm locul ce 
i se cuvinte în complexul de mijloace care 
făuresc marile performanțe. La ora actuală, 
asistența' metodico-științifică nu mai. tre
buie să rămînă o doleanță, ci trebuie să 
se realizeze integral, cel puțin la nivelul 
loturilor naționale, ea fiind doar A.B.C.-ul 
științei sportive și aflîndu-se pretutin
deni la baza marilor performanțe.
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Competiție pentru sănătate și armonie fizică
Ne plac, stîmind ade

sea pasiuni fierbinți, toa
te competițiile sportive — 
jocul imprevizibil al re
zultatelor, derbyurile și fi
nalul campionatelor, me
tamorfoza săptămînală a 
clasamentelor, în esență 
acea frumoasă întrecere 
pentru performanțe de va
loare autentică.

Sînt, însă, și 
petiții asupra 
bine să găsim 
atenția pentru 
și descifra sensurile așa 
cum se cuvine. Una din
tre acestea, purtînd o ti
tulatură aparent rigidă — 
întrecerea între C.J.E.F.S. 
și cluburile sportive — se 
află acum în plină desfă
șurare.

în toată țara, organisme 
sportive de specialitate, 
un impresionant număr de 
prieteni ai stadionului, 
factori cu atribuții în do
meniul educației fizice și 
sportului, depun, cu pasiu
ne și responsabilitate, e- 
forturî pentru a asigura 
succesul acestei competi
ții ale cărei principale o- 
biective sînt sănătatea și 
armonia fizică ale cetățeni
lor, îndeosebi ale tinere
tului.

Este, desigur, prea de
vreme pentru a face un 
bilanț al acestei largi ac
țiuni cu puternice valen
țe și rezonanțe sociale. 
Folosim acest prilej doar 
pentru a evidenția cîteva

de

FIZIC-BINE, TEHNIC Șl TACTIC — ÎNCĂ

Opiniile antrenorului federal despre handbalistele fruntașe

alte com- 
cărora e 
răgazul și 
a le privi

particularități ale acestei 
competiții înțeleasă, după 
opinia noastră, de organi
zatori la scara corespun
zătoare cerințelor și exi
gențelor actuale.

Ne bucură, înainte
toate, faptul că ideea n-a 
fost abandonată, așa cum 
se mai întîmpla pînă nu 
de mult cu destule iniția
tive valoroase. Experien
ța cîștigată, mai ales cea 
din anul trecut, a consti
tuit — credem — un sti
mulent puternic în aceas
tă direcție.

Este bine, de asemenea, 
că în locul unui meca
nism de rutină s-a apelat 
pentru ediția din acest an 
a întrecerii la studii se
rioase și înnoiri esențiale. 
Ne gîndim la locul — și 
punctajul corespunzător 
— stabilit îndeosebi pen
tru acele direcții de acti
vitate care și-au arătat 
audiența și eficacitatea în 
ultima vreme. Așa ne ex
plicăm introducerea unor 
noi criterii și obiective, 
cum ar fi : centrele de 
practicare a gimnasticii de 
întreținere, a culturismu- 
lui, activitatea desfășurată 
in cartiere, extinderea ex
perimentelor realizate în 
sportul sătesc din județele 
Argeș și Dîmbovița ș.a.

Aceasta înseamnă mobi
litate și realism, recepti
vitate la fenomenele 
ale educației fizice 
sportului de masă și, 
aceea, sînt așteptate

noi 
Și 

de 
re-

zultate superioare celor cu 
care s-a încheiat întrece
rea din anul trecut

Menționăm cu aceeași 
satisfacție și revizuirea 
atentă a criteriilor și 
punctajului pentru înde
plinirea obiectivelor, vi- 
zînd sportul de perfor- 
mananță, domeniul bazei 
materiale, activitatea eco- 
nomico-financiară ș.a. To
tul fără a exclude, ci, dim
potrivă, stimulînd iniția
tiva locală.

Sînt, așadar, multe mo
tive care ne îndreptățesc 
să credem că va crește 
considerabil numărul Sfelor 
angrenați în practicarea 
sistematică , a exercițiilor 
fizice și a sportului, că vor 
fi amenajate noi terenuri, 
că se vor înregistra per
formanțe superioare. Ex
periența anului trecut ne 
arată, însă, că în destule 
județe și cluburi factorii 
responsabili și-au amintit 
de obiectivele întrecerii 
abia atunci cînd mai erau 
doar cîteva file de calen
dar. Și-atunci s-a operat, 
de fapt, o simplă rapor
tare a unor realizări obiș
nuite.

Ce bine ar fi ca, peste 
tot, adiționarea punctelor 
să aibă în acest an ritmul 
neîntrerupt pe care însăși 
competiția îl impune prin 
scopurile sale : sănătatea 
și armonia fizică a cetățe
nilor.

Dan GARLEȘTEANU

CUPA LICEULUI MIHAI VITEAZU

fost decît a- 
ce a prece- 
titlurilor de

Dacă n-ar fi 
dunărea festivă 
dat decernarea 
campioni ai Liceului Mihai
Viteazu din Capitală, și tot 
am fi asistat la un moment 
solemn, menit să rămînă cu 
siguranță multă vreme în 
memoria elevilor prestigioa
sei instituții de învățămînt. 
Făcînd apel, în cuvîntul său, 
și la tradiția sportivă — ono
rată, de-a lungul unui secol, 
de activitatea multor mii de 
elevi — profesorul Ion Po-

pescu, directorul liceului, l-a 
îndemnat pe toți cei prezenți 
să participe afectiv la eveni
ment.

în acest cadru a fost săr
bătorit, sîmbătă, ultimul act 
al ediției a VIII-a a Cupei 
Liceului Mihai Viteazu. A- 
vînd în frunte pe port-ste- 
gari, sportivii-campioni au 
defilat prin fața unei nume
roase asistențe (elevi, părinți, 
alți invitați), după care li 
s-au înmînat trofeele atît de 
meritate. Frumoasa cupă

IUDJT DIBAR Șl TOMA OVICI — PRETENDENȚI

LA LOCUL

NEMULțUMITORl
cială pentru Magda Tran'* 
dafir (C.S.M. Sibiu) și DoinS 
Furcoi („U“ Buc-).

în încheiere, aș dori șa 
reamintesc jucătoarelor dini 
lot că actuala formă de des* 
fășurare a campionatului nil 
îngăduie echipei naționale 
nici o pregătire specială ini 
vederea turneelor interna^ 
ționale la care vom parti-< 
cipa în lunile de vară și că 
deci, pentru o comportare 
corespunzătoare, singura so* 
luție este pregătirea in* 
tensă în cadrul echipelor de 
elub și preocuparea perma
nentă 
roasă 
natul

degajat șj hotărît, cutehnice regulamentare folo
site în apărare, ca și unele 
atitudini nesportive (Terezia 
Popa — „U“ Timișoara,
Mataehe — Confecția și 
altele).

în ceea ce privește jucă
toarele din lotul reprezen
tativ, apreciem că 
tatea continuă să 
bine, menținîndu-se 
ultimei lor apariții 
pa națională, la Viena. De
țin o formă sportivă foar
te bună: ClimovschiL 
Arghir, Schramco, 
Băicoianu, jucătoare 
impresiontază în mod 
cial prin ușurința în 
gare și prin practicarea

joc 
încrederi ți convingere, ceea 
ce în condițiunile atmos
ferice în care se desfășoară 
(partidele denotă o foarte 
bună pregătire. Se 
portă, de asemenea, 
făcător Oancea 
tul) și 
Odorhei).
evoluează Constantina 
Dumitru — ceea ce explică 
în parte și evoluția slabă a 
echipei Confecția și, de ase
menea, Terezia Popa și 
Maria Magyari, aceasta din 
urmă manifestînd însă 
ușoară revenire în 
Dintre jucătoarele 
să completeze lotul repre
zentativ, o mențiune

Comprimarea celui de al 
treilea tur al campionatului 

/diviziei A feminin pe o peri
oadă de

(cu două etape pe 
rnînă) 
de calificare pentru 
ținute de echipa națională 
cu reprezentativa " ~ "
— supune echipele noastre 
fruntașe la eforturi cu to
tul deosebite. Un joc oficial 
la fiecare 3—4 zile, depla
sări și antrenamente în- 
tr-o perioadă în care multe 
jucătoare se pregătesc in
tens în vederea sesiunii de 
examene — înseamnă o ac
tivitate destul de dificilă.

La toate acestea se adaugă 
în prezent timpul cu totul 
nefavorabil, foarte multe 
partide oficiale disputîndu-se 
pe ploaie și pe terenuri care 
necesită eforturi suplimen
tare-

Și totuși, echipele noastre 
fruntașe dau dovada unei 
pregătiri temeinice și luptă 
cu ardoare pentru fiecare 
punct în clasament, confe
rind acestui final de cam
pionat o coloratură speci 
ală, cu o notă bună și asu
pra disputei și asupra spec
taculozității.

Este de remarcat, în spe
cial, forma bună a echipe
lor Universitatea București 
și I.E.F.S. — fapt care do
vedește că jucătoarele din 
lot nu sînt epuizate — pre
cum și a formației Mureșul 
Tg. Mureș care luptă pentru 
evitarea retrogradării. Pe 
o linie constantă, Textila 
Buhuși (cu un loc bun în , 
clasament — IV) și într-un 
oarecare progres Rulmentul 
Brașov și Voința Odorhei.

Mai 
Universitatea Timișoara — 
echipă care a deținut supre
mația handbalului nostru 
feminin în ultimii ani, dar 
care nu reușește încă să sa 
redreseze.

Este de la sine înțeles că 
în anul campionatului mon
dial feminin comportarea 
echipelor și jucătoarelor 
noastre fruntașe în cea mai 
importahtă competiție in
ternă ne interesează în mod 
cu totul special.

Ne bucură pregătirea fi
zică bună și capacitatea de 
luptă pe care o dovedesc 
majoritatea sportivelor din 
prinla divizie; este însă în
grijorătoare gama redusă a 
procedeelor tehnice utilizate 
și exagerarea tacticii de 
„reținerea jocului" (în dauna 
ofensivei) ca și cum aceasta 
din urmă ar fi singura armă 
cu care se pot cuceri două 
puncte (deși este evident că 
mai adesea 
echipele care adoptă 
tica" 
gine: 
brica 
năm

numai 30 de zile 
săptă- 

jocurilor 
C.M. sus-

datorită

U.R.S.S.

majori- 
evolueze 
pe linia 
în echi-

Sos, 
Ibadula, 

care 
spe* 
aler- 
unui

slab se prezintă

com- 
satis- 

(Rulmen- 
Mikloș (Voința 

Nesemnificativ 
Ilie-

o 
formă, 
vizate

Prdf.

pentru o 
evoluție 

intern.

cît mâi vaîo- 
în catnpio*

. Gabriel 
antrenor federal

ZUGRAVESCU

Simona Arghir („U"), tn deo sebită vervă de cltva timp, înscrie spectaculos,
ejortul [jucătoarelor de la Confecția. Foto T. MACARSCHL .

Post - scripfum la divizia B
După 18 etape, mai dispu

tate poate decît tn ceilalți 
ani, echipele din divina B 
și-au încheiat duminică cursa 
pentru promovarea în primul 
eșalon al handbalului nostru. 
Fără îndoială că ultima run
dă a fost dominată de duelul 
echipelor masculine Indepen
dența Sibiu și Minaur Baia 
Mare, protagonistele seriei a 
Il-a. Situația lor era aproape 
similară cu aceea dintre 
Steaua și Dinamo, diferența 
dintre ele aceeași (atît ca va
loare cît și ca punctaj), iar 
epilogul a fost și el, la rîn
dul lui, identic cu cel din 
derbyul diviziei A : liderul a 
cîștigat titltl, e drept, jucînd 
partida decisivă cu Universi
tatea Craiova, una dintre cele 
două echipe retrogradate din 
această serie. Oricum, succe
sul formației sibiene (antre
nor prof. Ioan Schuster), în 
rîndul căreia activează cîțiva 
jucători valoroși ca Stenzel,

Roth, Oană sau Savu este re
marcabil dacă ținem cont de 
nivelul ridicat al tuturor ad
versarelor sale. Cuvinte de 
laudă se cuvin și handbaliș- 
tilor din Baia Mare (antrenor 
Lascăr Pană) care vor trebui 
însă să învețe — așa cum 
se învață cîte ceva din fie
care eșec — că o luptă pen
tru titlu începe din prima 
etapă a campionatului și nu 
din ...retur, așa cum au făcut 
ei ! t

Din cealaltă serie masculi
nă, poate la fel de puternică 
și disputată, a promovat for
mația antrenorului Mihai 
Pintea — Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Fără a dispune de 
individualități deosebite, sau 
de nume sonore, Trotușul a 
reușit să-și vadă visul împli
nit datorită omogenității, dis
ciplinei, a seriozității în pre
gătire și a constanței de care 
a dat dovadă de-a lungul 
întregului campionat. Apre
cieri pozitive merită și hand- 
baliștii de la A.S.A. Tg. Mu
reș sau Tractorul Brașov, 
probabil viitorii rivali 
promovare 
următor.

în prima serie feminină, 
trei echipe
Rapid, Progresul și Voința 
— au dat culoare campiona
tului, primind în rîndul lor 
un team la fel de valoros : 
Universitatea Iași. Cîștigătoa- 
rea titlului și a dreptului de 
a promova în divizia A, for
mația Rapid București, a do
vedit însă că este cu mult 
peste nivelul adversarelor sa
le, cîștigînd de o manieră ca
tegorică absolut toate parti-

dele jucate, performanță des
tul de rară și în orice caz 
edificatoare. De fapt, ferovia- 
rele — antrenate de prof. 
Simion Pompiliu — au avut Ia 
dispoziție un an de rodaj 
pentru reînceperea „ostilită
ților" cu formațiile din pri
mul eșalon, unde sîntem con
vinși că vor avea un cuvînt 
greu de spus.

în sfîrșit, în seria a II-a 
feminină, Universitatea Cluj 
pregătită de prof. Tiberiu 
Rusu, a reușit să ocupe locul 
întîi grație zestrei substan
țiale de puncte cu care a ter
minat turul campionatului. 
După cum se știe, studentele 
au cîștigat atunci toate par
tidele, dar în retur n-au mai 
reușit această performanță 
datorită plecării cîtorva din-) 
tre jucătoarele de bază. Pen
tru a rezista la „maratonul* 
diviziei A, lotul lor va tre
bui lărgit, iar pregătirea se
rios îmbunătățită.

în încheierea acestei suc
cinte treceri în revistă, vom 
enumera echipele retrograda
te : Medicina Tg. Mureș, In
dustria sîrmei Buzău, Univer
sitatea Craiova și Tehnometal 
Timișoara — la masculin ; 
Știința Bacău, Comerțul Con
stanța, Oltul Sf. Gheorghe și 
Chimia Victoria — la femi
nin, precum și pe cele care 
le-au luat locul : Știința Pe
troșani, Banatul Timișoara, 
Chimia Tr. Măgurele și Co
merțul Constanța — la mas
culin ; Voința Oradea, Texti
la Sebeș, I.S.E.M, București 
și Politehnica Galați — la fe
minin.

3 ■■■
transmisibilă — care trezește 
ambițiile cele mai mari — a 
revenit anului III I. Meda
liile, tricourile și diplorhele 
de campioni pentru celelalte 
discipline au fost cîștigate 
de : anul I B (baschet fete), 
anul III H (baschet băieți), 
anul II F (handbal fete), a- 
nul III I (handbal băieți), 
anul III A (volei fete), anul 
IV S (volei băieți), Cătăli
na Celmare și Dorin Barbu 
(50 m), Ligia Zincă și Ion 
Trocan (lungime), Rodica 
Cioclov și Florin Stănescu 
(greutate). Un meci de hand
bal și altul de baschet (dis
putate între echipe de actuali 
și foști elevi) au încheiat 
atît de reușitul program al 
decernării titlurilor celei de 
a opta „promoții" 
L.M.V.

Este un merit al 
colectiv de cadre 
că, pe de o parte,
sportul în școală pe aceeași 
treaptă cu celelalte discipli
ne, iar pe de altă parte a ar
monizat preocupările pentru 
învățătură cu cele sportive. 
Aici trebuie să căutăm cheia 
succesului elevilor-sportivi ai 
liceului, îndrumați de profe
sorii de educație fizică : Ro
meo lonescu, șeful catedrei, 
Aurora Podlaha, Rădița Giur
giu. Rodica Bucea, Maria 
Costes șl Valentin Prunescu.

a Cupei
pierd tocmai 

„tac- 
strigată de pe mar- 
„stai ușor"). La ru- 
„deficit" mai consem- 
ți lipsa mijloacelor

I ÎN „CUPA PROGRESUL44
e
de 
de 

con- 
set. 
cele 
pu-

In tarăTenismenii rămași 
au fost Invitați, în această pe
rioadă de întrerupere a cam
pionatului divizionar pe echi
pe, timp de o săptămină, pe 
terenurile din str. Dr. Stai- 
covici pentru a lua parte la 
Cupa Progresul. La 
tul care s-a dat cu 
zile în urmă au fost prezenți 
aproape 60 de jucători și ju
cătoare, din toate cluburile 
bucureștene, printre care To
ma Ovici; Constantin Popo
vici, Gh. Boaghe, Viorel So
tiriu, Iudit Dibar, Valeria Ba
laj, Manana Nunweiller, Ele
na Trifu și alții.

S-a jucat sistem elimina
toriu, iar în grupele finale 
(patru băieți și patru fete) au 
avut loc meciuri tur-retur.

în întîlnirea Viorel Sotiriu- 
Constantin Popovici (ambii de 
la Steaua), primul a produs 
surpriza de a fi cîștigat, la 
un scor categoric, în fața ex
perimentatului Popovici. Este 
rezultatul unei pregătiri seri
oase, dar și a talentului Jui 
Sotiriu. Rezultat 
tiriu-Popovici 
meciul -cu

star-
șase

final : So-
6—0. 6—1. în
Iudit Dibar,

IN VÎNZARES-AU PUS 
BILETELE PENTRU MECIUL 
DE TENIS ROMÂNIA — 

IUGOSLAVIA
în conformitate cu regula 17 

din regulamentul Cupei Davis, 
legitimațiile de intrare la 
competiții, eliberate de CNEFS, 
nu sînt valabile la meciul Ro
mânia — Iugoslavia care se 
va disputa in zilele de 11, 12, 
șl 13 iunie. Tichetele pentru 
ziariști pot fi ridicate de la 
comisia de organizare, aflată 
la terenul Progresul.

Biletele pentru intrarea la 
această întrecere au fost puse 
în vînzare la casele de la baza 
sportivă . Progresul, din str. 
dr. Staicovici nr. 42.

Valeria Balaj a fost, 
asemenea, pe punctul 
a ne oferi o surpriză, ea 
ducînd cu 4—0 în primul 
Dibar și-a confirmat, în 
din urmă, tenacitatea și 
terea de luptă. Rezultat final: 
Iudit Dibar-Valeria Balaj 6—4, 
6—3. Alte rezultate (sferturi): 
C. Popovici—N. Mita (Pro
gresul) 2—6, 6—3, 6—0, V.
Sotiriu—D. Nemeș (Progresul) 
6—3, 6—1, T. Ovici (Progresul) 
— S. Basarab (Progresul) 6— 

6—4, Gh._ Boaghe (C.S.U.
Nemeș (Pro- - - T_

3. 
Construcții)—Z. 
greșul) 6—2, 6—4 ; finale : 
Ovici—Gh. Boaghe 6—2, 6—3 
simplu 
Valeria Balaj (Steaua) 
leonora
6—1, 6—3. _____
(Progresul)-Manana Nunweiller 
(Dinamo) 7—5, 6—1 ; Elena Tri
fu (Steaua)-Mihaela Cruceanu 
(Progresul) 6—1, 6—0; turneu fi
nal : Eleonora Dumitrescu — 
Manana Nunweiller 6—4, 6—3, 
Ecaterina Roșianu—Elena Tri
fu 9—7, 6—3, Valeria Balaj— 
Manana Nunweiller 6—1, 6—2, 
Eleonora Dumitrescu—Elena
Trifu 6—3, 6—1. întîlnirile
continuă astăzi de la ora 8 
pe arena Progresul.

Sandi IONESCU

feminin (sferturi) : 
— E- 

Dumitrescu (Steaua) 
Ecaterina Roșianu

Azi, la Timișoara
UNIVERSITATEA-C.S.M. SIBIU

Azi, la Timișoara se va 
desfășura partida restantă din 
cadrul diviziei A la rugby, 
dintre echipele UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA și 
C.S.M. SIBIU, contînd pen
tru etapa a XVIII-a.

întregului 
didactice 
a ridicat

0 REUȘITĂ GALĂ INTRE ELEVI
ȘC. SP. NR. 2 (MATEI BASARAB) — ȘC. SP. CALARAȘI 18-4

Un public numeros, în ma
joritate elevi, a urmărit sîm
bătă seara, în sala liceului 
Matei Basarab o inedită galăIon GAVRILESCU

LUNA IUNIE - LUNA MINIBASCHETULUI

anunță deo- 
pentru acti-

Luna iunie se 
sebit de bogată 
vitatea minibaschetbaliștilor. 
Așa, de pildă, C.J.E.F.S. Bi
hor, comisia județeană de spe
cialitate și Consiliul județean 
al pionierilor vor organiza, 
între 21 —23 iunie la Oradea, 
„Cupa Bihor" care are drept 
scop aniversarea a 10 ani de 
la existența în țara noastră 
a min'ibaschetului. La între
ceri, sînt invitate 24 de echi
pe de băieți și fete din Ba
cău. Galați, București, Sucea
va, Sibiu, Brașov, Gheorghieni, 
Tg. Mureș, Mediaș, Cluj, 
Deva, Arad, Timișoara. Satu 
Mare, Cîmpulung Moldove
nesc, Salonta și, bineînțeles, 
din Oradea.

O altă interesantă acțiune 
va fi organizată între 13—15 
Iunie de către Școala sporti-

vă din Suceava, care va asi
gura desfășurarea celei de a 
treia ediții a „Cupei Su
ceava".

în Capitală, activitatea mi
ni baschetbalistică va avea 
drept „cap de afiș“ „Festiva
lul de minibaschet în aer li
ber" (15—21 iunie), cu care 
prilej se vor disputa finala 
„Cupei București", un con
curs pentru „Coșul de aur" și 
va fi prezentată o gală de 
filme avînd drept subiect 
baschetul. în sfiișit, nu tre
buie omisă nici „Cupa Cute
zătorii" (10 iunie) care se va 
desfășura Ia Palatul pionie
rilor și va angrena echipe de 
băieți.

de box. între pugiliști! de la 
Șc. sp. nr. 2 (Matei Basarab), 
antrenor prof. I. Pintea, și 
colegii lor de la Șc. sp. Că
lărași, antrenori prof. D. Vel- 
ciu și prof. C. Varghida. Sco
pul de a populariza „arta 
nobilă" în rîndul elevilor a 
fost atins, dovadă fiind nu
mărul mare de elevi care au 
asistat la întreceri. în deschi
derea galei, campionii conti
nentali C. Cuțov (elev al a- 
cestui liceu) și I. Alexe (ab
solvent) au făcut o reușită 
demonstrație- Rezultate tehni
ce : N. Costandache (Călărași) 
b p. R. Sovar (Buc.). N. Hor- 
duna (B) b.p. I. Boboselea 
(C), F. Pascu (B) b.ab. II T. 
Barbu (C), C. Manciu (B) b.p. 
P. Guțu (C), N. Ghesaru (B) 
egal cu S. Florea (C), M. 
Teodorescu (B) b.k.o. I V. Se- 
lea (C), P- Stănescu (B) b.ab. 
III I. Butuc (C), T. Popazu 
(B) b.ab. III P. Iancu (C), 
N. Anghel (B) b.ab. II M. 
Ceacîrescu (C). M. Toia (B) 
b.k.o. III A. Grigore (C) și 
N. Rusei (B) egal cu V. 
Gheorghe (C).
Daniel DIACONESCU-coresp.

La „Semănătoarea11

.................... I la
în campionatul

bucureștene

CENTRELE DE ÎNVĂȚARE A INOTULU 
ÎN PREAJMA DESCHIDERII PORȚILOR

timpului a 
cluburi și a- 
să procedeze

îmbunătățirea 
îndemnat unele 
sociațil sportive 
la urgentarea măsurilor orga
nizatorice necesare activității 
centrelor de inițiere a copiilor 
la înot. Clubul sportiv Di
namo. de pildă, a anunțat că 
va deschide porțile bazinului 
din șos. Ștefan cel Mare, joi 
10 iunie, zi care va inaugura 
primul ciclu (cu durata pînă 
la 2 iulie). Celelalte cicluri 
sînt programate intre datele:

iulie; 27 iulie—18 au- 
25 august—16 septem- 
Fiecare ciclu va func- 
zilnic (mai puțin dumi- 
cu două serii, între ore- 

și 14,30—16,30.

3—26 
gust; 
brie.
ționa 
nica)
le 13—14,30
înscrierile se primesc zilnic 
(între orele 8,30—12 și 16,30— 
18,30) la casa de bilete a sta
dionului Dinamo. Se fac îns
crieri pentru copii între 
și 14 ani.

4

★
de inițiere de 

Tineretului își

Deși știința ne oferă mijloace de investigare,
iPrtnare din pag. i|

sens se înregistrează mai a- 
les cînd sportivul schimbă 
clubul, sau cînd iese tempo
rar din grija antrenorului său 
și estă preluat de cei ai lo
tului național.

Se poate evita aceas
tă situație ? Se poate realiza 
o oglindă fidelă a fiecărui 
sportiv, care să-1 însoțească 
permanent și care să reflecte 
toată pregătirea sa, fără go
lurile unor perioade ?

Iată problema care și-a 
pus-o CENTRUL DE CERCE
TĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI DO
CUMENTARE AL C.N.E.F.S. 
și la a cărei rezolvare a și 
pășit. Cum este și firesc, el 
s-a oprit deocamdată asupra 
sportivilor din loturile olim
pice, concepînd pentru ei un 
dosar complex, constituit din 
fișe cu date, grafice și reco
mandări, menite să adînceas- 
că cunoașterea sportivului. 
Completarea unui astfel de 
dosar nu poate fi realizată 
doar prin colaborarea antre- 
nor-medic (volumul și com
plexitatea investigațiilor fiind 
•nari). De aceea s-a 
apel la metodiști cu 
calificare, atașați pe 
loturile olimpice.

Rezultatele (în cadrul unei 
recente ședințe cu metodiștii

cluburilor s-au prezentat do
sarele alcătuite în anul acesta 
la loturile de box și scrimă) 
sînt convingătoare și fără în
doială folosirea lor nu poate 
da decît rezultate pozitive. 
Condiționat desigur. Mai în- 
tîi, de felul cum privesc a- 
ceastă problemă antrenorii 
(unii, chiar la nivelul loturi
lor olimpice au manifestat 
nejustificate opoziții l), apoi 
de asigurarea continuității 
completării datelor în perioa
da cînd sportivii se află la 
cluburi. Această problemă —- 
a continuității — a format, de 
altfel, obiectivul ședinței a- 
mintite și putem spune că 
discuțiile purtate nu au dat 
roadele scontate.
Unele cluburi au
metodice firave și antrenori 
folosiți temporar; altele au

• metodica proprie și sînt mai 
puțin dispuse să se angrene
ze într-o muncă pe care o 
socotesc suplimentară, deși 
este vorba de sportivii lor 
cei mal buni.

Toată lumea recunoaște — 
teoretic — necesitatea aplică
rii ceior mai înaintate pro
cedee metodice, dar în prac
tică mulți se rezumă la cele 
elementare (departe de a fi 
suficiente pentru marile per
formanțe), la cele aflate la

Motivul ? 
sectoare

făcut 
înaltă 
lîngă

îndemîna antrenorului, ajutat 
uneori de medic, fără să se 
facă apel la posibilitățile 
mult mai largi ale Centrului 
de cercetări științifice al 
C.N.E.F.S. și ale centrului de 
medicină sportivă. Nivelul a- 
tins de sportul nostru de 
performanță, eforturile care 
se fac pentru menținerea u- 
nor poziții cîștigate, dar și 
pentru ridicarea altor disci
pline la nivelul valorilor 
mondiale, impun o reconsi
derare a asistenței metodico- 
științifice, depășirea stadiului 
actual și adoptarea celor mai 
înaintate cuceriri ale științei 
pentru cunoașterea deplină a 
sportivilor, a posibilităților 
lor. Astăzi nu mal este ad
mis ca sportivi ajunși în e- 
chipele reprezentative să ră
mînă, nici măcar în parte, 
„necunoscuțl" în ceea ce pri
vește potențialul lor fizic și 
psihic. Printr-o largă colabo
rare a cluburilor cu centrele 
de cercetări, ale antrenorilor 
cu medicii și metodiștii, tot 
arsenalul modern ai asisten
ței metodico-științifice trebuie 
pus în slujba performanțelor. 
Numai așa vor fi reflectate 
posibilitățile reale ale tinere
tului nostru, numai așa vor 
fi încununate cu laurii vic
toriei munca și talentul.

Echipe desființate, terenuri dispărute!
Ne aflăm în curtea reputa

tei uzine bucureștene Semă
nătoarea. Căutăm 
pe care le știam 
pași de intrarea în 
nu le mai aflăm, 
orele de program, 
cau volei, handbal, baschet, 
tot aci se organizau cu regu
laritate gale de box- în mij
locul perimetrului care alcă
tuia micul complex sportiv, 
a apărut acum un castel de 
apă Nu departe se afla o po- 
picărie acoperită, cu două 
piste. Ce găsim acum 1 Dor
mitoare 1

Ca să aflăm cum s-a pe
trecut metamorfoza, l-am cău
tat, firește, pe președintele a- 
sociației sportive, tov. Octa
vian Dumitrescu, pe care însă, 
din păcate nu l-am găsit. 
Mînat de treburi profesionale, 
el nu se afla în uzină. în 
schimb i-am întilnit pe an
trenorii de box Gheorghe 
Zamfirescu și Mihai Nicolau 
care. împreună cu cîțiva ti
neri pugiliști, la ora aceea, 
în afara programului profe
sional, lucrau la montarea 
unul ring. Grupului nostru i 
s-a alăturat, apoi, șeful Scu- 
lăriei, inginerul Ion Buradel, 
președinte al secției de box.

Interlocutorii ne spun că 
singura secție a asociației, 
care-șl trăiește cit de cit via
ța, este cea de box. Ea s-a

terenurile 
la cîțiva 

uzină, dar 
Aci, după 
tinerii ju-

afirmat, într-adevăr, prin 
cîțiva pugiliști cunoscuți, ca 
Hardmuth și Iulius Leov, 
Ștefan Constantin, Teoaor 
Lucian, printr-un campion de 
juniori (A. Gheorghiu) etc. 
Din păcate, dezafectarea tere
nurilor sportive a dus la auto
dizolvarea celorlalte secții, la 
restrîngerea considerabilă a 
activității de masă. Popicarii 
joacă acum pe undeva, pe șo
seaua Olteniței. Echipa de vo
lei din divizia B a fost „ce
dată" în 1968, asociației spor
tive Electra. Cea de fotbal, 
din categoria „oraș I" a fost 
— de asemenea desființată în 
1969. Fotbaliștii, deși muncesc 
tot la Semănătoarea, s-au îm
prăștiat la echipele Electra, 
UREMOAS și chiar în comu
na Chiajna. O soartă la fel 
de tristă a avut și formația struirii unei alte baze sporti- 
de handbal, scoasă din evi
dența asociației în 1966.

De activitate de 
aceste condiții nici 
fi vorba. Deși la 
sindicatului ni se 
se va organiza campionatul 
asociației (pe terenul școlii 
profesionale alăturate, per- 
turbînd, aproape sigur, pro
gramul propriu al școlii, ore
le de educație fizică), e greu 
de presupus că obiectivul va 
putea fi realizat. Conducă
torii asociației întîmpină 
greutăți in încasarea cotiza
țiilor. De la începutul anului

și pînă în prezent suma in
trată în bugetul asociației 
este derizorie- „Pentru ce să 
dau cotizație, dacă n-am un
de să mă destind, să joc fot
bal sau handbal?" Asemenea 
replici, din partea membrilor 
asociației, s-au făcut auzite 
nu odată. Pe bună dreptate.

Președintele Comitetului 
sindical, tov. Radian POrum- 
bescu, ca și colaboratorii săi, 
ne-au asigurat că în cel mult 
o lună de zile popicăria va 
redeveni... popicărie. Cît pri
vește terenurile dezafectate 
(se știe că există, în această 
privință, H.C.M. nr. 629/1968 
care, la art. 14 precizează: 
„Desființarea unei baze spor
tive în condițiile prevederilor 
Legii nr. 29/1967 se poate face 
numai cu asigurarea con-

masă, în 
nu poate 
Comitetul 
spune că

ve în locul celei supuse Ues- 
ființării"...), ni se spune că 
ele nu pot fi redate asocia
ției sportive, dar că lîngă u- 
zină există un teren viran, 
(pe care, de altfel, l-am vă
zut) ce poate fi amenajat 
pentru tinerii dornici să prac
tice sportul. în acest scop, 
acum un an s-a și făcut 
documentația necesară, care 
a fost trimisă Consiliului 
Popular al sectorului 7, dar 
răspunsul n-a sosit nici'pînă 
în prezent. Poate că totuși-.,

R. CĂLARAȘANU

Centrul 
ștranUul 
începe activitatea în ziua 
16 iunie. Pînă atunci, se pri
mesc înscrieri în fiecare zi, 
la casele ștrandului.

la 
va 
de

POLOIȘTll DE LA DINAMO 
AU PLECAT LA MAGDEBURG

Echipa de polo Dinamo 
București a plecat Ieri în 
R. D. Germană, pentru a sus
ține, în cursul acestei săpiă- 
mîni, cîteva meciuri amicale 
în compania formației Dyna
mo Magdeburg.

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
DE POLO, LA ÎNCHEIEREA 

TURULUI
lată ierarhia formațiilor de polo

8 3 2 3 27—38 
8 3 1 4 45—41
8 1 2 5 23—50
8 1 1 6 22—45
8 0 1 7 25—70

divizionare A la inchiaderea turu-
Iul :
1. Dlnamo Buc. 8 8 0 0 72—15 16
2. Rapid Buc. 8 7 0 1 70—20 14
3. I.E.F.S. 8 4 2 2 35—35 10
4. Progr. Buc. 8 4 1 3 30—35 9
5. Vagonul Arad
6. Voința Cluj
7. Crișul Oradea
8. Polit. Cluj
0. C.S.M. Cluj

administrare a bazelor sportive
din București, bd. Muncii 
nr. 37-39, sectorul 3, telefon 
21.66.85 angajează de ur

gentă i
șef serv, financiar- 
confabilitate

— lăcătuși cat. 1—4
— muncitori necalificafi 
—- paznici
— magazineri principali
— tîmplari modelieri.
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rești. Peste cîteva minute, se 
destăinuie, fără să-1 provoc i

— îmi pare rău de Progre
sul 1 Are cîțiva băieți buni. 
Tot Bucureștiul va zice că eu 
i-am nenorocit. Dar eu mi-am 
jucat cinstit șansa. Acum, ca 
și întotdeauna. Sînt un antre
nor la începutul carierei și 
nu-mi pot permite... senti
mentalisme.

Este, dacă vreți, marea ex
plicație a minunilor pe care, 
totuși, le-a făcut „lanterna".

Mircea M. IONESCU

înaintea ultimei etape în «divizia G
... •

Alte trei formații, virtuale „campioane" 
in serii: Vulturii textila lugoj, Independența

CT APA VĂZUTĂ DC NCAGU RĂDULCSCU

DACA DRAMELE POT FI EXPLICATE
'• IN FINAL, CÎND „BAN

CARII" SE ÎNDREPTAU 
SPRE GABINE, chinulți de 

; drama pe care o trăiseră, am 
auzit printre ei, de cîteva ori, 
rostit cuvîntul ghinion. într- 

î adevăr nu s-ar putea spune că 
șansa nu î-a ocolit, de cîteva 
ori, pe tinerii țalentați din 
str. Dr. Staicovici. Există însă 
o vorbă 1 „norocul îi ajută pe 
cei cutezători", șl, din punctul 
acesta de vedere, se pare că 
bucureștenil au greșit, dumi
nică fundamental. Pentru că, 
în ciuda eforturilor, a elanu
lui (obscur) și a defensivei cu 
orice preț și cu orice mijloa
ce din repriza secundă, echipa 
gazdă putea fi egalată și chiar 
învinsă. Pledează pentru a- 
ceastă afirmație jocul în ge
neral mai bun (excepție face 
Măndoiu, 
neagră, și linia de mijlocași), 
dominarea și valorile Pro
gresului. Dar Progresul n-a 
avut cutezanța să creadă în 
victorie. Duminică „bancarii" 
au fost lipsiți însă și de inspi
rație. țihîndu-și un om de 
gol, Dudu Georgescu, în linia 
de fund pînă în minutul 66. 
înlocuindu-l pe Raksî cînd 
acesta și-ar fi avut rostul la 
mijlocul terenului, acolo unde 
Dumitriu n-a existat iar Tă- 
năsescu a fost umbra etape
lor trecute. Și de toate aces
te „miopii" tactice aveau să 
se bucure în final, cu voce 
tare, cîțiva din jucătorii timi
șoreni. Desigur, dacă Progre
sul n-ar fi primit gol în pri
mul minut, altfel s-ar fl dis
cutat astăzi. Dar drama „ban
carilor" a început în minutul 
I...

context trebuie să recunoaș
tem meritele jucătorilor cresc 
considerabil.

• DUPĂ MECI ÎN MICU
ȚUL DAR OSPITALIERUL 
VESTIAR REZERVAT PRE
SEI. Tache Macri comunică 
rezultatul partidei, ca de obi
cei, soției, aflată la Bucu-

CULESE LA ARAD

în zi extrem de

• Axente — 
accidentat în me
ciul cu Dinamo 
— fractură de 
peroneu șl liga
ment deplasat 
—nu s-a îndurat 
să stea acasă. 
Duminică, el a 
venit să-șl încu
rajeze echipa în 
partida 
Bacău, 
torii l-au 
noscut 
în

CU S.C.
Specta- 

recu- 
imediat 

tribună. Iar 
la fiecare gol al 
arădanilor, 
plauzele i se 
dresau și 
Axente...
gest frumos, plin 
de căldură, față 
de acest inimos 
jucător...

• Notăm un 
gest nesportiv al

a- 
a- 

lut 
Un

Iul Blrău. Schim
bat cu Dumbrea- 
nu în min. 87, el 
a început să ges
ticuleze și să-i 
ceară socoteală 
antrenorului 
Dumitrescu, 
rău și-a
„âliați1 
grup 
tori care au pro
ferat cuvinte ne
chibzuite la a- 
dresa antrenoru
lui. Secția de 
fotbal ar trebui 
să dezbată 
tudinea 
respunzătoare

N.
Bi- 

găsit 
într-un 

de specta-

atl- 
neco- 

a
jucătorului 
dean...

ară-

• Ce-i cu Ene
Daniel ?

— Nu se mai
pregătește 1 Nu

ARE CUVÎNTUL

Sibiu și Chimia Făgăraș

• MARI CONTRASTE la 
Timișoara ; un joc sportiv 
(excepție Bocșa, V. Popescu 
și Seceleanu, care au văzut 
cartonașul galben) și un pu
blic foarte pătimaș, subiecti
vist, pus pe ceartă. în acest

suporteri al rapî- 
acuzat poziție de

• Unii 
dulul au 
ofsaid la cel de-al doilea gol 
al Steagului roșu. înscris de 
Gyorfi. Ei susțin că atacan
tul brașovean s-ar fi aflat în 
spatele penultimului apărător. 
Poate că da, 
mulți sînt de

deși cel mai 
părere că el

FARA SIRENE
Ne-a surprins plăcut atitu

dinea publicului constănțean, 
care l-a aplaudat cu genero
zitate, la pătrunderea sa în 
incinta stadionului, pe an
trenorul Gil Mărdărescu, semn 
că acesta n-a fost uitat pen
tru activitatea depusă la clu
bul Farul și că este prețuit 
pentru meritele sale la con
ducerea tehnică a 
Bene.

echipei ie-

însă faptul 
II-a, cîfîva

tot
un 
în
de

Nu ne-a plăcut 
că Ia tribuna a 
spectatori înarmați cu sirene 
le-au folosit aproape în 
timpul meciului, provocînd 
zgomot greu de suportat, 
telegem, desigur, dorința
încurajare a echipei favorite, 
ca și inventivitatea de care 
dau dovadă anumiți suporteri 
în alegerea mijloacelor dedi
cate acestui scop, dar credem 
că în privința sirenelor puse 
în funcțiune în tribunele sta
dionului constănțean s-a cam 
sărit — 
peste cal.

Sperăm ca organele de or
dine să

cum m spune

Împiedica repetarea

unor asemenea 
itoarele 
disputa

situații la vi- 
meciuri ce se vor 

la Constanța.
— C.F. —

ar 
re- 

foștii

tine- 
răs- 

antreno- 
Rădu-

Neobișnuite descârcâri electrice.

SERIA 1

Iași — Textila Boto- 
(1—0).
ComăneșU — Rarăul

adău- 
că Ene 

chiar 
gîn- 

pleca- 
u-

l-am luat nici la 
echipa de 
ret-rezerve 
punde 
rul G. 
lescu.

Păcat, 
găm noi, 
Daniel, 
dacă are 
duri de
re, nu pune 
mărul acum, 
cînd echipa sa 
are mai multă 
nevoie de el de
cît oricînd... Cu 
un plus de am
biție și dăruire, 
Ene Daniel 
face să fie 
gretat de I 
săi colegii., 
cînd așa,

REGULAMENTUL!
ar fi țîșnit printre apărători: 
Dar poziția în care se afla 
Gydrfi n-are nici o impor
tanță, întrucît primise mingea 
direct dintr-o lovitură de la 
poartă, executată de Adama- 
che. Șl articolul 11 (aliniatul 
d) precizează: „un jucător 
NU se găsește In poziție de 
ofsaid, dacă primește mingea 
direct dintr-o lovitură de la 
poartă".

Această trimitere la regu- . 
lament pune capăt oricăror 
discuții legate de cel de-al 
doilea gol înscris de Steagul 
roșu.

Dinamo-Rapid
și Steaua - Progresul 
de-a lungul... istoriei
(Urmare din pag. 1)

NOTA 4 LA PURTARE
de surprize și nepre- 

partidă
Plină 

văzut a fost această 
Rapid — Steagul roșu. Desi
gur, surpriza cea mai mare 
a constituit-o victoria 
venilor și maniera în 
fost obținută. Aflată 
acută criză de formă, 
giuleșteană n-a putut 
față unui adversar în 
de joc și a cedat cu 1—3.

Dar, meciul de sîmbătă, ce 
părea la un moment dat li
niștit, pe parcurs șl-a schim
bat complet înfățișarea. Giu- 
leștenii au dat frîu liber ner
vilor ce au făcut... casă bună 
cu deruta.

Atmosfera se încărcase, iar 
arbitrul N. Rainea, 
ziile sale, date de 
anapoda, a turnat 
foc. A ezitat la 11 
stegari, pentru ca

brașo- 
care a 
într-o 

echipa 
face 

vervă

prin deci- 
atîtea ori 
gaz peste 
m pentru 

mal tîrziu

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A
DIN 9 IUNIE. A DIVIZIEI

XXVII-a
A

Politehnica — U.T.A.t C. 
PETREA, ajutat la linie *de 
M. Buzea și C. Manușarlde 
(toți din București;

Dinamo — Rapid : Z.
NEV (Bulgaria), ajutat 
nie de V. Dumitrescu 
Popovid 
rești);

Univ.
Cluj: C. 
tat de S. 
ciu (toți

Steagul roșu — Sport Club 
Bacău : I. RUS, ajutat de Z. 
Szecsei și L Soos (toți din Tg. 
Mureș); j

(ambii din

STA- 
la 11- 
și G. 

Bucu-

C.F.R.Craiova
GHEMINGEAN, aju- 
Stăncescu și C. Iof- 
din București);

0 etapă
la jocurile

(Urmare din pag. I)

mătate din echipa națională" 
(așa i se spune, adeseori, 
echipei dinamoviste) nu 
poate obține nici măcar un 
punct în fața unui „11" care 

x se agață (cu chiu cu vai) 
de divizia A, iar cealaltă... 
jumătate (Rapid), pierde 
acum o săptămînă, la o soră 
geamănă a Jiului — este 
cazul să vorbim despre o 
CRIZA care trebuie să pună 
multă lume pe gînduri

...evoluția de sîmbătă a 
jucătorilor Rapidului, cărora, 
dacă le-ar fi prezentat un 
film al prestației lor în corn 
pania echipei brașovene, nu 
ne îndoim că i-ar face pe 
mulți să roșească.

Știm, s-a văzut în timpul 
partidei, Rapid a avut mai 
multe complexe în fața ce
lor doi ex-rapidiști cu care 
se înfrunta decît au avut 
Valentin Stănescu și Dumi
trii! II față de Rapid. Va
lentin Stănescu 
principala mutare 
riei,

a făcut 
a victo- 

angajînd cel mai pe
riculos atacant al său (Gyor- 
fi) pe un post neobișnuit 
pentru extrema stîngă bra- 
șoveană, dar acolo unde se 
afla cel mai vulnerabil fun
daș rapidist (Greavu). Mar- 
cînd primul gol al brașove
nilor, DuihitriU II, la rîndul 
său, a dovedit că dorința sa 
de afirmare (deplin sporti-

Progresul : T. 
(Bulgaria), aju-

Steaua —
BETCHIROV 
tat la linie de A. Bentu și 
G. Limona (ambii din Bucu
rești);

„U" Cluj — Farul: I. RIT
TER, ajutat de I. Sana și A. 
Sbîrcea (toți din Timișoara);

F- C. Argeș — C.F.R. Ti
mișoara : C. BĂRBULESCU, 
ajutat de Gh. Vasllescu I și 
G. Motorga (toți din Bucu- 
rești) f

Jiul — Petrolul: N. PETRI- 
CEANU, ajutat de Em. Mar
tin și A. Munich (toți din 
București).

să dicteze penalty gratuit la 
poarta lui Adamache. A vrut 
să demonstreze intransigență, 
eliminîndu-1 cu multă ușu
rință pe Dumitru, ca după 
aceea să închidă ochii în fața 
ieșirilor lui Dan.

Dar, cum despre arbitraj 
se va ocupa, credem, colegiul 
central, în aceste rînduri vrem 
să consemnăm un fapt la fel 
de neplăcut ca și cele petre
cute pe gazon : atitudinea 
nesportivă a unora dintre 
spectatori. Deși Steagul roșu 
își apăra șansa în mod spor
tiv, prin mijloacele cele mai 
regulamentare, o parte din 
public a început să-i huiduie 
pe oaspeți la tot pasul. De 
ce ? Pentru că au avut... în
drăzneala să nu abandoneze 
lupta sportivă, să învingă pe 
Rapid la București ? Ba, mai 
mult i în momentul cînd Du- 
mitriu II a fost schimbat și 
părăsea terenul, unii specta
tori l-au huiduit, uitînd că 
acest sportiv a apărat cîndva 
culorile echipei bucureștene 
și cm talentul său și-a adus 
contribuția la cîștigarea pri
mului titlu de campioană de 
către echipa Rapid. Ce repe
de uită unii oameni...

Al. C.

mult retrogradarea. De pildă, 
pierzînd meciul jucat cu 
Steaua în returul campiona
tului 1964—1965, Progresul a 
căzut în „B“ ; Iar dacă ob
ținea două puncte (în loc de 
unul) în cele două meciuri 
disputate în compania mili
tarilor în campionatul 
1968—1969, Progresul ar fi 
rămas și în acest caz în di
vizia A.

într-un singur an meciul 
acesta a hotărît și încotro s-o 
ia titlul național. în 1957— 
1958. Atunci, Progresului i-ar 
fi fost suficient un punct cu
cerit în cele două confrun
tări cu Steaua și era cam
pioană ! Dar le-a pierdut pe 
amîndouă și s-a clasat pe lo
cul 4, cu 26 p, după “ 
Iul. Steaua și Știința 
șoara
STEAUA, NICI UN 

CIȘTIGAT
Hotărît lucru, Steauâ 

simțit bine în compania ce
lorlalte formații bucureștene. 
Și asta nu de azi, de Ieri, ci 
încă de acum zece ani, cînd 
a ocupat pentru prima dată 
ultimul loc în clasamentul 
final interbucureștean. Pozi
ția a mai repetat-o de încă 
două ori, pentru ca acum 
Steaua să fie, din nou, ulti
ma, cu nici 
cat. Dar, lată
1. Rapid
2. Dinamo
3. Progresul
4. Steaua

cate pînă acum între bucu- 
reștene s-au marcat 466 de 
goluri, ceea ce dă o medie 
destul de bună pe meci, ți- 
nînd seama de caracterul lor 
adeseori decisiv : 2,87. De re
marcat, însă, în istoria me
ciurilor, scăderea numărului 
de goluri pe măsură ce ne 
apropiem de zilele 
datorită 
gată de 
tacului.

noastre,
bătăliei tactice cîști- 
apărare în dauna a-

Petro-
Tlmi-

MEC!

nu s-a

UN MECI
MAI IMPORTANT 
DECÎT CELALALT

Tradiția (oare numai tradi
ția ?) face ca Și de data a- 
ceasta partida Dinamo—Ra
pid să fie decisivă în lupta 
pentru primul loc în clasa
ment, iar jocul Steaua—Pro
gresul să fie decisiv pentru 
retrogradare, ceea ce mărește 
considerabil interesul în jurul 
acestor întîlniri

Iată situația generală înain
tea partidelor de mîine : 
Dinamo — Rapid 41 17 5 19 68—66 
Steaua — Progresul 27 11 8 8 50—37

Nu este exclus ca miercuri 
seara să cunoaștem atît cam
pioana, cît și echipa ce va 
însoți pe C.F.R. Timișoara în 
divizia B.

Antrenorul V. Stănescu li

Din cauza etapei 
a 27-a a Diviziei A, 
programată 
numărul din această 
săptămînă al revistei 
„Fotbal" va apărea 
joi, 10 iunie, la orele 
obișnuite.

mîine,

agitată, preludiu
decisive de mîine

un meci cîști- 
clasamentul i

5 2 3 0 5—2 7 
5 2 2 1 6—3 6 
5 1 2 2 3 —5 4 
5 0 3 2 2—6 3

DINAMO, 
GREU DE ÎNTRECUT 
ÎN CLASAMENTUL 

GENERAL
Dacă Rapid conduce în cla

samentul Interbucureștean în 
curs, în schimb, Dinamo este 
greu să 
fruntea 
ral mult
1. Dinamo
2. Rapid
3. Steaua
4. Progresul

în cele

fie detronată din 
clasamentului gene- 
timp

80
80
80
80

160

de aci înainte:
38 17 25 134— 98 93
32 23 25 113—113 87
27 21 32 124—120 75
19 27 34 95—135 65

de meciuri ju-

CLASAMENTUL

va urmări pe fotbaliștii danezi
Ieri a plecat la Copenhaga 

antrenorul ■ reprezentativei 
noastre olimpice, Valentin 
Stănescu. El va viziona 
miercuri partida Danemarca 
— Scoția din cadrul prelimi
nariilor campionatului euro
pean.

Reamintim faptul că fotba
liștii danezi sînt viitorii ad
versari ai olimpicilor români 
în calificările pentru Miin- 
chen.

Nicolina 
șanl 4—0

Minerul ___ .. .
câmpulung 2—0 (1—0).

Minerul Gura Humorului — 
mentul Blcaz 8—1 (1—0)

Petrolul Molneștl — Chimia Sm 
eeava 1—0 (0—0) ,

Textila Buhuși 
Iași 2—2 (1—1)

Fulgerul Dorohoi — 3LT.A. Paș
cani 1—2 (1—0).

Mlnobradul Vatra Dornai — 
tetea Bacău 0—1 (0—1)

Foresta Fălticeni — Victoria 
Roman 2—1 (2—0)

(Corespondenți i V. DlaconeBCU* 
I. Bîrsan, D. Bolohan, A. Stoia- 
novicl, I. Vleru, A. Mandache, P. 
Spac și D. Crăciun).

29 18 4
5
4
7
4
4
7
9
3
5
2
5
5
5
5
4

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

penicilina

1 7 55—18 40
; 9 45—25 35

10 39—31 34
9 52—33 33

11 47—42 32
. 11 38—40 32

10 46—34 31
10 37-37 29
14 36—34 27
13 37—50 27
15 42—53 26
14 41-45 25
14 28—41 25
14 28—44 25
K 36—49 23
17 40-71 20

(13 Iunie:

1. CHIMIA
2. Minerul C.
3. Petrolul
4. Victoria
5. Cimentul
6. Foresta
7. Mln. G.H.
8. Nicolina
9. Rarăul

10. ITA Pașcani
11. Minobradul
12. Textila Bh.
13. Textila Bt.
14. Penicilina
15. Letea
16. Fulgerul

ETAPA VIITOARE
Victoria — Minerul G.H., Cimen
tul — Petrolul, Chimia — Nico- 
Una. Rarăul — Foresta, Penici
lina — Mlnobradul, Textila Bt. — 
Minerul C„ I.T.A. Pașcani — 
Textila Bh., Letea — Fulgerul.

SERIA A Ha
Metalurgistul Brăila — Petrolul 

Berea 1—0 (0—0)
Automobilul Focșani — Șoimii 

Buzău 2—1 (1—0)
Trotușul Gheorghlu-DeJ — Uni

rea Tricolor Brăila 1—1 (0—0)
A.S.M. Tecuci — S.U.T. Galați 

1—0 (0—0)
Petrolistul Boldești — Olimpia 

Rm. Sărat 3—1 (1—0)
Ancora Galați — Metalul Plo- 

penl 2—0 (0—0)
Metalul Buzău — Voința Bucu

rești 3—1 (2—1)
Dacia Galați — Rulmentul Blr- 

lad 1—3 (1—0)

(Corespondenți : D. Crlstaehe, 
Al. Strbu, Gh. Grunzu, C. FiUță, 
N. Dlncă. V. ȘtefănescU, D. Marin 
și St Victor).

1. METALUL

(1-0)

P.
29 19 5 5 43-19 43

2. Șoimii 29 15 5 9 42—23 35
3. Rulmentul 29 10 14 5 28—25 34
4. Olimpia 29 14 4 11 38—47 32
5. Metalul B. 29 12 7 10 46—35 31
6. Petrolistul 29 12 5 12 56—37 29
1. Unirea Tricolor

29 10 9 10 31—43 29
8. Dacia 29 9 9 11 35—32 27
9. Trotușul 29 11 5 13 39—48 27

10. Automobilul 29 12 3 14 30—45 27
11. ASM Tecuci 29 7 12 10 38—44 26
12. Ancora 29 10 6 13 29—38 26
13. Voința 29 8 9 12 31—31 25
14. Metalurgistul

29 9 7 13 30—42 25
15. SUT Galați 29 8 8 13 28—26 24
16. Petrolul 29 8 8 13 31—40 24

ȘolmltETAPA VIITOARE . ______
A S.M. Tecuci, Unirea Tricolor — 
Ancora Voința — Petrolistul, 
S.U.T. Galați — Trotușul, Metalul 
P. — Dada. Rulmentul — Auto
mobilul. Olimpia — Metalurgistul, 
Petrolul — Metalul B.

SERIA A III a
I

Olimpia Giurgiu — Cimentul 
Medgidia 1—1 (0—1)

Prahova Ploiești — Electrica 
Constanța 2—0 (1—0)

Unirea București — Electronica 
București 1—0 (0—0)

I.M.U, Medgidia — Victoria Ho
rești 2—0 (1—0)

Flacăra roșie București — Du
nărea Tulcea 3—1 (1—n

Delta Tulcea — Tehnometal 
București 0—0

Celuloza Călăraș!
Mangalia 5—0 (1—0)

Laromet București 
Slobozia 0—0

Marina

Azotul

(Corespondent! : P. Burcln, FI. 
Albii, T. Popescu, R. Avram, C. 
Toader, I. Turșle, I. Stan șl D. 
Negrea).

1. DELTA 29 20 3 6
2. Electronica 29 17 3 9
3. Prahova 29 14 8 7
4. Flacăra 28 18 4 8
5. IMU Medgidia

29 13 7 9
6. Azotul 28 13 5 10
7. Olimpia 29 11 7 11
8. Celuloza 29 11 6 12
9. Unirea 29 12 3 14

10. Tehnometal 29 7 13 9
11. Victoria 29 7 12 10
12. Electrica 29 10 6 13
13. Cimentul 29 9 7 13
14. Dunărea 29 7 9 13
15. Caromet 29 7 8 14
16- Marina 29 4 5 20

55—16 43
44—20 37
37—21
41—27

43—29
33—46
30—33
35— 35
39—41
25—30
30-35
36— 46
32—35
23— 45
24— 29
17—56

1. Chimia Bm.

V.

T.

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

i H-» U

48-25 42
35— 28 33
39—28 32
31-25 31
36— 35 30

25
24
24

21
20

3. Chimia T.M.
4. T. M. Buc.
5. IR A Clmplna
6. Comerțul
7. Mașini
8. Petrolul
9. Dacia

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

ETAPA VIITOARE o Chimia Tr. 
Măgurele — F.C. Caracal, Autor 
buzul București — Chimia Rm. 
Vllcea, Sirena — Comerțul, Pe
trolul V. — I.R.A. Cimplna, Lo
trul — Mașini unelte, Petrolul T. 
— Progresul, Gloria — Dacia, U- 
nlrea — T.M. București.

SERIA A V-a
M.E.V.A. Tr.'Dunărea Calafat

Severin 4—0 (0—0)
C.F.R. Caransebeș — Minerul 

Motru 2—0 (1—0)
Electromotor Timișoara — Pan

durii Tg. Jiu 2—1 (2—0)
Vulturii textila Lugoj — Victo

ria Caransebeș 1—1 (1—1)
Minerul Bocșa — Furnirul Deta 

2—0 (2—0)
Metalul Tr. Severin — Știința 

Petroșani 2—2 (2—1)
Minerul Lupenl — Minerul Mol

dova Nouă 2—0 (2—0)
Metalul Topleț — Steagul roșu 

Pienlța 1—0 (0—0)
(Corespondenți ? șt. Zvtgnea* 

M. Mutașcu, Șt. Marton,- C. Olaru, 
I. Sanfirolu, M. Focșan, L Co- 
tescu șl C. Avram).

1. VULTURII
2. știința
3. Minerul L.
4. CFR c-sebeș
5. Dunărea
6. Electromotor

7. Pandurii
8. Min. M.N.
9. Met. T. S.

10. Metalul T.
11. Minerul B.
12. MEVA Tr.

13. Minerul
14. Steagul
15. Furnirul
16. Victoria

M.

14
14

13
11
14
15
13

36
36

33
31
29
28
27
27
26
26
25
23
22
13

ETAPA VIITOARE : Victoria — 
Laromet, Electronica — Olimpia, 
Azotul — Delta, Dunărea — Uni
rea, Marina — I.M.U. Medgidia. 
Cimentul — Celuloza, Tehnometal 
— Prahova. Electrica — Flacăra 
roșie.

SERIA A IV-a

38—45
38—48

37—53
19—36
30—39
34—41
33—40

37
35
33
32
31

29
28
27
27

26
26
25
24
24

MinerulETAPA VIITOARE 7
M. — Electromotor, M.E.V.A. Tr. 
Sev. — Metalul T., Știința — Du
nărea, Minerul M. N. — C.F.R.’ 
Caransebeș, Pandurii — Minerul 
L., Victoria — Minerul B., Stea
gul — Vulturii, Furnirul — Me
talul Tr. S.

SERIA A Vl-a
Cât anMetalul Alud — Victoria 

3—0 (1—0)
Arieșul Cîmpla Turzll — 

lui Copșa Mică 0—3 (0—0)
Minerul Ghelar — Soda 

Mureș 2—0 (1—0)
Minerul Telluc

3—1 (1—0)
Mlnaur Zlatna 

rla l—o (0—0)
Aurul Brad — 1 

Ha 6—0 (4—0)
Independența Sibiu — Mureșul 

Deva 2—0 (0—0)
Chimica Ttmăvenl — Industria 

sirmel Cîmpla Turzll 3—2 (3—2) 
(Corespondenți : I. Somogyl, L.’ 

Donclu, FI. Oprita, I. Vladislav, 
N. Bălșan, M. Susan, Gh. Toptr- 
ceanu șl L Ducan),

1. INDEPENDENTA'
29 19 3 7 51—30 41 
29 17 4 8 58—27 38 
29 17 4 8 44—29 38 
29 13 5 11 57—45 31 
29 15 1 13 42—40 31 

14 3 12 33—31 31 
3 13 35—36 29 
3 14 38—34 27 
9 11 29—28 27 
1 15 32—35 27 
3 14 36—42 27

2. Chimica
3. Mureșul
4. Metalul A.
5. Mlnaur
6. Victoria
7. Aurul
S. Ind. sirmel
9. A.S.A. Sibiu

10. Minerul
11. Minerul
12. Soda
13. Unirea
14. Met. C.
15. CFR Slmeria
16. Arieșul

G. 
T.

M.

Meta-

Ocna

A.B.A. Blblu

— C.F.R.

Unirea Alba Iu*

Sime-

29
29
20
29
29
29 ____ ,,
29 10 7 12 37—46 27
29 10 5 14 26—43 25
29 10 4 15 32—44 24
29 9 5 15 35—39 23
29 6 6 17 16—52 18

13 
12

9
13
12

ETAPA VIITOARE : Unirea — 
Minaur, Victoria — Independența,' 
Metalul C. M. — Metalul A., Ind.' 
sîrmei — Minerul G., Mureșul — 
Minerul T., Soda — Arieșul, ASA 
Sibiu — Chimica,- C.F.R. Slmeria 
— Aurul.

SERIA A Vll-a

vă, fără îndoială) face to
tală abstracție de dorința de 
a... deveni campioni a foș
tilor săi colegi.

Pentru cei care au asis
tat la meciul Rapid—Stea
gul roșu (care și-au dat 
seama că echipa brașoveană 
putea înscrie ușor 6—7 go
luri) a fost însă foarte lim
pede că argumentele „pro- 
tîtlu" ‘ 
uneori de factură > 
rească. Cînd îți pierzi 
cum și l-au pierdut 
rapidiști sîmbătă — 
și în condițiile unul 
traj slab, dezavantajant, ca- 
re-ți elimină cu 
jucător de bază 
tăm, însă, că 
fost eliminat la 
Steagul roșu1) 
convinge pe nimeni că 
se potrivește titlul 
pioană.

...trei înfrîngeri de pro
porții aproape descalificante, 
adjectivul „descalificante" 
avînd în vedere nu numai 
ploaia de goluri, ci și evo
luția generală în teren a 
echipelor F.C. Argeș, Uni
versitatea Craîova ți S. G. 
Bacău.

Toate aceste trei echipe 
(notează martorii jocurilor) 
puteau încasa duminică du
blul golurilor primite. Dacă 
în privința echipei băcă
uane foarte mulți s-au lă
murit că are o formă nea
gră și că este Ia stare de

ale giuleștenilor sînt 
copilă- 

capul 
mulți 
chiar 
arbi-

ușurință un 
(să nu ui- 
Dumîtru a 
3—1 pentru 
— nu poți 

ti 
de cam-

foarte puțin în acest retur, 
în cazul echipelor F. 0. Ar
geș și Universitatea Craiova 
situația este alta. Echipe cu 
valori sigure, cu ambiții — 
declamate 
pretențios

RETURULUI

C. DRĂGUȘIN — INVITAT 
IN CONGO-KINSHASA

Antrenorul federal Cornel 
Drăgușin pleacă astăzi în 
Congo — Kinshasa.

. La invitația forurilor spor
tive din Republica Democra
tică Congo. C. Drăgușin va e- 
fectua, în perioada 9—20 iu
nie, un schimb de experiență 
cu antrenorii congolezi.

adeseori foarte 
-, cu antrenori 

bunii De ce sînt în stare 
(uneori) pe teren, s-a văzut. 
Joc penibil, evoluții de di
vizia G (să ne scuze antre
norii echipelor acestui al 
treilea campionat al țării) 
sub regia unor tehnicieni cu 
veleități, ca Titus Ozon ..._ 
cundul naționalei) sau Ște
fan Coidum.

Mutîndu-ne la polul 
tisfacțiilor, consemnăm reac
ția de vitalitate a Stelei 
(capricioasă în acest retur, 
echipa bucureșteană a scă
pat, poate, un titlu pe care, 
din naivitate, nu și l-a dorit 
la timpul potrivit), forța de 
joc și seriozitatea universi
tarilor clujeni (pe care-i 
vedem apărîndu-și extraor
dinar șansele în Cupă), „rău
tatea" pozitivă (cum 
Tiriac) a U.T.A.-ei, apeti
tul pentru gol al 
înaintași (care prin 
dul de 33 de puncte înscrise 
dovedesc o capacitate și re
surse neexploatate rațional 
de antrenorii noștri) și spor
tivitatea „ultimului mohi
can* (C.F.R. Timișoara) care 
joacă pentru onoare și glo
rie... pur?.

Și nu e de loo puțin să 
joci pentru onoare.

(se-

sa-

spunea

multor
recor-

1. Rapid 11 6 2 3 13- 9 14
2. Steaua 11 5 3 3 16- 7 13
3. Dinamo 11 5 3 3 15- 9 13

4. Farul 11 4 5 2 10- 9 13
5. „U” Cluj 11 3 6 2 12- 8 12
6. St. roșu 11 5 1 5 14 12 11
7. U.T.A. 11 4 3 4 15-13 11
8. F.C. Argeș 11 4 3 4 14-16 11
9. Univ. Cr. 11 4 3 4 10-12 11

10. Progresul 11 4 2 5 15-15 10
11. Jiul 11 4 2 5 8-11 1(1
13. C.F.R. Cluj 11 3 4 4 11-15 10
12. Petrolul 11 2 6 3 11-14 10
14. Politehnica 11 4 1 6 14-13 9
15. C.F.R. Timișoara

11 3 3 5 9-14 9
16. Sport Club Bacău

11 3 3 5 9-19 9

Dacia Pitești — Petrolul Videle 
1—0 (0—0)

Progresul Corabia — Autobuzul 
București 1—0 (0—0)

T.M. București — Lotrul Brezol 
0—0

Mașini unelte București — Uni
rea Drăgășanl 3—1 (3—0)

Comerțul Alexandria — Petro
lul Tîrgovlște 3—0 (2—0)

F.C. Caracal — Sirena București 
7—0 (0—0)

Chimia Rm. Vllcea — Gloria 
Slatina 1—0 (1—0)

I.R.A. Cîmpina — 
Măgurele 2—b (2—0)

(Corespondenți : F. 
lip, D. Diaconescu, 
I. Bizon, Gh. Donclu, 
B. Stroe).

Chimia Tr.

Ele, C. Fl- 
I. Stănescu, 
P. Giornolu,

Mari cîștigători din mediul
in

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET REZERVE
1. Petrolul 26 18 4 4 50-22 40
2. U. Cluj 26 17 3 6 45-24 37
3. Steaua 26 16 5 5 43-26 37
4. Sport Club

26
Bacău

13 6 7 45-23 32
5. Dinamo 27 12 8 7 34-18 32
6. Poll. 26 13 2 11 32-31 28
7. F. C. Argeș

26 12 2 12 37-33 26
8. U. Cr. 26 8 10 8 33-29 26
9. Rapid 27 10 6 11 36-36 26

10. C.F.R, Tim
26 0 6 11 26-32 24

11, Progr. 2G 7 7 12 27-32 21
12 St. roșu 26 9 3 14 34-48 31
13. C.F.R. Cluj

26 7 5 14 24-42 19
14. U.T.A. 26 5 9 12 26-44 19
15. Jiul 26 7 3 lfî 18-42 17
16. Farul 26 S 2 18 19-47 13

Săptămînă de săptămînă, 
se înregistrează mari cîștigă
tori în autoturisme și bani la 
LOZ ÎN PLIC.

Printre cel recenți, un mare 
număr îl reprezintă 
din mediul sătesc.

Iată cîțiva dintre 
cîștigători : DACIA 
PAL IOAN — com. 
jud. Brașov. SKODA I 
PTEANCU VASILE — corn. 
Tășnad, jud. Satu-Mare. SKO
DA S 100 — POPESCU ION
— corn. Mașloc, jud. Timiș. 
FIAT 850 — MARINESCU 
MIRCEA — com. Stoenești, 
jud. Vîlcea. SKODA S. 100 — 
RADUȚ GHEORGHE — sat 
Izvoru. corn. Gogoșari, jud. 
Ilfov. 20.000 lei — NICULES- 
CU N. ION — Rucăr, jud. 
Argeș. 20.000 lei — SERAFI- 
MESCU GHEORGHE — corn, 
însurăței, jud. Brăila. 20.000 
lei — CRISTOFAN AUREL
— corn. Cavadinești-Vădeni, 
jud. Galați. 10.000 lei — IA- 
COB V. TOADER - corn. 
Garoafa, sat Bizighești, jud. 
.Vrancea,

jucătorii

ultimii 
1100 — 

. Săcele, 
S 100 —

Oricine poate obține ase
menea cîștiguri jucînd la LOZ 
ÎN PLIC.

• Tragerea Pronoexpres de 
mîine Va fi televizată direct 
ain Studioul de Televiziune, 
cu începere de la ora 18,15,

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

NR. 22 DIN 2 IUNIE 1971 s 
,«Extragerca 1 ! Cat- !• 1 varian
tă a 100.000 lei ; Cat. 2 : 1 vari
antă 25% a 80.929 lei ț Cat. 3: 
16,50 a 4.905 lei ; Cat. 4 : 65,05 a 
1.244 lei ; Cat. 5 : 112,80 a T17 lei t 
Cat. 6 : 4.452,40 a 40 lei

REPORT CATEG. 1 i 1.140.433 
lei.

Extragerea a n-a: Cat Ați 
variantă 25% a 100.000 lei ț Cat. 
B : 10,75 a 6.626 lei ; Cat. C : 58,55 
a 1.217 lei : Cat. D : 2 893,05 a 60- .......... 200 [el s

269.678

le! ; Cat. E : 134.30 a '
Cat. F : 3.112 a 40 lei.

REPORT CATEG. a: 
lei.

Premiile de categ. I 
reveni iul Manea 
din București și PUNGOCI ELE
NA din Băiculeștl-Argeiy, Iar 
premiul de categ a 2-a 1-â reve
nit Iul GAVRILOIU PETRE din 
Rm. Vllcea, care cîștlgă 1 autotu
rism la alegere șl diferența în 
numerar

A au
OLIMPIA
Șl

Rtibrică redactată de
Loto-Pronosport

a
Someșul Satu Mare — C.I.K 

Slghetul Marmațlel 1—S (0—2) »-a 
Jucat la Cărei.

Unirea Dej — Chimistul
Mare 3—2 (0—1)

C.I.L. Gherla — 
clean 9—1 (3—1)

Bradul Vlșeu — 
Sprle 3—0 (2—0)

Progresul Năsăud 
torul Bala Mare 1—1 (1—1)

Gloria Bala Mare — Victoria 
Cărei 2—0 (1—0)

Recolta Salonta — Unirea Zalău 
3—0 (1-0)

Dermata Cluj — Arieșul Turda 
0-5 (0-2)

(Corespondenți : Tr. Sllaghi, T.’ 
Prodan, A. Sabo, A. Ghilezan, D. 
Nlstor, P. Radu, Gh. Cotr&u șl E. 
Fehervari).

1. UNIREA D.
2. Arieșul
3. CIL Gherla
4. Victoria
5. Gloria

. 6. Unirea Z.
7. CIL Blghet
8. Dermata
9. Recolta

10. Minerul
11. Bradul
12. -Someșul s. 1

Progresul 
Constructorul

29
Chimistul 29 
Someșul B. 29

Someșul

Minerul

Bala

Be-

Bala

Construe-

29 17 S 1 63—28
29 16 7 6 64—31
29 17 3 9 53—25
29 16 4 9 39—26
29 14 5 10 44—35
29 12 8 9 40—28

6 10 37—34
5 11 37—33
7 10 37—43
2 13 42—41
6 13 36—39

13
13
12
14

36
33
32
32
31
31
30
26

13.
14,

2410 6 15 30—43 
0 6 14 31—53 24

6 7
S 5

15.
16.
I

ETAPA VIITOARE : 
— Progresul, Someșul 
mata, Unirea Zalău

Chlmistui 
B. — Der- 

_____  ____ — Unirea 
Dej, C.I.L. Blghet — C.I.L. Gher
la, Arieșul — Gloria, Minerul — 
Recolta, Victoria — Bradul, Con
structorul — Someșul S.M,

SERIA A VlII-a

Tractorul Brașov — Torpedo 
Zărneștl 2—0 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Viitorul 
Gheorghlenl 1—0 (1—0)

Minerul Bălan — Carpați Sina
ia i—i (i_i)

C.F.R. Sighișoara — Carpați 
Brașov 4—1 (2—0)

Chimia Făgăraș — Chimia Or. 
Victoria 3—0 (0—0)

Lemnarul Odorhel — Oltul 
Sf. Gheorghe 4—0 (3—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — Co- 
lorom Codlea 1—1 (1—0)

Unirea Crlsturu Seculeaa — Ca- 
ralmanul Bușteni 2—1 (0—0) s-a 
Jucat Ia Gheorghlenl.

(Corespondenți : G. Lorac, Z. 
Rișnoveanu, R. Bortoș, I. Turjan,
T. Lancea, A. Pi;aloga> L. Buca
șl C. Malnasl).

1. CHIMIA F. 29 21 4 4 67—18 46
2. Oltul 29 19 5 5 49—26 43
3. Tractorul 29 14 6 9 55-27 34
4. Lemnarul 29 14 6 9 55—37 $4
5. Carpați S. 29 13 5 11 53—35 31
6, CFR Slgh’ș. 29 11 7 11 42—40 29
7. Caralmanul 29 12 5 12 39—41 29
8. Viitorul 2!) 12 5 12 27—34 29
9. Forestierul 2!) 12 3 14 40—47 27

10. Minerul 29 12 3 14 36—55 27
11. Torpedo 29 11 3 15 27—55 25
12. Vitrometan 29 11 1 17 41—50 23
13. Unirea 29 9 5 15 41-67 23
14. Chimia V. 29 8 6 15 40—52 22
15. Carpați B. 29 9 3 17 45-45 22
16» Colorom 29 9 3 17 31—59 21

ETAPA VIITOARE : Caralmanul 
— Lemnarul, Colorom — Unirea, 
Oltul — Forestierul, Chimia V. — 
Tractorul, Viitorul — C.F.R. Si
ghișoara, Carpați S. — Vitrome
tan. Carpați B. — Minerul, Tor- 
pedQ = CWnjjU JP,



Victorii românești la regatele 
internaționale de caiac-canoe
GYOR (prin telefon). Sîm- 

bătă și duminică s-au dispu
tat în localitate întrecerile 
primei regate internaționale 
a sezonului rezervată junio
rilor. La competiție — un 
bun prilej de verificare pen
tru europenele de la Snagov 
— au participat și juniorii 
români, care au evoluat ex
celent, reușind să cucerească 
șase locuri I. Victoriile au 
fost realizate de următoarele 
echipaje ; K 1.500 m : S. Chi- 
rilă; K. 2.500 m : Chirilă— 
Dîba; K- 4 —■ 500 m ; Chiri

lă — Dîba — Ivanov — Ma- 
lihin; K- 4 — 500 m (f); C. 

*6 + 1 — 500 m; C. 6 1 —
1000 m.

★
BUDAPESTA (prin telefon). 

Echipaje din șapte țări (Un
garia, România, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, 
Bulgaria, Iugoslavia și S.U.A.) 
au luat startul la regata 
Budapesta, disputată pe pista 
nautică din apropierea capi
talei Ungariei. Reprezentanții 
noștri au participat numai la

cîteva probe, obținînd urmă
toarele rezultate : K 1 — 
500 m : 7. Bivol 2,07; C 2 — 
1000 m : 5. St. Nemeș — E. 
Nemeș 3:50,4; CI — 1000 m : 
7. L- Varabiov 4:18,2; K 2 — 
10.000 m : 4. Sidorenco — Pa- 
trichi 40:36,0; C 2 — 10.000 
m : 3. Maxim — Simionov 
42:44,0; C 1 — 10.000 m : 1. 
L. Varabiov (rezultat exce
lent. dacă avem în vedere 
și victoria asupra redutabilu
lui canoist maghiar Wichman) 
46:31,0.

DUPĂ CE A CĂZUT CORTINA LA ROLAND GARROS
_ _________________ _____________________ .___ _ - .................. .......... '

„IL CONSIDER PE ILIE NĂSTASE MAI TALENTAT" (L. Hunt)
„A FOST UNA DINTRE CELE MAI FRUMOASE FINALE DIN ISTORIA ACESTOR TURNEE" (M. Bernard) l

GHEORGHE FLORESCU A CÎȘTIGAT
MARELE PREMIU CARPAȚI LA TALERE

(Urmare din vag. 1)
Bakalov (U.R.S.S.) a tras cu 
multă siguranță, a fost con
stant la o valoare superioară.

Rezultate, campionatele in
ternaționale ale României, ar
mă liberă calibru redus 40 
focuri poziția în picioare: 1.
Agișev (U.R.S.S.) 379 p, 2. A- 
badjan (U.R.S.S.) 374 p, 3. Ru
ble (R.F. a Germaniei) 373 p,
4. Petrovacz (Ungaria) 373 p,
5. Zăringer (R.F. a Germaniei)
373 p, 6. De Chirice (Italia) 
372 p... 14. Șandor 367 p, 15. 
Rotaru 366 p... 21. Olărescu
364 p... 39. Caban 358 p... 44. 
Ferecatu 357 p ; 40 focuri cul
cat : 1. Kovarik (Cehoslovacia) 
398 p, 2. Nagy (Ungaria) 398 
P, 3. Del Cerro (Spania) 397 
p, 4. Abony (Ungaria) 397 p, 
5. Fandier (Polonia) 397 p, 6. 
C. Codreanu 396 p... 14. Satala 
395 p... 21. Ferecatu 395 p... 50. 
Șandor 391 p... 59. Olărescu
389 p ; 40 focuri poziția în ge
nunchi : 1. Agișev (U.R.S.S.)
394 p, 2. Ejov (U.R.S.S.) 393 p, 
3. Klingner (R.F. a Germaniei) 
392 p, 4. Nagy (Ungaria) 392 
p, 5. Valdes (Cuba) 391 p, 6. 
Olărescu 390 p, 7. Sicorschi 
389 p... 15 Șandor 387 p... 26.

Rotaru 384 p... 36. Caban 382 
p... 40. Ferecatu 381 p; trei 
poziții (3x40 f) : 1. Agișev 
(U.R.S.S.) 1 167 p — campion 
internațional al României, 2. 
Petrovacz (Ungaria) 1155 p, 3. 
Kovarik (Cehoslovacia) 1154 p, 
4. Nagy (Ungaria) 1153 p, 5. 
Klingner (R. F. a Germaniei) 
1 152 p, 6. Abony (Ungaria) 
1 150 p... 16. Șandor 1145 p, 
17. Rotaru 1 114 p... 21. Olă- 
rescu 1 143 p... 38. Ferecatu
1 133 p... 48. Sicorschi 1127 p... 
51. Caban 1 126 p. Pistol vite
ză 60 focuri: 1. Bakalov 
(U.R.S.S.) 594 p — campion 
internațional al României, 2. 
Iuga 593 p (baraj : 147 p),
3. Hamerlinski (Polonia) 593 p 
(baraj : 144 p), 4. Moeller (R.F. 
a Germaniei) 592 p, 5. Torșin 
(U.R.S.S.) 591 p, 6. Zapedski 
(Polonia) 591 p... "
589 p... 14. Roșea 589 p... 
Atanasiu 589 p...
p, 21. Dumitriu 
Tripșa 584 p.

Marele Premiu 
lere aruncate din 
1. Florescu 195 t, 
nescu 191 t, 3. Popovici 190 t, 
(barajul 1: 25 t, barajul II : 
25 t), 4. Dumitrescu 190 t (ba-

rajul I : 25 t, barajul II: 24 
t), 5. Nanev (Bulgaria) 188 t, 
6. Petkov (Bulgaria) 186 t... 9. 
Trăistaru 183 t, 10. Suditu 181 
t... 16. Ionescu 169 t... 19. Reli 
Vezeanu 162 t. Skeet (200 t) : 
1. Liubovicki (Cehoslovacia) 
190 t (barajul I : 23 t, barajul 
II : 24 t). 2. Mahacek (Ceho
slovacia) 190 t (barajul I : 23 t, 
barajul II : 22 t), 3. Reschke 
(R.D. Germană) 190 t (barajul 
1: 22 t, barajul II: 24 t, bara
jul III: 24 t), Sencovici 190 t 
(barajul I : 22 t, barajul II : 
24 t, barajul III: 23 t), 5. Pa- 
nacek (Cehoslovacia) 189 t, 6. 
Tașev (Bulgaria) 187 t... 8. 
Danciu 185 t, S.Cojocaru 184 
t, 10. Pintilie 183 t.

PARIS, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).
La cîteva ore după terminarea 
finalelor de la Roland Garros 
ne-am întîlnit cu toții — ju
cători. oficiali, ziariști — in
vitați la cocteilul de adio ofe
rit de Jean Borotra, septua
genarul fost mușchetar al te
nisului francez, cîștigător al 
edițiilor din 1924 și 1931 al 
turneului de la Roland Gar
ros. In atmosfera jovială, spe
cifică Unor asemenea reuniuni, 
am inițiat o serie de con
vorbiri cu personalități mar
cante, culegînd interesante pă-

Championship Tennis") :
„Nu-mi Închipuiam că tenisul 
pe teren de zgură poate fi 
atît de spectaculos așa cum 
a fost in această finală. S-au 
întilnit doi mari jucători și 
mari tehnicieni. A cîștigat Ko-

bltrul meciului) : >.Au fost 
cîteva decizii ale arbitrilor de 
linie care l-au dezavantajat 
pe Năstase. După părerea mea, 
aceasta provine din faptul că 
arbitrii sînt plasați prea a- 
proape de linia pe care tre-

(iei turneului. Remarc ascen
siunea jucătorilor 
răsăritul Europei, 
devenit, în ultimii 
putere în lumea

de tenis din 
România a 

ani, o mare 
tenisului."

12. Gered
16.

586
24.

20. Stan
585 p...

ta-
t):

Carpați, 
șanț (200
2. A. Mari-

ȘAHISTEIE ROMÂNCE LA BUDAPESTA
Șl MOSCOVA

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
— In turneul feminin de șah 
de la Budapesta, după șase 
runde și disputarea partide
lor întrerupte, conduc Pogo- 
revici (România), 
(Olanda), Veroczi 
(Ungaria) cu cîte 
La diferență de 
de punct se află 
(România), Vokralova (Ceho-

Heemskerk 
și Bilek 

4>/2 puncte, 
o jumătate 
Perevoznic

DUBLUL SUCCES
AL SABRERILOR NOȘTRI

slovacia) și Porubski (Unga
ria).

în runda a 6-a, Perevoznic 
a remizat cu Keller (R. 
Germană), iar Pogorevicl 
obținut același rezultat 
Kalchbenner (Iugoslavia).

★
în runda a 7-a a turneului 

internațional feminin de șah 
de la Moscova, maestra ro
mâncă Margareta Teodorescu 
a învins-o pe Krumova. Kuș- 
nir a cîștigat la Holzlein, Iar 
Eretova a remizat cu Postni
kova.

în clasament conduce Alia 
Kușnir (U.R.S.S.) cu 
puncte.

D.
a

cu

5Vi

„REGATA PRAGA"
Mîine, urmează să plece în 

Cehoslovacia o reprezentativă 
a canotajului nostru feminin, 
care va concura la o tradițio
nală întrecere nautică inter
națională. Este vorba de „Re
gata Praga", la startul căreia 
este așteptată participarea u- 
nor schifiste din R. D. Ger
mană, Olanda, U.R.S.S., Un
garia, Bulgaria, România, Ce
hoslovacia. Lotul canotoarelor 
noastre cuprinde — în prin
cipal — următoarele două 
„bărci" : 4 4* 1 (Doina Bă- 
lașa, Marioara Sîngiorzan, 
Elena Necula. Teodora Unta- 
ru •+• Mariana Naidim) și 
8 + 1 (Ecaterina Tranciovea- 
nu, Marioara Constantin, E- 
milia Gheorghe, Elena Nico- 
lae, Florica Petcu, Cristei 
Weiner, Elena Gavliuc, Vio
rica Lincaru + Agneta Si- 
burg).

Azi, ultima etapă

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU

F.I.LT

Cuvintul
finaliștilor
JAN KODES: „A fost 

cel mai greu meci al 
meu din întregul concurs. 
Sînt fericit că am putut 
să mă revanșez în fața 
Ivi Năstase după înfrîn- 
gerile de la Roma și 
Nisa. Mă simt foarte 
obosit".

ILIE NĂSTASE: „Am 
pierdut o mare finală, 
dar sper să-mi iau re
vanșa la Wimbledon

1. Năstase (România) 
89 p ;

2. Kodes (Cehoslovacia) 
79 p ;

3. Smith (S.U.A.) 47 p ;
4. Franulovici (Iugosla

via) 46 p ; 5. Barthes 
(Franța) 41 p ; 6. Richey 
(S.U.A.) 36 p ; 7. Tay
lor (Anglia) 31 p ; 8—9.
Drysdale (Republica Sud- 
Africană) și Gimeno
(Spania) 30 p ; 10. Fro-
ehling (S.U.A.) 29 p:... 
14. Țiriac (România) 20 p.

Cu aceste rîndurl, încheiem 
seria transmisiilor noastre des
pre frumoasele zile de între
ceri găzduite de unul din 
marile sanctuare ale tenisu
lui. Roland Garros.

Radu VOIA

reri asupra întrecerilor la care 
am asistat.

Marcel Bernard (președinte
le Federației franceze de te
nis, cîștigătorul ediției 1946 
a turneului de la Roland Gar
ros) : „După ce am văzut me
ciul Kodes — Năstase tre
buie să recunosc, în mod o- 
biectiv, că jocul meu pălește 
în fața acestor străluciți cam
pioni de 
îndoială 
frumoase 
istorie a 
land Garros'

Lamar Hunt (financiar nord- 
american, conducător al gru
pului profesionist „World

TELEX
Boxerul venezuelean de categoria 
semigrea Vincente. Paul Rondon 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial, învlngîndu-1 (la Cara
cas) prin K.O. in prima repriză 
pe italianul Piero del Papa, ln- 
tîinlrea a durat doar 2 minute și 
35 secunde.

astăzi. A fost fără 
una din cele mai 
finale din Întreaga 

turneelor de la Ro- i”.

în turul Serbiei
Io clasamentul general

Jan Kodes gustă din plin clipa marii bucurii prilejuită 
de cîștigarea turneului

des circ a fost 
mai inspirat. 11 
pe Ilie Năstase 
dar el trebuie 
folosească mai 
sale calități”.

Eugene de Kermadeo (ar-

de la Roland Garros

mal tenace și 
consider, insă, 
mai talentat, 

să știe aă-și 
bine marile

să o urmărească. Ori- 
aceste greșeli — ineren- 
tenis — n-ar fi trebuit 

într-atit un

bule 
cum, 
te în 
să demobilizeze 
jucător ca Ilie Năstase."

Jean Borotra : „A fost o 
finală care face cinste tradi-

In concursul de natație de la 
Paris, proba de 100 m bras (f) a 
revenit Înotătoarei vest-germane 
Kathe Gross cu 1:20. Sportivul 
american Tom Mac Brenn a ocu
pat primul loc pe 200 m liber 
(m) In 2:00,6. învingătoare in 
proba feminină de 200 m spate, 
Martine Groen a stabilit un nou 
record al Olandei cu 2:29,2.

Revista presei franceze

KATOWICE, 7 (prin telex). 
— Turneul triunghiular (pe 
echipe și individual) de sa
bie, disputat la Golub-Do- 
brzyn (Polonia), cu partici
parea trăgătorilor din An
glia, România și Polonia a 
fost dominat de sportivii ro
mâni. Clasament final — e- 
chipe: 1. România ; 2. Polo
nia I ; 3. Polonia II. (Româ
nia I ; 3. Anglia ; 4. Polonia 
II (România 
cu Polonia I 
II 9—4).

Clasament 
1. Budahazi 
2—3. Sobczak (Pol.) și Popes
cu (Rom.) 3 v; 4. Nilcă 
(Rom.) 2 v; 5. Krolikowski 
(Pol.) 1 v; Kazimierczak 
(Pol.) 1 v.

® Turneul de scrimă desfă
șurat la Cluj și la care au 
luat parte trăgători de la 
C.S.M. Cluj, Unio Satu Mare, 
Medicina Tg. Mureș, Școala 
sportivă Oradea și Medicina 
Cluj, precum și selecționata 
orașului Poznan (Polonia) a 
luat sfîrșit cu victoria scri- 
merilor români în toate pro
bele.

Floretă b : 1. Hetz (Oradea) 
7 v; 2. Svoboda (Poznan) 6 
v; 3. Jablonski (Poznan) 5 
v. A fost o finală cu 9 trăgă
tori. Floretă f : 1. Judit Hau- 
kler (Satu Mare) 5 v ; 2. Ha
lina Gralinska (Poznan) 3 v ;
3. Wanda Gralinska (Poznan) 
3 v. Spadă: 1. Szabo (Cluj)
4. v ; 2. Agopcea (Cluj) 3 v ; 
3. Prezemski (Cluj) 3 v. Sa
bie : 1. Pop (Cluj) 5 v ; 2. 
Busch (Cluj) 3 v; 3. Kolinski 
(Poznan) 3 v.

BELGRAD, 7 (Agerpres). 
— Cu o etapă înainte de ter
minarea Turului ciclist al

Mariana Goth: două victorii Ia Zagreb
Nou record european la greutate (m): 20,69 m

cu Anglia 9—2,
9—5, cu Polonia

final individual: 
(România) 4 v ;

ZAGREB, 7 (Agerpres). — 
în concursul atletic de la Za
greb, sprintera româncă Ma
riana Goth a obținut două 
victorii: pe 100 m plat în 
12,0 și pe 200 m în 24,2.

Alte rezultate: 3 000 m
obst.: Vojvoici (Iugoslavia) 

— 8:57,2; 400 m bărbați: Ko- 
cuvan (Iugoslavia) — 46,9
(românul Puiu a ocupat locul 
trei cu 47,4); 5 000 m: Ko- 
rica (Iugoslavia) — 14:10,6 ;
Taylor (Anglia) — 14:12,8 ; 
lungime femei : Focici (Iugo
slavia) — 6,13 m j

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism care a avut loc 
la Berlin, Hartmut Briese- 
nick (R. D. Germană) a sta-

bilit un nou record european 
în proba de aruncarea greu
tății, cu 20,69 m (a doua per
formanță mondială a sezonu
lui). Vechiul record al Euro
pei ena de 20,64 m și apar
ținea din anul 1969 compa
triotului său Hans Peter 
Giese.
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(Urmare din pag. 1)
membru deosebit de activ și 
un partener foarte solicitat.

— Competițiile organi
zate de F.I.S.U., unele a- 
devărate campionate mon
diale, se bucură de o apre
ciere deosebită în lumea 
sportului internațional.
Credem, însă, că aceasta 
nu se datorește doar per
formanțelor și recordurilor 
de participare.

— Evident. O repet, 
cum am mai făcut-o cu 
ocazii : F.I.S.U. nu este 
mai un for care-și 
pune organizarea manifesta
țiilor sportive, ci mai ales pro
movarea ideilor de cunoaște
re a tineretului studios din 
toată lumea, de strîngere a 
legăturilor de prietenie, de 
dezvoltare a schimburilor de 
experiență și a colaborării in
ternaționale.

— Ce ne puteți spune 
despre proiectele Federației?

— în ședința Comitetului e- 
xecutiv s-au dezbătut multe 
proiecte. Mă voi referi la cele 
actuale. în primul rînd, a 
fost discutată disputarea și or
ganizarea Universiadei de iar
nă, care va avea loc în stațiu
nea Lake Placid (S.U.A.) ; cam
pionatul european de fotbal 
studențesc (open), pe care îl 
va organiza România în luna 
iulie a anului viitor, concursul

așa 
alte 
nu- 
pro-

ATLETISM
ÎN CALIFORNIA
In concursul de atletism de la 

Berkeley (California), sprinterul 
american John Smith a cîștigat 
proba de 440 y cu 46,1, 2. Gar
rison — 46,2, 3. Evans — 46,3. 
Dave Roberts s-a clasat pe pri
mul loc la săritură cu prăjina cu 
5,31 m. iar Don Quarrle (Jamai
ca) a fost cronometrat pe 220 y 
în 20,5 (vînt favorabil). Proba 
de 3 000 m obst. a revenit lui 
Barry Brown cu 8:42,8. Alte re
zultate : lungime : Hines — 7,91 
m ; disc : De Bernardi — 60,71 
m; 3 mile : Young — 13:10,8; 440 
yg ; Bolding — 50,7.

Serbiei, în clasament condu
ce iugoslavul Bilici cu 16h49, 
urmat de polonezul Macze- 
csin — același timp, Kuvalia 
(Iugoslavia) — la 1,0, Andrei 
Suciu (România) — la 1:25, 
Gazdici (Iugoslavia) — la 
1:30, Taliente (Italia) — la 
1:45, Șt. Suciu (România) — 
la 2,00.

Etapa a 5-a, disputată în 
circuit la Prokuplie (111 km), 
a fost cîștigată de iugoslavul 
Plessko în 2h 35. Ciclistul 
român N. Gavrilă a ocupat 
locul 7, la 35 secunde. Ulti
ma etapă se desfășoară pe 
traseul Prokuplie — Krușe- 
vaț.

In meciul do tenis contlnd pen
tru „Cupa Davls" (zona nord- 
americană), care se desfășoară la 
Ciudad de Mexico, între echipele 
Mexicului și Noii Zeelande, scorul 
este de 2—1 in favoarea gazdelor. 
In proba de dublu, cuplul mexi
can Marcelo Lara-Luls Garda a 
învins cu 3—6, 6—2, 12—10, 6—3 
perechea Onny Parun-Jeff Simp
son.

feO 
Fi
de 
iul 
din

PARIS, 7 (prin telefon, — Zia
rele care au apărut luni dimi
neață la Paris comentează, pa 
larg, finala probei da slmplu- 
bărbațl din cadrul campionatelor 
lntemațlQnale de tenia ale Fran
ței.

In comentariul său Intitulat 
finală pasionantă* ziarul „Le 
garo" scrie : „Meciul cîștigat 
cehoslovacul Kodes In fața 
Năstase se Înscrie ca unul
marile momente ale sportului, a 
fost Intr-adevăr o finală excepțio
nală".

Ziarul „L’Equlpe" subliniază în 
cronica sa că cehoslovacul Kodes 
a jucat „de-a dreptul excepțional" 
pentru a se revanșa In fața iul 
Năstase care îl învinsese Ia Roma 
șl Nisa. „Cehoslovacul — se 
scrie In comentariu — a avut un 
perfect echilibru psihic și a fost 
de multe ori foarte Inspirat".

Printre altele, ziarul „L’Aurore" 
subliniază că „cehoslovacul Kodes 
a trebuit să-șl pună in joc toată 
măiestria pentru a ciștiga în fața 
lui Năstase. Cel doi tenismanl, 
apredațl drept cei mai buni din 
lume pe teren de zgură, au ofe
rit un med mare".

In legătură cu această finală 
ziarul „L’Humanltă" scrie : „Ko- 
des a dștlgat la Roland Garros 
după un med de înaltă valoare 
tehnică". In sfirșit, ziarul „Le Pa- 
risien liberă" remarcă faptul că 
finala a fost pasionantă și că Jan 
Kodes a trebuit să joace „la mi
limetru" flecare minge în meciul 
cu Năstase. In comentariu se mal 
arată că Năstase, handicapat de 
starea sănătății sale n-a acceptat 
totuși ideea und Infringed fără 
să lupte eroic.

Cursa clclistă Marele premiu al 
ziarului „l’Humarute" a fost cîști- 
gată anul acesta de rutierul ce
hoslovac Friedrich,
Dimltrlev (U.R.S.S.) — la 23 sec.; 
Oslnțev (U.R.S.S.) la 39 sec.

urmat de

Paul OCHIALBI

A luat sfîrșlt turneul internațio
nal de tenis de la Chichester (An
glia). In ultimele finale disputate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : dublu bărbați : Jan Les- 
chly (Danemarca), Bob Moore 
(R.S.A.) — Gerald Battrick (An
glia), Ken Fletcher (Australia) 
6—4. 7—5; dublu femei : Lesley 
Charles, Jackie Fayter (Anglia) 
— Barbara Hawcroft (Australia) > 
Mary Pryde (Noua Zeelandă) 8-6, 
6-1, 6-4.

Ultima etapă a cursei (Ales — 
Montpellier), a fost cîștigată de 
olandezul Rene Pljnen (212 km

j 7 iulie: tragerea la sorți în cupele europene!
I
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Treptat, activitatea fotbalis
tică de pe continentul nostru 
scade în intensitate. Sezonul 
internațional este ca și înche
iat. Pe agendă mai figurează 
luna aceasta cîteva întîlniri 
oficiale, în cadrul prelimina
riilor campionatului Europei, 
calificările pentru J.O. și alte 
partide amicale.

Șl totuși, un eveniment a- 
propiat este așteptat cu le
gitim interes : tragerea la 
sorți a jocurilor din primul 
tur al Cupei campionilor eu
ropeni. Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A. (noua titulatură a 
Cupei europene a târgurilor, 
prin trecerea sa în organiza
rea Uniunii Europene), ediția 
1971—1972. Evenimentul este 
programat la 7 Iulie la Ge
neva, unde se vor întruni co
misiile organizatoare ale celor

trei competiții și unde, într-o 
ședință U.E.F.A. va fi luată 
în discuție 
propunerea 
finaliste să 
în primul 
exceptate de la eventuale ca
lificări.

Dintre viitoarele competi
toare se cunosc cîteva :
T. S.K.A. Moscova, Internazio- 
nale Milano, Standard Liege,
U. S. Luxemburg, Benfica Li
sabona, Celtic Glasgow, Arse
nal Londra. Linfield Belfast, 
Hibernians Dublin, Ajax Am
sterdam — ca deținătoare a 
cupei Feijenoord Rotterdam,

(în C.C.E.), St. roșie Belgrad, 
B.K. 09 Odense, F.C. Liverpool 
(ca finalistă, cîștigătoare fiind 
Arsenal), Sparta Rotterdam (ca 
finalistă, cîștigătoare fiind A- 
jax), Beerschot Anvers, Glas-

(și se va decide) 
ca echipele semi- 
se califice direct 

tur. adică să fie

gow Rangers (ca finalistă, tro
feul fiind cucerit de Celtic) ; 
Distillery Belfast, Cardiff City 
(in CUPA CUPELOR), Leeds, 
Tottenham, Wolverhampton, 
Southampton—-Anglia. Aber
deen, St. Johnstone/ Dundee— 
Scoția, Spartak Moscova, Di
namo Tbilisi — U.R.S.S. (in 
Cupa U.E.F.A.).

internațional de judo de la 
Londra, precum și marea în
trecere atletică universitară ce 
se va ține în septembrie la 
Madrid, imediat după aduna
rea generală a F.I.S.U. Despre 
proiectele mai îndepărtate voi 
spune că a fost în atenția 
noastră doar... unul: Univer
siada de vară a anului 1973, că
reia dorim să-1 dăm o am
ploare deosebită. Desigur, do
riți să aflați locul de disputare, 
dar acesta este, încă, nestabilit 
ferm, fiindcă sînt multe țările 
care s-au oferit să organizeze 
această mare întrecere a spor
tului universitar.

Evident, pe ordinea de zi a 
lucrărilor au mai figurat și 
alte puncte. Unele destul de 
dificile și cărora încă nu le-am 
găsit rezolvarea. Așa, spre e-. 
xemplu, am căutaț că solu
ționăm neînțelegerile dintre or
ganizatorii Universiadei de iar
nă de la Lake Placid (Asociația 
sportului universitar din S.U.A.) 
și A.A.A. care, își revendică 
fiecare dreptul de a... selec
ționa sportivi pentru competiția 
respectivă. Deocamdată... în în
cheiere, vreau să arăt că Ro
mânia a fost o gazdă excepțio
nală, că ședințele au avut un 
caracter de muncă foarte sus
ținut. că membrii Comitetului 
executiv F.I.S.U. au apreciat 
contribuția deosebită a țării dv. 
la bunul mers al lucrărilor or
ganizației noastre..
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CAUZELE SCĂDERII INTERESULUI
SPECTATORILOR LA JOCUL DE FOTBAL

Din însărcinarea federației 
vest-germane de fotbal, un 
institut specializat în sonda
rea opiniei publice, a cerut 
părerea a 6 000 de persoane 
cu privire la cauzele scăderii 
numărului de spectatori la 
jocurile de fotbal.

Sondajul a confirmat exis
tența în continuare a unui 
interes puternic al maselor 
pentru actualitatea fotbalisti
că. Tendința contrară mani
festată prin scăderea specta
torilor este explicată de ma
joritatea celor întrebați prin 
lipsa confortului minimal a- 
sigurat spectatorilor. Obiec
ția privește : instalațiile teh
nice demodate ale stadioane
lor, căile de acces incomode, 
insuficiența locurilor de par
care. Alte cauze indicate de 
cei sondați au fost următoa
rele în ordine procentuală : 
concurența televiziunii, ac
centuarea aspectelor econo
mice și financiare în viața

din alte localități, precum și 
desele schimbări de antre
nori.

Program
Miercuri, 9 Iunie

C.E. gr- VI : Suedia — 
Italia (la Stockholm);

C E. gr. V : Danemar
ca — Scoția (la Copen
haga) ;

C.E. gr. II: Norvegia 
— Bulgaria (la Oslo);

Preliminariile turneu
lui olimpic : Grecia — 
Polonia (retur, în tur 
0—7).

Sîmbătăt, 12 iunie
C.E. gr. VIII: R. F. a 

Germaniei — Albania 
(la Karlsruhe)

———------

Dynamo Dresda a fost revelația actualei ediții a campionatului 
R. D. Germane, cîștigînd fără drept de apel titlul, lată-l pe 
Sammer (nr. 3) înscriind un gol în poarta formației Chemie

Leipzig (3—1), in ultima etapă.

DYNAMO DRESDA, FEIJENOORD ROTTERDAM - CAMPIOANE
Spartak Trnava, Ujpesti Dozsa nu mai

® Luptă strlnsă In campionatele Iugoslaviei
pot pierde titlul
șl Elveției

A

I cluburilor, slăbirea legături
lor cu cluburile ca urmare a 
achiziționării unor jucători

IUGOSLAVIA — Peste 80.000 
de spectatori au urmărit la Bel
grad medul dintre Steaua roșie 
șl Partizan. Prin golurile mar
cate de Karasl (mln. 13) șl 
Gealei (mln. 70), Steaua roșie 
a învins șl de data aceasta 
pe eterna el rivală (2—0). Prin- 
dpalele candidate la titlu Haj- 
duk Spilt șl Dinamo Zagreb 
șl-au învins la scor adversarele 
4—0 șl respectiv 4—1 pe F.C. 
Bor șl Vojvodina. Celelalte rezul
tate - .......................
1—1 
0-0 
Marlbor — 
Olimplja — 1 
Velej 2—0. :
1. Hajduk
2. Dinamo
3. Zeleznicear
4. Partizan

Radniclkl (N) — O.F.K.
Zeleznicear — Sarajevo 

Trvenka — Sloboda 1—0 î
Radniclkl (K) 1—0 ;
Boraț 3—2, Cellk 
Primele

31
31

• 31
31

15
17
16
14

clasate :
52— 25 43
53— 27 42
49—31 40
38—25 37

13 3
8 6
8 7
9 8

R. D. GERMANA (ultima etapă) : 
Dynamo Dresda — Chemie 
Leipzig 3—1 ; cari Zeiss 
Jena — Chemle Halle 0—0; F.C. 
Magdeburg — Rotwelss Erfurt 
1—2 ; Dynamo Berlin — Hansa 
Rostock 0—2 ; Stahl Riesa — 
F.C. Union Berlin 0—0 ; Loko
motiv Leipzig — Wlamut Aue 
1—1. Titlul de campioană a re
venit formației Dynamo Dresda.

CEHOSLOVACIA (etapa a 29-a
— penultimă) : Spartak Trnava
— Slovan Bratislava 1—0 ; Inter
Bratislava — Dukla Praga 4—1; 
Banlk Ostrava — Slavia Praga 
1—1 ; TJ Gotwaldow — SKLO 
Union Tepllce 1—3 ; Sparta Pra
ga — Tatran Preșov 3—1 ; Sko
da Plsen — FC Trjlnec 1—0 ; 
Locomotiv Kosice — ZVL Jilina 
0—0 ; VSS Kosice — Jednota 
Trendn 5—0. Clasament : 1.
Spartak Trnava — 40 p. 2. VȘS

Kosice — 
Tepllce —

OLANDA
Feijenoord 
lem 2—1 ; __ ______  ___
— Ajax Amsterdam 4—1 ;— — — — -- - —
1—1 î 'MW ______
Breda 3—1.; ADO Haga — 
Eindhoven 1—1; DWS 
dam — —
dam — 
Telstar
1—0. Primele
1. Feijenoord
2. Ajax
3. ADO
4. Eindhoven

36 p. 3. SKLO Union 
33 p. etc.

(ultima etapă) : 
Rotterdam — Haar- 
Go Ahead Deventer 

___  — I _ ; Nec 
Nijmegen — Holland Sport Haga 
. . .___________ Maastricht — Nao

-- -- PSV
Amster- 

FC Twente 0—1 ; Volen- 
Sparta Rotterdam 2—2:

— Excelsior Rotterdam 
clasate :

34 26 5 3 83—25 57 
34 24 5 5 90—20 53 
34 21 8 5 62—27 50 
34 21 7 6 73—25 49

UNGARIA (etapa a 27-a). Ujpesti 
Dozsa — Dunaujvaros 8—0, Cse- 
pel — Pecs 0—1, Vasas — Szom- 
bathely 3—0, Honved — Komlo 2—0, 
Dlosgyfir — M.T.K. 1—0, Gyflr

— Ferencvaros 1—1, Videoton — 
Tatabanya 2—1, Salgotarjan — 
Szeged 1—0. Primele clasate :
1. Ujpesti D. ---------
2. Vasas
3. Ferencvaros

ELVEȚIA (ultima etapă) : 
Basel — Young Boys 3—2 ; : 
ne — Chaux de Fonds 
Fribourg — F.C. ZUrlch 
Grasshoppers ZUrich — 
3—0 ; Lugano — Lausanne 
Winterthur — Lucerna 
Servette Geneva — Bellinzona 
3—1. Clasament : 1—2. F.C. Basel 
șl Grasshoppers ZUrich — 42 p. 
3. Lugano — 31 p. 4. Lausanne
— 30 p. 5. F.C. ZUrich — 28 p. 
etc. Pentru stabilirea echipei 
campioane se va disputa un 
meci de baraj între Grasshop
pers șl F.C. Basel.

GRECIA (etapa a 33-a) : Fostir
— Egaleo o—o ; Apollon — He- 
raklls 0—0 ; Olympiakos Pireu — 
Veria 5—0 ; _ Ethnikos — Pro-

— Panathl- 
_ . Arts Salo- 

- Kevala 4—0 ; Serrai — 
3—1. Partida Panlonlos — 
a fost amînată. In clasa- 
contlnuă să conducă AEK 
p. urmată de Panlonlos — 
etc.

27 18 5 4 68-25 51
27 18 2 7 58—20 44
37 13 9 5 41—21 43

F.C. 
Blen- 
2—i; 
2—0 ;
Sinn 
5—1;
2-0 ;

Ethnikos 
deftikl 2—2 ; P.A.O K. 
nalkos Atena 3—2 
nic - 
OFI 
AEK 
ment 
cu 82 
75 p.
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