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In tara denumirilor poetice, 
Man Gyong De, — denumirea 
unei așezări situate pe un val 
de coline ce coboară spre flu
viul Tedongan — înseamnă 
„10 000 de lucruri care pot fi 
privite". Aici, în apropierea 
satului natal al tovarășului 
Kim Ir Sen. s-au ridicat clă
dirile sobre ale Școlii revolu
ționare. liceul militar la care 
urmează copiii celor care și-au 
sacrificat viata în lupta pen
tru eliberarea Coreei și în tim
pul războiului de apărare a 
patriei împotriva agresiunii a- 
mericane.

Ora 10. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu 
soțiile. Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Pak 
Sen Cer, precum și ceilalți 
membri ai delegației de par
tid șj guvernamentale a Re
publicii Socialiste România so
sesc la Școala revoluționară.

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze o serie de ateliere mo
derne destinate instrucției mi

litare, precum și laboratoare 
de zoologie și chimie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe comandanți și e- 
levi pentru rezultatele ce le 
obțin Ia învățătură și pregă
tirea militară.

Luni după-amiază, în sala 
palatului Congreselor a avut 
loc un mare miting al locui
torilor Phenianului cu prilejul 
vizitei în R.P.D. Coreeană a 
delegației de partid și guver
namentale române conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La intrarea în sală a condu
cătorilor de partid și de stat 
români și coreeni. întreaga a- 
sistență. în picioare, ovațio
nează îndelung pentru priete
nia dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Mitingul este deschis de Kan 
Sang San, secretar responsabil 
al comitetului orășenesc Phe
nian al partidului muncii din 
Coreea.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, ia cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen.

întreaga asistență salută a- 
poi cu căldură, cu aplauze pu
ternice. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntările au fost sublinia
te în repetate rînduri cu a- 
plauze puternice. îndelung re
pete te.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și soția sa. Elena Ceaușescu, 
au oferit luni seara, la Pala
tul Mansude Isa Dang o re
cepție în onoarea secretarului 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului 
de miniștri, tovarășul Kim Ir 
Sen. și soției sale. Kim Săng 
E.

In cursul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim lr Sen au rostit toasturi, 
care au fost subliniate cu pu
ternice aplauze

Campionatele europene de box

GABRIEL POMETCU si ANTONIU VASILE
9

CALIFICAU PENTRU TURUL II PRIN VICTORII LA PUNCTE
La ora Z noaptea:

cuțov Învinge pe kazarian (u.r.s.s.) la puncte
Decizia i-a fost acordată in unanimitate: 5-0

Învingînd echipa Iugoslaviei cu 4-1, în Cupa Davis

ROMÂNIA DIN NOU PRINTRE FRUNTAȘELE

MADRID, 14 (prin telefon).
Duminică seara, după mie

zul nopții, s-a disputat meciul 
dintre Năstac și Geannopoulos 
(Grecia). Partida a început sub 
semnul echilibrului, studiul ce
lor doi combatanți prelungin- 
du-se pînă către stîrșitul pri
mei reprize. în rundul doi, 
Năstac a atacat de cîteva ori 
cu lovituri izolate la corp și 
cap, dar n-a reușit să se dis
tanțeze de adversar. în ulti

ma parte a medului, campio
nul român atacă dezlănțuit și 
o directă de dreapta la bărbie 
îl tace groggy pe boxerul grec, 
care este numărat în picioare. 
Deși n-a evoluat la valoarea 
sa, Năstac a terminat meciul 
în avantaj. 4 dintre cei 5 ju
decători acordîndu-i victoria, 
în turui următor, reprezentan
tul nostru il va avea adversar 
pe francezul Dufour.

Alte rezultate de duminică, 
din prima gală : cat. cocoș: 
Badari (Ung.) b.ab. 1 Chris-

Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

Încep transmisiile t.v.
Astă-scară, la televiziu

ne, incepînd de la orele 
22,30, prima transmisie di
rectă a sferturilor de fi
nale. Comentator, C. To- 
pescu.

Veți vedea meciurile : 
Gruiescu — Junghaus2 
(Ungaria), în direct, A. 
Mihai — Dogru (Turcia). 
Dumitrescu — Gotfryd 
(Polonia) șl Zilberman — 
Kajdi (Ungaria), înregis
trări.

COMPETIȚIEI SUPREME A SPORTULUI ALB
Tcnismcnii români iau Ioc din nou in ria

dul fruntașilor întrecerii pentru „Salatiera 
de argint”. Cîștigînd cu 4—1 întîlnirea se
mifinală cu Iugoslavia, echipa țării noastre 
s-a calificat în finala grupei B a zonei eu
ropene. Din cele 28 de formații cite s-au 
prezentat Ia startul Cupei Davis, pe conti
nentul nostru, au rămas în cursă doar pa
tru. în finale se intilnesc România cu R. F. 
a Germaniei și Cehoslovacia cu Spania. Din 
celelalte

și Brazilia sau Mexicul (ultimele două în- 
tîlnindu-se în finala zonei americane). Toate 
aceste echipe fruntașe urmează să desemneze 
pe viitoarea adversară a deținătoarei tro
feului, selecționata Statelor

Desigur, în fața echipei 
continuare întilniri dificile, 
mcnilor noștri și ardoarea 
să lupte justifică insă speranțe dintre 
mai optimiste.

Unite.
noastre stau in 
Valoarea tenis- 

cu care ei știu 
cele

candidează India, precumzone mai

Momentul final al meciului România—Iugoslavia. Bora Iova- 
novici il felicită pe Ilie Năstase pentru victorie

Foto : THEO MACARSCHI

FRANULOVICI ÎNVINGE 
TIRIAC DUPĂ UN JOC 

SPECTACULOS

PE

Primul meci al continuăiilor 
de ieri a pus față în față 
doi jucători din generații di
ferite, dar aparținînd ace
leiași clase mondiale a teni
sului. Prilej pentru o nouă 
dispută de înalt nivel care a 
avut darul să satisfacă pu
blicul, cel puțin prin specta
col dacă nu prin rezultatul 
ei. tntr-adevăr. Ion Tiriac a 
fost nevoit să se recunoască 
învins de un Zeliko Franulo
vici în vervă, dar nu fără 
a-și solicita din plin adver
sa ru 1.

Forma bună a campionului

iugoslav s-a manifestat încă 
de la începutul setului întîi, 
cînd el reușește primul break 
al partidei (3—1). Diferența- 
de două ghemuri atîrnă greu 
în cumpăna luptei pînă la 
urmă, cu toate că schimbu
rile de mingi au continuat 
într-o notă de echilibru. Ți- 
riac reușește și el un break, 
reducînd diferența : 4—5.
Imediat după aceea însă își 
pierde și el serviciul, ceea 
ce încheie 
mită r 6—4 
viei.

Setul doi 
dere bruscă 
nostru 
țat de la început 
4—0) astfel că, în 
totul judicios, el nu mai in
sistă. Handicapul crește și 
devine din ce în ce mai greu 
de remontat. Franulovici con
duce cu două seturi Ia zero.

primul set Ia li- 
pent.ru Franu’o-

marchează o că- 
a tenismanului 

Țiriac se vede distan
tă—0 și 
mod cu

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a>

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

0 zi grea pentru mari maeștri
Gheorghiu și Averbach — învinși!

ECHIPA FEMININA
LIPSITĂ DE APORTUL

Echipa feminină de gimnas
tică a României se pregătește 
intens în vederea apropiate
lor confruntări internaționa
le : meciul de sîmbătă, cu se
lecționata Ungariei, și Campi
onatele Balcanice de la Bel
grad. La aceste întîlniri, re
prezentativa noastră va fi lip-

ELISABETEI TURCU 
sită, din păcate, de aportul 
uneia din cele mai în formă 
gimnaste românce la această 
oră — Elisabeta Turcu. Acci
dentată la coloana vertebrală 
și imobilizată în ghips, ei i 
s-a interzis, pentru o lună de 
zile, orice efort.

Lucrurile s-au complicat de la 
început in turneul internațional 
de șah de Ia București și tată ne 
in runda a 3-a martori la cîteva 
surprize care ar putea influența 
in mod serios configurația clasa
mentului final.

Pentru marii maeștri Florin 
Gheorghiu și Iurl Averbach, luni 
a fost ziua cu „ceasurile rele". 
Ambii au pierdut, și încă cu al
bele.

Liderul eșlcherului românesc a 
abordat cu superficialitate partida 
cu Hennings, a jucat pasiv, in- 
ingâduindu-i adversarului său o 
avansare decisivă de pioni in 
centru. In poziție pierdută, Gheor
ghiu a depășit timpul de gindire. 
tn întîlnirea cu Jansa, fostul 
campion al U.R.S.S., Iurl Aver
bach a comis o gravă greșeală la 
mutarea a 17-a, pierzînd în mod 
forțat o piesă. Un caz rar de 
„orbire șahistă".

Onoarea clanului marilor maeș
tri a fost salvată de bulgarul Bo- 
boțov, care l-a învins (intr-un fi
nal agitat și evident viciat

criza de timp) pe Mihai Ghinda. 
Șahistui român a venit la partidă 
cu 20 de minute întîrziere, ceea 
ce reprezintă nu numai un act 
de Indisciplina dar și unul de 
impolitețe. Șahul l-a sancționați...

Ghizdavu cu Ciociltea șl Tata! 
cu Bukici au tăcut remize Iuți. 
Pavlov este pierdui la Ribli, care 
va înscrie al treilea punct con
secutiv în turneu. Ungureanu are 
avantaj in întrerupta cu Garda.

Dimineața, în reuniunea între
ruptelor din prima rundă, Gheor
ghiu a remizat cu Jansa. Pavlov 
a salvat finalul cu Sydor. iar 
Averbach a cîștigat magistral 
sfîrșitul de partidă cu Ghinda, 
exemplificînd marea torță a pe
rechii de nebuni.

Tn clasament conduce maghiarul 
Ribli cu 2 p, din două partide 
(o întreruptă), urmat de Bobo(ov 
cu 2 p. (‘.................................

Astăzi, 
runda a 
centrală 

maeștri
(v. ch.)

(3) și Ciociltea l'/« (2).
de la ora 16 se joacă 
4-a. avind ca partidă 
întlînirea dintre marii 
Boțov și Averbach

(Continuare tn pag. o 4-aJ

Aurel Dumitrescu (stingă) eschivează atacul cu stingă al lui Ștefan Panaiotov (Bulgaria), pre
gătind o nouă ripostă Telefoto : A.P.—AGERPRES

HU I CHIP
0 VERITABILA
LA FOTBAL?

a fost o etapă 
mari palpitații 

suporterul
ales pentru cel cu se

in șoseaua 
Ștefan cel Mare sau în Co- 
troceni), în schimb o adevăra
tă plăcere pentru iubitorul 
de fotbal neutru, dar amator 
de senzații tari, de sus- 
pense-uri.

într-adevâr, mai rar un ase
menea lanț de surprize : Di
namo, liderul (totuși...) clasa
mentului, pierde acasă în fața 
Universității Craiova (incapa
bilă, cu puține zile în urmă 
s-o depășească în cetatea Bă
niei pe C.F.R. Cluj ; „tot 
Bucureștiui de mi-ar fi spus 
că-i batem pe dinamoviști, și 
n-aș fi crezut” — ni se des
tăinuia, ieri dimineață, la Ba
ia centrală, mijlocașul Ivan); 
Farul încasează, la domiciliu, 
un 0—2 în partida cu U.T.A.,

Și duminică 
de senzație, de 
pentru 
(mai t 
diul în Ciulești,

emotiv

DAR ȘI SEMNE DE ÎNTREBARE
DUPĂ FINALELE PROBELOR

CERTITUDINI,

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

caiac re- 
infirmat,

de I. Irimia, și de E. 
ultimul, de fapt, spe- 
pe distanța de 500 m 1 
este bine că ACUM —

Campionii Ia 
care a dovedit 
de îmbunătățire

K4-Î000 m, un echipaj 
valoare și perspective 
a performanței.
Foto ; N. DRAGOȘ

Dar, în

mult comentate.

ORIZONT 
OLIMPIC

OLIMPICE LA CAIAC-CANOE
O dată încheiat „meciul" 

Dinamo — Steaua, privirile 
specialiștilor se îndreaptă — 
după finalele de la Snagov 
— din nou, cu totală atenție 
și răspundere, asupra evolu
ției fiecăruia dintre echipa
jele care alcătuiesc lotul re
prezentativ pentru campiona
tele mondiale și europene de 
la Belgrad. A.cesta este de 
altfel și obiectivul comenta
riului nostru pe care-1 înce
pem prin a ne ocupa — din 
motive lesne de înțeles — 
de probele olimpice.

Cursele de oaiac-fete s-au 
încheiat, în general, cu re
zultate scontate. Remarcabile 
evoluțiile sportivelor frunta
șe : Viorica Dumitru — deși 
a concurat în condiții cu to
tul nefavorabile —, Fănica 
Ditcov, Maria Ivanov, Paulina 
Humă, Maria Nichiforov, Ma
ria Lovin. Am notat, însă, 
atit la simplu cit și la dublu,

mari diferențe de timp în
tre primele 2—3 echipaje și 
restul finalistelor, 
fond, nimic nou...

Cele trei probe de 
zervate băieților au 
în schimb, unele pronosticuri 
și au ridicat serioase semne 
de întrebare. Prima finală, 
cea de Kl — 1000 m cîștigată 
cu aproape o secundă de A. 
Conțolenco, a produs una din 
surprizele 
Cum scriam în cronica fina
lelor, favoritul cursei, V. 
Roșea, n-a reușit decît un 
modest loc 4 (față de posi
bilitățile sale...), fiind între
cut și 
Botez, 
cialist 
Poate

formație învinsă 
la scor (1—4) de 
Politehnica Iași 
în etapa trecută ; 
Progresul abia 
scapă, la Bucu
rești, cu un punct 
din disputa „che
ie” cu Jiul ; „U" 
Cluj, neînvinsă de 
la 28 martie, ce
dează, la Timișoa
ra, în 
„lanternei” ; 
sfîrșit, _ 
după 
tul 
miercuri, pe sta
dionul „23 Au
gust", pierde și el 
fără drept de a- 
pel, la Pitești.

★
Cum se com

portă în ultima 
vreme, formațiile 
veleitare — Dinamo și Rapid 
— aproape că le scotdin culpă 
Pe celelalte. Iată, de exemplu, 
Dinamo n-a cîștigat nici un joc 
din ultimele cinci (incluzînd, 
firește, și draw-ul din Cupă, 
cu Progresul Brăila), iar Ra
pidul abia a scos un punct 
(din 8 posibile) în patru par
tide.

„Noroc că au jucat de cu- 
rînd între ele și au putut lua 
cî.te un punct una alteia”, re
marca cineva dotat cu umor. 
Un umor negru, am sublinia 
noi, cunoscut fiind faptul că 
una din cele două formații ar 
urma 
toamnă în competiția-far re
zervată echipelor de club eu
ropene. : „Cupa campionilor".

„Nu pot să-mi explic ce 
se întîmplă cu noi — ni se 
destăinuia ieri Mircea Lu- 
cescu, Ceva-ceva trebuie să 
fie la mijloc. Așa cum jucăm, 
și noi, și Rapidul, nici una 
n-ar merita titlul de campioa
nă. Dar dacă stau și mă gîn- 
desc bine și la celelalte echi
pe, care ne urmează în cla
sament...” a mai continuat, cu

favoarea 
în 

Rapidul, 
revirimen- 
înregistrat

^1

Portarul Popa, de la 
Farul, a fost invlns de 
propriul său coechipier, 
N. Constantinescu — au
torul autogolului — si 
U.T.A- conduce acum cu 
2—0, scor care va ră- 
mîne fixat pe tabelă.

Foto : S. BAKSI

AU FOST DESEMNATE
SEMIFINALISTELE

să ne reprezinte în CAMPIONATULUI
DE JUNIORI LA FOTBAL

Cum era de așteptat, finalele cam
pionatelor naționale au arătat în 
mai mare măsură decit regatele an

terioare, stadiul pregătirilor și perspecti
velor de afirmare ale caiaciștilor și ca- 
noistilor specializați în probele olimpice. 
La aceasta a contribuit și faptul că, acor- 
dînd într-adevâr prioritate acestor între
ceri, antrenorii de cluburi, în special cei 
de la Dinamo și Steaua, au înscris ia 
stariul celor 7 probe olimpice echipajele 
cele mai bune.

S-au desprins, după părerea noastră, 
concluzii importante. O serie de echipaje 
au confirmat integral așteptările, mareînd 
chiar un progres îmbucurător. In alte ca
zuri, însă, s-au înregistrat evoluții medio
cre ale favoriților. Explicațiile ne sînt fur
nizate de preocuparea insuficientă a unor 
sportivi pentru pregătirea la nivelul ce
rințelor și al condițiilor create și surpri
zele de sîmbătă au oferit antrenorilor po
sibilitatea să evalueze exact consecințele. 
Este limpede că oricît de bine întocmite

ar fi planurile de pregătire, oriei! de mare 
ar fi exigenta manifestată, realizarea obiec
tivelor stabilite depinde în ultimă instan
ță de sportiv, de dorința și capacitatea 
acestuia de a-și îmbunătăți performanțele. 
Din acest punct de vedere unii caiaciști șt 
canoiști au rămas datori ! O altă expli
cație a neașteptatelor clasamente finale 
din cîteva probe are în vedere forma 
bună a echipajelor contra-candidate, ceea 
ce este foarte bine. Cum arătam îr.tr-un 
trecut „orizont olimpic", în echipa de 
caiac-canoe nu există titulari și finalele 
de sîmbătă au confirmat această idee 
care aparține, de fapt, specialiștilor care 
se ocupă de preqătirea lotului pentru cam
pionatele mondiale și europene, pentru 
Jocurile Olimpice. Avem motive să cre
dem, de aceea, că în viitor vom asista la 
o creștere valorică generală, la o între
cere între consacrați și speranje, din care 
sperăm că sportul caiacului și canoei va 
avea numai de cîșligat.

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-0)

Duminica s-au disputat meciu
rile contînd pentru etapa a doua 
a turneului final al campionatu
lui republican al juniorilor și 
școlarilor, iatâ rezultatele înregis
trate : Brăila : Metalul București 
— Politehnica Iași 3—1 <1—0; Pe
trolul Ploiești — F.C. Argeș 2—1 
(1—0); Alba Tulia : „U“ Cluj — 
Vagonul Arad 1—0 (0—0); Rm. 
Vîleea : Școala sportivă Sibiu — 
Corvinul Hunedoara 1—1 (1—1).
S-au executat cîte 5 lovituri de la 
J1 m în urma cărora sibienii au 
cîștigat cu 6—5 !

Semifinalele campionatului de 
juniori se vor disputa duminica 
la Brașov (în cuplaj) : Metalul 
București — Petrolul (ora 9) șl 

Cluj — Școala sportiva Sibiu 
(10.30).

MÎINE, PRIMA MANȘĂ A
SEMIFINALELOR „CUPEI ROMÂNIEI ii

Mîine se dispută primele jocuri din 
României". Meciul zilei pere a fi cel de 
„U“ va primi, de la ora 17,30. replica specialistei în materie, 
STEAUA. Dar. după eșecul liderului în campionat și partida 
dintre DiNAMO și METALUL BUCUREȘTI (stadion Ciulești, 
ora 17,30) a căpătat interes aparte, mai ales că divizionarii 
„8“ nu au alt gî.nd și altă șansă decît Cupa Așadar, mîine au 
loc meciurile primei manșe a semifinalelor Cupei României» 
„U" CLUJ — STEAUA și METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO.

semifinalele .Cupei 
la Cluj, acolo unde

pent.ru
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Duminică, tn pădurea Pustnicul, la un concurs de orientare turistică r
ANALIZA ACTIVITĂȚII
DE EDUCAȚIE FIZICA

SI SPORT
iN JUDEȚUL NEAMȚ

cadrul unei ședințe 
a avut loc ieri dimi-

In 
care .. 
neață. Biroul Comitetului 
județean Neamț al P.C.R. 
a analizat activitatea des
fășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de 
stat, de masă și obștești 
din județ pentru îndepli
nirea prevederilor Hotări- 
rii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din iunie 
1967 și Cegii sportului a- 
doptată în decembrie 1967.

La dezbateri au partici
pat membrii Biroului ju
dețean de partid, in frunte 
cu tovarășul Ștefan Boboș, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, pre
cum și invitați din partea 
instituțiilor și organizați
ilor cu atribuții în dome
niul educației fizice și spor
tului, reprezentanți ai pre
sei centrale și locale.

Prilejuind o trecere în 
revistă a realizărilor ob
ținute în ultimii ani in 
activitatea de educație fi
zică și sport din județul 
Neamț, analiza efectuată a 
scos totodată în evidență 
deficiențele care persistă 
încă, precum și resursele 
și modalitățile de îmbună
tățire continuă a acestei 
activități.

In încheierea discuției, 
Biroul Comitetului jude
țean de partid a adoptat 
o Hotărîre de natură să 
asigure ridicarea pe o 
treaptă superioară a acti
vității analizate, dezvolta
rea în perspectivă a edu
cației fizice și sportului în 
județul Neamț.

156 DE ECHIPE AH CITII HARȚI ȘI BUSOLE...
Cu cîteva luni in urmă, Con

siliul județean Ilfov pentru e- 
ducație fizică și sport a inițiat, 
în colaborare cu Federația ro
mână de turism-alpinism, con
cursul de orientare turistică 
„Cupa tinere speranțe". Se sta
bilise. la început, ca această... 
.plimbare în aer liber, să fie 
deschisă numai tinerilor de la 
sate. Ulterior (ca urmare a in
sistențelor consiliilor orășenești 
și municipale), organizatorii au 
acceptat și competitori-Incepă- 
tori din așezările urbane

A fost dificilă organizarea și 
ducerea pină la capăt a unei 
asemenea acțiuni ? Noi credem 
că da. avînd în vedere faptul 
că, mai ales pentru tinerii de 
la sate, străbaterea potecilor 
unei păduri este tot atit de 
obișnuită ca pentru 
reșteni o plimbare pe Calea 
Victoriei. Interlocutorul 
tru, tovarășul Romulus Cioa
că, președintele C.J.E.F.S. Ilfov, 
ne-a convins că dreptatea nu 
este de partea noastră : „După 
un prealabil sondaj in ceea ce 
privește preferințele tinerilor, 
am aflat că un concurs de 
orientare turistică ar răspun
de cel mai bine intenției noas
tre (și a lor) de a-i atrage, in 
număr cît mai mare, la miș
carea în aer liber. Chiar și 
cei cîteva sute de copii din 
Brănești, care cunosc pădurea, 
așa cum iși cunosc ghiozda
nul, s-au arătat foarte intere
sați".

La faza premergătoare fi
nalei au participat peste 1000 
de copii. Pe comune, și apoi 
pe centre de comune, ei au 
cutreierat aproape toate pă
durile județului, cei mal buni 
„cititori” ai hărților și ai bu
solelor primind dreptul de a 
veni, duminică, la Brănești. 
Așa că azimutul busolelor lor 
nu le-a indicat numai punc
tul cardinal Nord ci și, celor 
mai mulți, pădurea Pustnicul. 
Nu se făcuse încă ora 8, cînd, 
în tabăra de pionieri și șco
lari au venit primii concu- 
renți. cei de la Snagov. Avîn- 
du-1 în frunte pe profesorul 
Gh. Brem, directorul școlii ge
nerale, ei au călătorit pe bi
ciclete, pe o distanță de a- 
proape 60 km. pînă la locul 
de concurs. Au sosit, apoi, re
prezentanții comunelor Cer- 
nica, Fundulea, Dragomirești, 
Bolintin, ai municipiului Giur-

bucu-
nos-

giu, ai orașelor Buftea, Olte
nița, Urziceni — elevi ai șco
lilor generale și al liceelor, 
membri ai cooperativelor agri
cole de producție. In total, 
au fost prezenți la startul 
etapei județene 156 de echi
pe. dintre care 73 echipe de 
fete.

A fost o lecție admirabilă 
de geografie aplicată pentru 
acești tineri, o frumoasă ac
țiune sportivă de masă a 
C.J.E.F.S. Ilfov și, în același 
timp, cel mal elocvent exem
plu că atunci cînd există in
teres se pot găsi multiple for
me cu ajutorul cărora miș
carea în aer liber să capete o 
extindere generală. Mai tre
buie să adăugăm — și faptul 
nu este lipsit de importanță 
— că această mare acțiune 
nu a solicitat cheltuirea nici 
unei sume. Doar profesorii de 
educație fizică, precum și con
ducerile școlilor din județ, co
misia de turism a Consiliului 
județean (președinte Herbert 
Sommer) au „cheltuit" multă, 
foarte multă energie.

Iată și 
cursului pe echipe (junioare 
mici și junioare mari) : Lieeul 
Brănești ; senioare : Liceul a- 
gricol Fundulea ; juniori mici : 
Dunărea Giurgiu ; juniori 
mari : Liceul Brănești ; seni
ori : Argeșul Mihăilești. Indi
vidual (junioare mici) tra
seul A : Viorica Torrioșoiu ; 
traseul B : Victorița Boață ; 
traseul C : Maria Dumitru 
(toate de la Șc. gen. Brănești); 
junioare mari A : Tincuța Duzi, 
B : Maria lacob ; C : Marile
na Dumitrescu (toate de la 
Lie. Urziceni) ; senioare A : 
Elena Udrea ; B : Maria Stroe; 
C : Stana Ionică (toate de 
la Lie. agricol Fundulea) ; 
juniori mici A : F. Marcu (Lie. 
Snagov) ; B : M. Stănișteanu ; 
C : V. Ilie (ambii de la Du
nărea Giurgiu) ; juniori mari

D. Enache ; B : M. Con- 
I. Adrian (toți 
seniori A : Gh.

C. Bratu ; 
la Argeșul

rezultatele con-

A : 
stantin ; C : 
din Brănești) ;
V. Bratu ; B : Gh. 
C : D. Stan (toți de 
Mihăilești).

Această atît 
țiune — prin 
Ilfov a arătat 
sport de masă 
feri sensul cel 
a făcut parte

★
de reușită ac- 
care C.J.E.F.S. 
că noțiunii de 

i se poate con- 
mai concret — 

dintr-un sir de

De joi pină duminică, la Cluj, o mare competiție ciclistă

A XVI-a EDIȚIE A COMPETIȚIEI
INIEDNATItlNAIE,,CUPAVOINTA
• 79 rutieri români și numeroși alergători de 
peste hotare • In 4 zile 5 etape • Un contra
timp individual așteptat cu interes : Feleacul

Timp de patru zile — de joi pînă duminică 
— Clujul și împrejurimile sale vor găzdui cea 
de a XVI-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste internaționale „CUPA VOINȚA". A fost 
ales Clujul tocmai pentru că este înconjurat 
de munți, pe șoselele cărora bătălia cicliștilor 
devine mai 
fi susținută 
fără reproș.

Itinerariul
Cluj 
etapa a Il-a Cluj — Feleac, 7 km (contratimp 
individual) și etapa a III-a Cluj — Huedin — 
Cluj, 95 km ; 19 iunie — etapa a IV-a Cluj — 
Zalău — Cluj, 136 km ; 20 iunie — etapa a 
V-a circuit în centrul Clujului, 60 km.

Organizatorii, OFICIUL PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICA ȘI SPORT, AL UCECOM și A. S. 
LOTO-PRONOSPORT au invitat 79 de aler
gători români, cei mai buni din țară, aparți- 
nînd unor centre cu vechi tradiții (București, 
Brașov, Ploiești, Brăila, Cluj, 
Constanța, Tg. Mureș) sau 
mai noi (Satu Mare) și ci
cliști Uin Franța (A.S.P.T.T. 
Marsilia), Ungaria (Spartakus 
Pecs) și Polonia (Start Var
șovia). Este așteptată și con
firmarea unor rutieri din 
Austria și Bulgaria. Vor fi 
alcătuite clasamente indivi
duale și pe echipe (pe etape 
și generale), precum și ale 
celor mai buni cățărători și 
sprinteri. Numeroase institu
ții și organizații obștești ofe
ră premii 
formerilor.

Aparent 
ficiiă. 453 
(medie de 
reprezintă r_ 
niște cicliști cu pretenții. To
tuși, faptul că se aleargă pe 
șosele de munte, că această 
lună iunie se dovedește (în 
privința condițiilor atmosfe
rice) la fel de capricioasă ca 
și primăvara și că, mai ales, 
concurența este puternică, ne 
face să credem că va consti
tui un examen multilateral al 
cicliștilor noștri. Tocmai de 
aceea am dori să-i vedem 
combativi, dispuși să se în
trebuințeze la maximum, să 
ne dovedească că sînt pre
gătiți' pentru marile examene 
programate în a doua parte 
a verii.

este următorul : 17 iunie — etapa I 
Aiud — Cluj, 157 km ; 18 iunie —

aprigă, solicitarea maximă putjnd 
doar de cei a căror pregătire este

EDITLA A XVI-A ’ 17-20 iUNE 1971
A AS&CSATÎS8.OS Si CUiAWii.riS

ANTRENORILOR
DIVIZIONARI A Șl B

substanțiale per-

cursa nu este di- 
km in patru zile 
113 km pe zi), nu 
prea mult pentru

Ca în flecare an, federația 
de specialitate va organiza, 
între 21—27 iunie, cursul de 
perfecționare a antrenorilor 
divizionari A și B. Desfășu- 
rîndu-se în cadrul programu
lui de reciclare, lucrările vor 
cuprinde toate problemele 
baschetului, axate pe direc
țiile principale ale procesu
lui de instruire și joc ela
borate de F.R. Baschet.

Referatele vor fi susținute 
de cadre universitare de Ia 
I.E.F.S., cercetători ai Cen
trului de cercetări științifice 
,23 August", antrenori eme- 
r'iți. La lucrări vor lua parte 
și doi antrenori invitați din. 
Iugoslavia și Bulgaria.

Dată fiind însemnătatea 
cursului din acest an, este de 
așteptat participarea tuturor 
antrenorilor și nu ca în anii 
trecuți, oînd unii dintre ei 
au absentat,

Școala generală nr. 69 din 
Capitală este prima unitate 
din învățămîntul mediu din 
țara noastră unde în orele de 
educație fizică ale unei clase 
(a V-a de fete) se va preda 
în exclusivitate jocul de bas
chet. Evenimentul se va pe
trece din toamna acestui an 
și, în acest scop, direcțiunea 
școlii anunță că selecția se va 
face din rindul elevelor cla
selor a IV-a ale școlilor din 
cartierul Balta Albă, începînd 
de la 16 iunie, lunea, miercu
rea și vinerea între orele 9 
și 12. Selecția va avea loc pe 
terenurile 
Olimpia 
Viitoarele eleve ale clasei a 
V-a a Școlii generale nr. 69 
vor urma cursurile normale, 
singura diferență constînd în 
înlocuirea conținutului obiș-

clubului sportiv 
din șoseaua Vitan.

SPORTUL ȘCOLAR

Certitudini,
>u ratare din pup- I)

și nu mai tîrziu — V. Roșea 
a primit un asemenea duș 
rece. După finala probei, an
trenorul emerit Radu Huțan 
ne spunea câ rezultatul lui V. 
Roșea se explică prin lipsa 
de preocupare dovedită in 
ui lima vreme de acest caia- 
cist, de altfel talentat, și câ 
depinde numai de el păstra
rea locului în lotul pentru 
Belgrad. Un punct de vedere 
exigent și realist care, după 
opinia noastră, ar trebui să-l 
pună pe gînduri pe V. Roșea. 
O frumoasă întrecere au o- 
ferit-o în proba de dublu in 
special echipajele Coșniță — 
Simiocenco și lacob — Sciot- 
mc. Forma bună a campio
nilor, ca și perspectivele de 
îmbunătățire a rezultatelor 
celui de al doilea echipaj, ne 
lasă să întrevedem o conti
nuare de lungă durată (și 
este foarte bine așa) a cursei 
pentru obținerea unui loc în 
echipa reprezentativă. Cele
lalte finaliste sint — dacă 
avem în vedere timpii reali
zați — încă departe de pri
mele două candidate. La K4 
— 1000 m, echipajul dinamo- 
vist format din M. Zafiu, D. 
Ivanov, A. Vernescu și I. Ne- 
graia și-a dovedit valoarea 
și... resursele, după finală Au-

dar și semne 
rel Vernescu recunoscînd că 
s-a „tras" fără să se atingă 
cota maximă a posibilități
lor. Mai erau, îh program 
și alte probe. Ne-au plăcut 
și evoluțiile bune, curajoase, 
ale altor două echipaje, cele 
formate din Dragulschi, Pa
vel, Timcfan, Vartolomeu și 
Pocora, I. Teren te, N. Teren- 
te, H. Ivanov, dar diferența 
față de campioni (aproape 3 
secunde) arată — mai ales 
în condițiile amintite — un 
handicap valoric evident. Nu 
ar surprinde, insă, eventuale 
echilibrări ale performanțe
lor.

La canoe „liniște deplină" 
după splendida evoluție a Iui 
Patzaichin în proba de sim
plu, pe care a cîștigat-o cu 
8 sec. diferență (!) în manie
ra unui mare 
„furtună" după 
dublu. Simionov 
s-au dovedit la 
(foarte importantă) mai buni 
decit favoriții cursei, Calabi
ciov și Covaliov, pe care 
pînă acum îi consideram și 
noi de neînvins, una din cele 
mai certe speranțe pentru 
campionatele mondiale și eu
ropene de la Belgrad. Echi
pajul Calabiciov — Covaliov 
a decepționat însă, pierzind 
nu numai duelul cu actualii 
campioni ci ,și întrecerea cu

campion, și 
întrecerea de 
și Daniclov 
această oră

3

alte manifestări organizate de 
la începutul acestui an, mai 
exact din perioada care a tre
cut de la conferința din luna 
martie. în planul de măsuri 
adoptat atunci s-a prevăzut o 
susținută campanie de atra
gere în practicarea exerciți- 
tlor fizice a unui număr cît 
mai mare de tineri și tinere. 
Prinlr-o muncă perseverentă, 
prin mobilizarea întregului 
corp de activiști salariați și 
obștești s-a reușit ca în 27 
de internate ale școlilor din 
județ să se introducă gimnas
tica de înviorare (participă 
6 000 de elevi) ; în majorita
tea școlilor, dar în mod de
osebit în acelea din Drago- 
mirești, Fierbinți, Giurgiu se 
practică, zilnic, gimnastica de 
dimineață ; la Dragomirești, 
Fierbinți, Șc. gen. nr. 5 Giur
giu s-au înființat ansambluri 
de gimnastică artistică pentru 
fete.

lată doar cîteva dintre pre
vederile, pe linia sportului de 
masă, care au prins viață din 
planul de măsuri despre care 
am vorbit. La recenta anali
ză care a avut loc în Comite
tul executiv al C.J.E.F.S. Il
fov conf. univ. dr. Emil Ghi- 
bu, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
s-a referit, în concluziile ce 
le-a expus pe marginea infor
mărilor prezentate, și la o- 
biective neîndeplinite, încă, pre
cum și la sarcinile ce revin 
activiștilor consiliului jude
țean, pe linia extinderii spor
tului de masă.

Ion GAVRILESCU

în prima zi de vacanfâ
Aproape în fiecare din 

ultimele zile am primit la 
redacție vești care ne în
găduie să înregistrăm, cu 
multă satisfacție, alte e- 
couri la îndemnurile mai 
concludente și insistent a- 
dresate In acest an de fac
torii de resort ai sportului 
școlar. Am consemnat pînă 
acum numeroase inițiative, 
mai ales în ceea ce priveș
te îmbogățirea calendaru
lui competițional și pentru 
întărirea bazei materiale, 
reflectate, firesc, în dez
voltarea activității sportive 
de masă și de performan
ță dintr-un mare număr 
de școli.

Recent, o serie de festi
vități sportive de amploare 
— organizate cu prilejul 
încheierii anului de învă- 
țămînt, în aproape toate 
județele — au arătat din 
nou, că inspectoratele șco
lare, profesorii de educație 
fizică, dar și cadre didac
tice de alte specialități au 
așezat, cu convingere, 
sportul pe locul ce i se cu
vine pentru importanța și 
multilaterala contribuție pe 
care o poate aduce la for
marea tinerei generații.

Dincolo de frumusețea

sportiv, ma-spectacolului 
rile serbări și demonstra
ții care au avut loc pe 
stadioanele din Constan - 
ța, Brăila, Călărași, Galați 
— ca să nu amintim tiecît 
unele exemple — înseam
nă, de aceea, un act de 
recunoaștere a legăturii di
recte dintre învățătură și 
exercițiul fizic, ca și a lar
gii audiențe pe care spor
tul a căpătat-o în rîndul 
tineretului școlar. De ace
lași succes s-au bucurat 
și alte manifestări prilejui
te de încheierea anului șco
lar : întîlniri cu sportivi de 
frunte, campioni și record- 
meni, decernarea diplome
lor de onoare celor mai 
merituoși sportivi ai școlii, 
expoziții pe teme de sport 
etc.

Iată 
dorim 
an la

Cu imaginea miilor de 
elevi participanți la aces
te serbări entuziaste, la 
ansamblurile de gimnasti
că de masă, ca și la alte 
acțiuni, găsim în acest an 
mai organic legate între 
ele principalele acțiuni ale 
sportului școlar. Cum ar fi, 
de pildă, suita campiona-

o tradiție pe care ci 
răspîndită și de la 
an mai puternică.

telor republicane ale șco
lilor profesionale și lice
elor de cultură generală — 
aflate în plină desfășurare
— sau apropiatele tabere 
de pregătire organizate de 
Ministerul învățămîntului 
la Snagov, Timișoara, Ba
cău, Cîmpulung Muscel, 
Brașov, Rm. Vîlcea, Sibiu, 
P. Neamț etc. Acestea ca 
să nu mai amintim — am 
arătat-o la timpul cuvenit
— extrem de bogata acti
vitate sportivă prevăzută 
pentru elevii din întreaga 
țară pe toată durata va
canței.

Este bine că mai ales in 
școală educația fizică și 
sportul încep să cîștige 
teren, 
promovînd inițiative efi
ciente și dezvoltînd tra
diții.

Ne-ar bucura (o spunem 
cfe pe acum) ca după plă
cuta etapă a vacanței des
chiderea noului an de în- 
vățămînt să fie marcată, 
printre altele, și de cît mai 
multe și frumoase mani
festări sportive. Așa cum 
au fost cele care ne-au 
încîntat privirile în aceste 
însorite zile de iunie...

D.G.

real și temeinic,

I I
y

CAMPIONATE REPUBLICANE ȘCOLARE
SURPRIZELE CONTINUĂ IN TURNEUL FINAL DE HANDBAL
CRAIOVA, 13 (prin telefon)

Pe terenul școlii sportive din 
localitate s-au disputat du
minică jocurile etapei a 3-a 
a turneului final al campio
natului național al juniorilor 
și școlarilor. Cel 
meci a fost acela 
pele feminine ale 
nr. 2 București și 
din Craiova. ~ 
jocul slab prestat cu o zi îna
inte în partida cu formația 
Liceului nr. 2 din Brașov, au 
evoluat în această întîlnire 
mai bine. Cu cinci minute îna
inte de 
batistele 
cu 5—3 
victoria 
mis o prematură relaxare, ceea 
ce a dat posibilitatea adver
sarelor lor să egaleze : 5—5. 
Cu acest scor s-a încheiat

Niță 
nr. 2
Vlad
Cra-

mai frumos 
dintre echi- 
Șc. sportive 
Șc. sportive 

Gazdele, după

fluierul final hand- 
din Craiova conduceau 
și ar fi putut obține 
dacă nu și-ar fi per-

partida, a cărei principală 
realizatoare au fost Nlcullna 
Iordache (2), Mariana 
(2) pentru Șc. sportivă 
din București și Ileana 
(2) pentru Șc. sportivă
iova. Un rezultat surprinzător 
s-a înregistrat și în întîlnirea 
dintre formațiile masculine Di
namo București și Șc. spor
tivă nr. 2 București. ~ 
la pauză au condus 
dinamoviștii au fost 
din urmă învinși cu

Alte rezultate : FEMININ : 
Liceul nr. 2 Brașov—Șc. sporti
vă Arad 15—3 (8—1), Liceul nr. 
2 Iași-Șc. sportivă Năsăud 8—7 
(2—4) ; MASCULIN : Șc. spor
tivă Bacău-Șc. sportivă Arad 
13—14 (8—8), Șc. sportivă Odor- 
hei-Șc. sportivă Tg. Mureș 19— 
16 (11—6)

După ce 
cu 5—-4 
în cele

10—6.

V. POPOVICI
corespondent

Gimnastele din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej au dominat finalele
CONSTANȚA, 13 (prin te

lefon, de la corespondentul 
nostru). In cadrul campiona
tului de gimnastică al licee
lor, ultimele categorii dispu
tate sîmbătă au fost domina
te de elevele Liceului cu pro
gram de gimnastică din Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej. Atît 
la categoria I cît și la maes
tre. lupta a fost foarte sțrîn- 
să, cîștigătoarele precum și 
cele care luptau pentru titlu 
avînd merite deosebite. De 
menționat nivelul tehnic ridi
cat al întrecerilor, arbitra
jele competente precum și 
organizarea excelentă a a- 
cestui concurs, .dotat cu nu
meroase premii oferite de 
Ministerul învățămîntului, In
spectoratul școlar județean

nuit al orelor de educație fi
zică cu un program de învă
țare și perfecționare a bas
chetului.

★
Olimpia București

69, prof, 
a cucerit 
ediție a 

competiție

Echipa 
(Școala generală nr. 
Gheorghe Lăzărescu) 
zilele trecute prima 
„Cupei Dunării”, 
organizată la Galați de Școa
la sportivă din localitate. în
vingătoarele au dispus de Școa
la sportivă nr. 3 București cu 
38—18, de Școala sportivă Ba
cău cu an °
sportivă 
sament 
Șc. sp. 
cău, 4.
mai bune jucătoare din for
mația cîștigătoare : Alexandri
na Tomescu, Ana Iatan și Ale
xandrina Bîră.

Constanța, C.J.E.F.S., Comite
tul județean U.T.C. etc. Iată 
cîștigătorii la ultimele pro
be : categoria I, băieți : indi
vidual compus Ștefan Mer- 
lușcă (Lie. 5 Iași) 53,40 ; 2. 
P. Szabo (Șc. sp. Gheor- 
ghieni) 52,15; 3. Z. Demeter 
(Șo. sp. Tg. Mureș) 51,10 ; 
sol : Gh. Predescu (Pitești) 
9,30 ; inele : I. Doboi (Șc. sp. 
Sf. Gheorghe) 8,90 ; cal : P. 
Szabo (Sf. Gheorghe) 9,00 ; 
sărituri : St. Merlușcă (Lie. 
5 Iași) 9,20 ; paralele : Șt. 
Merlușcă 9,30 ; bară : A. Po
iană (Lie. 1 Iași) 9,05. Cate
goria I, fete : individual com
pus : 1. G. Trușcă (Lie. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 37,25 ; 2. Ma
ria Hans (Șc. sp. Tg. Mureș) 
37,05 ; 3. S. Cobzac (Lie. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 36,40 ; sări
turi : M. Hans 9,30 ; bîrnă: 
G. Trușcă 9 40; sol: L. Tiutiu 
(Lie. Gh. Gheorghiu-Dej) 
9,50 ; paralele: St. Tranda
fir (Șc. sp. 1 Buc.) 9,25 ; 
Maestre, individual compus: 
1. Paula Ion (Lie. Gh. Gheor
ghiu-Dej) 37,00 ; 2. Anca Gri
goraș (Lie. Gh. Gheorghiu- 
Dej) 36,85 ; 3. Ileana Coman 
(Gh. Gheorghiu-Dej) 36,60 ; 
sărituri : Ileana Coman 9,50; 
bîrnă : Paula Ion 9,20 ; para
lele : Anca Grigoraș 9,40 ; 
sol : Marla Conștanținescu 
(Gh. Gheorghiu-Dej) 9,45.

Cornel POPA

Liceele cu profil încep să-și spună cuvintul. 
în pofida 

vorabile In 
șurat (ploaie 
cu aproape 
din față, în 
nalele campionatelor republi
cane școlare de atletism rețin 
atenția prin cîteva rezultate 
care atestă grija ce se acordă 
acestei discipline în multe li
cee din țara noastră. în cazul 
băieților sînt de consemnat 
rezultatele la 100 m (10,5), 
200 m (21,6), înălțime (2,08 m) ; 
la. fete performanțele de la lun
gime (6,00 m), înălțime (1,70 
m) și 400 m (56,3).

Preocupare pentru atletism 
există. în principal, în liceele 
cu program de educație fizică. 
Este 
rînd, saltul calitativ pe care 
l-au înregistrat reprezentanții 
Liceului central experimental 
de atletism din Cîmpulung 
Muscel (antrenor coordonator 
prof. Gabriel Bădescu), uni
tate școlară ce iși justifică 
pe deplin existența. Dovada 
cea mai elocventă : la finale 
atleții din Cîmpulung Muscel 
au urcat nu mai puțin de 8 
ori pe podium.

în același context trebuie 
privite și comportările mul
tora dintre reprezentanții ce
lorlalte licee cu profil, nr. 2 
Bolyai Tg. Mureș, nr. 35 
București, nr. 4 Timișoara, 
nr. 2 Iași. nr. 4 Galați, fir. 2 
Brașov etc. (unde există, de 
asemenea, colective de antre
nori și profesori pricepuți și

condițiilor nefa- 
care s-au desfă- 
în prima zi, vînt 
5 metri/secundă, 
ziua a doua) fi-

de salutat, în primul

In întrecerea

.7
pasionați). Desigur, ceea ce 
trebuie avut tn vedere este o 
mai largă preocupare pentru 
abordarea TUTUROR probelor, 
în așa fel incit fiecare dintre 
aceste unități specializate să 
poată avea atleți valoroși cu 
care să facă față în concursu
rile republicane.

Aprecierilor enunțate aici le 
asociem inițiativa C.C. al 
U.T.C. i au fost răsplătite cu 
premii liceele care au obținut 
cele mai multe medalii. La 
băieți — Liceul din Cimpu- 
lung Muscel, la_ fete, cel din 
Tg. Mureș.
C.N.E.F.S.

De asemenea, 
a decernat premii 

pentru cele mai bune rezul
tate.

în încheiere, o nedumerire 5 
duminică, în aceeași zi în 
care se desfășurau finalele de 
pe „Republicii”, pe un alt sta
dion din Capitală (Tineretului) 
avea loc o competiție... atle
tică organizată sub egida zia
rului Scînteia tineretului. Nu 
se putea găsi o altă soluție 
(eventual programarea pe ace
lași stadion a ambelor com
petiții) astfel ca spectatorii să 
nu mai fie puși în dilemă ? 
în general, trebuie spus că 
finalele de la București au 
fost urmărite de un număr 
infim de spectatori (șl vizăm 
aici marea masă a elevilor 
din Capitală), de fapt singurul 
aspect 
rit...

care a lăsat de do-

Tiberiu STAMA

atleților din școlile profesionale

10 noi recorduri și
13 (prin telefon), 
a finalelor cam-

PITEȘTI. 
Ediția 1971 
pionatelor de atletism ale șco
lilor profesionale a avut o 
netă reușită. Dovada cea mai 
convingătoare — cele 10 noi 
recorduri obținute (alte două 
au fost egalate). Iată-le :

FETE : 400 m : Relia Du- 
culescu (M.I.U.-Pitești) 60,1 ; 
înălțime : Alexandra Tănase 
(M.I.U.-Lugoj) 1,45 m. BĂIEȚI: 
400 m : N. Chibu (M.T.T. Buc.) 
51,5 ; 800 ” ......................'
5 km 
(M.I.C.M. 
țime : p.
1,90 m ;

m : N. Chibu 1:56,5 ; 
marș : Șt. Ioniță 

Ploiești) 22:45,6 ; înăl- 
Ene (M.I.C.M. Buc.)

u, , prăjină : M. Voicu 
(Șc. Chitila) 4,40 m ; disc : D 
Ciocan (M.I.C.M. Buc.) 49,14 
m ; suliță : Gh. Nedelca 
(M.I.C.M. Reșița) 59,52 ; cio
can : Șt. Tudor (M.I.C.M. Buc.) 
58,35 m.

69—39 și de Școala 
Galați cu 41—21. Cla- 
final : 1. Olimpia, 2. 
nr. 3, 3. Șc. sp. Ba- 
Șc. sp. Galați. Cele

„3 SECUNDE"
• Federația de specialitate din 

Bulgaria a invitat un antrenor 
român pentru a lua parte, între 
2—7 iulie la Silistra, la Festivalul 
baschetului bulgar. Acesta va cu
prinde toate 
țiilor interne 
baschetbaliștl

selmo Lopez (Spania), președin
tele Comitetului mondial de mi- 
nibaschet.

finalele competi- 
rezervate tineriloi 
(mlnibaschet, co

pii, juniori mici și mari). La 
Festival va fi prezent și dl. An-

de întrebare
alte echipaje, fără pretenții 
în această luptă pentru lo
cul I. întrecuți autoritar de 
Ilievici — Erofei, 
meș și Grigoraș 
cunoscuții canoiști 
și Covaliov au 
mare scădere de formă a că
rei explicație ne-o furnizea
ză, ca și în alte cazuri, tot 
preocuparea superficială pen
tru propria pregătire. Notăm 
însă și faptul că după finală 
antrenorii par deciși să re
vadă și formula de alcătuire 
a acestui echipaj. Există — 
e bine s-o rețină și sportivii 
în cauză — destule soluții în 
această direcție, începînd, 
poate, cu refacerea cuplului 
Pstzaîchin — Covaliov, conti- 
nuînd cu includerea lui Da- 
nielov (în formă constant 
bună) și terminînd cu pro
movarea unor tineri talentați, 
cum ar fi frații Nemeș, Gri
goraș, Munteanu...

Recapitulînd : valori con
stante la caiac-fete șî K4 — 
1000 m, luptă deschisă la K2
— 1000 m, incertitudine la K1
— 1000 m, rezolvare totală la 
CI — 1000 m și neașteptate 
semne de întrebare la C2 — 
1000 m. Probele olimpice ră- 
mîn, însă, în continuare în 
atenția noastră, așa îneît, a- 
tunci cînd vom avea prilejul, 
vom reveni.

frații Ne- 
— Cârpo, 
Calabiciov 
dovedit o

• La Brașov s-a disputat, în 
organizarea Școlii sportive din 
localitate, „Cupa Carpați" rezer
vată echipelor de junioare mici. 
Clasament final : 1. Șc. sp. Bra
șov, 2. Șc. sp. Timișoara, 3. Șc. 
sp. Galati, 4. Lie. nr. 4 Galați. 
Cele mal bune jucătoare : Hei- 
demarie Henning, Magda Piroș- 
ca, Idda Biro (Șc. sp. 
Gabriela Puica (Șc. sp. 
ra), Camelia Spâtărescu 
4 Galați), Elena Stabciu 
Galați). Un element i 
perspectivă s-a dovedit a fi An
gela Munteanu (15 ani, 1,84 m) 
de la Șc. sp. Galați.

Brașov), 
Timișoa- 
(Lic. nr. 

i (Șc. sp. 
de mare

două egalate
Recorduri egalate: 110 mg 

Al. Pușcaș ' '*
15,0 ; 100 m

(M.I.C.M. Buc.) 
V, Ponea 

(MJ.C.M. Buc.) 11,0.
cel mai bine 
Ia băieți, re-

Pe medalii, 
s-au clasat — 
prezentanții Școlii profesionale 
Electromagnetica București (6 
aur, 1 bronz), iar la fete, atle
tele Școlii profesionale de ma
șini electrice București (3 aur, 
2 argint, 4 bronz).

Iată și clasamentul pe mi
nistere : FETE : 1. M.I.C.M.
— 6 aur. 2 argint. 1 bronz. 
BĂIEȚI : M.I.C.M. — 14 aur, 
6 argint. 7 bronz. La fete, pe 
locul 2, M.I.U. (3—2—5), iar la 
băieți pe același loc, M.T.T. 
(2-4-0).

Ilie FEȚEANU
corespondent

Eugenia Cristescu, record la 800 m

de copii (catego- 
B) al municipiului 
Eugenia Cristescu 
a înotat distanța

feră prilejul 
performanțe 
tea tinerilor

unor
par

Concurînd în cadrul cam
pionatului 
riile A și 
București, 
(Dinamo)
de 800 m în 10:40,0, timp 
care reprezintă un nou re
cord național pentru copii 
cat. A și juniori cat. a II-a. 
Talentata sportivă a obținut 
un rezultat remarcabil și la 
200 m mixt: 2:45,6. La ace
eași probă, Dana Pop (Dina
mo) a fost cronometrată în 
2:46,6.

realizăril 
bune din 
înotători.
★

în organizarea Școlii 
tive nr. 2 din București s-au 
desfășurat la ștrandul Obor 
întrecerile „Marelui premiu 
al copiilor", care s-au bucu
rat de un frumos succes de 
participare. Cele mai bune 
rezultate:

Copii categ. D: V. Hagiu 
50,6—50 m liber; Marilena

spor-

Măglașu 43,0—50 m liber; 
Șc. Sp. 2 3:47,2 — 4x50 m 
liber (b) și 3:40,5—4x50 m 
liber (f); Copii categ. C: D. 
Nanu 1:18,4 și U. Kamili 
1:19,0 — 100 m liber; Car
men Nișulescu 1:23,5 — 100 
m liber; Șc. Sp. 2 3:04,0 — 
3x50 m delfin (b) și 3:50,5 — 
4x50 m delfin (f); Copii categ. 
B : I. Svetz 1:08,7, M. Oncescu 
1:11,0 — 100 m liber; Minola 
Vasiliade 1:15.9 — 100 m
liber; Șc. Sp 2 2:33,9 — 4x50 
m 
m
A.
cu

delfin (b) și 2:48,2 — 4x50 
delfin (f); Copii categ. A: 
Zahiu 1:06,0, Ș. Angeles- 
1:06,6, Z. Zvolenschi 1:06,8 
100 m liber; Raluca Stă- 

nescu 1:12.9 — 100 m liber; 
Șc. sp. 2 2:18,9 — 4x50 m
delfin (b); Dinamo 2:32,1 — 
4x50 m delfin (f).

★
(după
(dimineață și după 
se va disputa, la 
Tineretului, campio- 
juniori mici și mari 

București.

amiază) șiVineri 
sîmbătă 
amiază) 
ștrandul 
natul de 
al municipiului 
competiție importantă care o-

TRIPLUL SUCCES AL CAMPIONULUI Ș1EFĂNESCU

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CÎMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185 telefon 16,38

ANUNȚA

□ imp favorabil — deși Pe a- 
lociri s-a manifestat oarecare 
vin'. — spectatori circa 3 009 și 
reuniunea de ieri, datorita sosi
rilor incerte pină pe ultimii zeci 
de metri, a creat de la bun în
ceput o „atmosferă încinsă", spe
cifică tuturor timpurilor de curse, 
mai ales cînd publicul era „do
pat" de iluzia fructificării unui 
pariu austriac mai suculent...

Din purict de vedere tehnic de
sigur că interesul major a iust 
captat de premiul Carpați. aler
gare clasică din care se pornesc 
pregătirile hotărâtoare ale 4 ani
lor în vederea derbyului. După 
o cursă spectaculoasă, victoria a 
revenit lui Torpedo — fratele lui 
Talaz — cu care Mircea ștefă- 
nescu a ținut să întregească un 
triplu succes, prin care să-șl con
firme calitățile de campion.

Notabil, din rest, o frumoasă 
cursă de așteptare efectuată vic
torios de driverul canadian Gor
don cu Saraca : o evoluție mult 
ameliorata a mînzului Rizom și 
a plimbare a debutantului Sa- 
baru, care — fără să știm moti
vul — a lmpuș un respect deo-

seblt adversarilor să nu-I deran
jeze pe parcurs...

Vremea favorabilă a invitat 
concurenții să-și amelioreze sen
sibil recordurile. Din păcate însă, 
această invitație a găsit răspuns 
numai din partea unor parlanțl. 
Mai adăugăm ca noi și spectato
rii am subliniat cu multă plăcere 
reapariția in probele public, ale 
„împricinatului" Florea Pașeă, 
față de care asigurăm o dată în 
plus conducerea hipodromului că 
nu-i mai bun sau mai rău ca 
alții. De altfel, „amnistia" am 
semnalat-o șl față de Bănică... 
Rezultate tehnice : 1. Sabaru (T. 
Marinescu). Răzoraș, Hemon 56.7, 
2. Topaz (S. Onache), Zarva, Ra
liu 49.1, 3. Bibelou (V. Gheorghe), 
Pandelaș, Priza 33,9, 4. Olănița
(I. Toderaș), Ibia, Poehița 29.2, 
5. Rizom (Gh. Avram), Basm, 
Evadat 36,5. 6. Săraca (Gordon 
Kingston). Sonda. Mira 29,8, 7.
Semeț (G. I. Nicolae). Hortensiu. 
Herodot 34.2, 8. Torpedo (M. Ște- 
fănescu), Garou, Nicușor 29,6. 9. 
Rîndunel (Gh. Solcan), Inimos, 
Troznet 47,5.

Niddy DUMITRESCU

CONCURSUL DE ADMITERE IN ANUL I (clasa a IX-a) pea- 
tru anul școlar 1971—1972 va avea loc intre 22 iunie — 3 iulie 1971.

Examenul teoretic se desfășoară in aceleași condiții ca la li
ceele de cultură generală.

Controlul medical ș; examenul practic (probe eliminatorii) sînt 
programate în zilele de 22 și 23 iunie 1971 pentru a permite can- 
didaților să se înscrie la alte unități școlare.

La dxamenul practic candidatul prezintă adeverință de sănă
tate eliberată de circumscripția sanitară din care face parte.

Examenul practic constă din trecerea unei probe la alege-e 
și a tr<. probe generale.

Probe la alegere
Fete : 100, 200, 400, 600, 100 mg, lungime, înălțime, greutate disc, suliță. ■ » . ■
Băieți : 80, 300, 600, 90 mg, înălțime, prăjină, lungime, greutate, 

disc, sulița, ciocan.
Probe generale : 60 m, lungime, aruncarea mingii de oină
Media la examenul de admitere este dată de notele de la exa

menul practic șl teoretic.
Pentru anul școlar 1971—1972, în zilele de 17—21 iunie 1971 la 

sediul liceului are loc EXAMENUL PRACTIC pentru ocuparea ur
mătoarelor locuri la clasele V—VIII.

Clasa a V-a, 20 locuri fete, 20 locuri băieți ;
Clasa a Vl-a, 10 locuri fete, 10 locuri băieți ;
Clasa a Vil-a, 12 locuri fete. 12 locuri băieți';
Clasa a VIII-a, 10 locuri fete, 14 locuri băieți
Sînt preferați elevii bine dezvoltați fizic.
Liceul central experimental de atletism este liceu de., 

generală cu secții real șl uman, care oferă cele mai bune aonditiL 
tineretului școlar pentru atingerea unor performanțe înalte, paralel 
cu asigurarea unei bune pregătiri de cultură generală.

Absolvenții liceului In baza planului de învătămînt parcurs pot 
susține concursul de admitere la oricare institut de învățămint 
superior.

SE ASIGURA ÎNTREȚINEREA GRATUITA IN CONDIȚII DE 
INTERNAT PENTRU ELEVII DIN ALTE LOCALITĂȚI ȘI IN 
CONDIȚII DE SEMIINTERNAT PENTRU ELEVII DIN ORAȘUL 
CÎMPULUNG. 9

Informații suplimentar» la secretariatul liceului.
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S AU ÎNCHEIAT INTRECEWIE DiVIZH C

POST-SCRIPTUM LA ETAPA XXVIII
SURPRIZA ETAPEI N-A FOST SURPRIZA! TRISTEȚE PE LITORAL

Prin jocul său de dumini
că. fără spontaneitate, haotic, 
cu spații prea mari în apă
rare și fără unitate de acțiu
ne. prin jocul său apatic, lip
sit de vigoare și precizie în 
atac, prin evoluția cu mult 
sub valoarea fiecărui jucător, 
liderul și-a demonstrat criza 
în care șe află, confirmînd 
„seria neagră" a ultimelor 
patru jocuri, cu numai două 
puncte obținute din opt po
sibile. Să nu fim însă exclu- 
siviști, și să dăm... oltenilor 
ce e al lor. Pentru că — și în 
acest context de joc modest 
ca valoare, cu un adversar 
aproape nul — studenții își 
au meritele lor. Prin jocul 
lor ordonat, calm, cu acțiuni 
foarte oportune în adîncime, 
cu surprinzătoarea (pentru 
dinamoviști) participare la fi
nalizare a fundașilor Bîtlan, 
Niculescu și Deselnicu, fot
baliștii de la Craiova au ar-

gumente suficiente pentru 
izbînda de la București. De 
altfel, observatorul federal la 
această partidă, antrenorul 
Gheorghe Ola. conchidea în 
discuția noastră despre acest 
meci : „Universitatea a me
ritat victoria prin joeul lu
cid, prin apărarea atentă, a- 
glomerată, în zona centrală, 
dar și prin acțiuni construite 
cu dezinvoltură. Referindu- 
mă la Dinamo, pot spune că 
meciul l-a pierdut Constau- 
tinescu. Cele 2 goluri primite 
în primele 25 de minute au 
reprezentat un handicap psi
hologic greu de remontat, 
mai ales că Dinamo n-are în 
prezent o formă prea bună".

...Duminică, n-a fost nici o 
surpriză în șos. Ștefan cel 
Mare. Pur și simplu, echipa 
mai slabă a pierdut.

M. I.

Tristețe neobișnuită la Con
stanța. după o duminică în care 
toate celelalte competitoare au 
jucat parcă pentru Farul, dar 
Farul a pierdut — fără drept 
de apel — meciul eu U.T.A.. 
irosind o mare șansă de a ocu 
pa locul 3 în clasamentul fi
nal.

După meci, antrenorul Ro
bert Cosmoc recunoștea, cu ele
ganță. justețea izbînzii arădene:

— U.T.A. a jucat mai bine, 
a fost mai proaspătă și a me
ritat victoria.

— A fost mai proaspătă — 
iată o afirmație riscantă 
tru „bătrîna doamnă”.

— Deși are jucători 
mai in vîrstă decit Farul,
pa din Arad mi s-a părut in
tr-o excelentă condiție fizică,

— Cit despre băieții 
voastră 1

— Au cam început 
sească. .. Badea se
după o criză de ulcer. Oprea 
acuză încă o convalescență în-

tîrziață, Ghirca își ispășește 
suspendarea, iar Caraman nu 
poate juca din cauza unei în
tinderi musculare.

★
Dialog cu Nicolae Dumitres

cu, cu zece minute înainte de 
meci. Jucătorii arădeni au cobo- 
rît la încălzire, iar 
s-a așezat deja — 
olimpiap, din care 
urni nici cele două 
pe banca rezervelor.

— Așadar, fără Gornea 
fără FI. Dumitrșscu.

— Gornea figurează ca 
zervă, iar Fl. Dumitrescu

antrenorul 
cu calm 

nu-1 vor 
goluri —

pen-

mult 
eehi-

dumnea-
să obo- 
resimte

JOC BĂRBĂTESC
Etapa, văzută de NEAGU RÂDULESCU

nu Înseamnă
joc dur

Știm, fotbalul nu e un Joc fie 
domnișoare. Lupta în teren de
vine uneori foarte înverșunată 
și, în focul ei, adversarii nu se 
menajează unii pe alții. Fotbalul 
este un Jpc bărbătesc și trebu
ie privit ca atare ! Lucrurile se 
complică, însă, atunci cînd Ju
cătorii exagerează în „bărbăție" 
șl transformă o partidă de fot
bal Intr-o veritabilă „corridă” 
aati „viuătoare de picioare’*.

Duminică, la ploiești, apărarea 
petrolistă i-a luat „în vizor" de 
la început pc Tătaru și lordă- 
nescu, oamenii cei mai 
țl al Stelei. După vreo zece mi
nute de joc, Tătaru, i ' ' '
dc forța atacurilor s-a 
„la cutie", gîndlndu-se 
are pevoie de picioare și pentru 
jocurile de cupă... Singurul, deci, 
care a rămas să ducă greul 
luptei cu apărarea petrolistă a 
fost lordănescu, acest „prîslea" 
de nădejde al fotbalului nostru. 
Și atunci, dorind cu orice preț 
st neutralizeze și acest, „ultim 
mohican", apărătorii nloieșteni 
și-au intensificat „presiunea** a- 
supra Iui. Bind Pe rind, Jordă- 
nescu a fost ținta unor „șarje" 
exagerat de dure ale lui Mora- 
ru. Bftdin, Gruber și Moeanu. 
Gruber a traversat la un mo
ment dat tot terenul cu inten
ția vădită de a-l face P<? Iordă- 
neseu să muște din iarba,..

Nu vom sugera copfepțioparca 
unor embleme cu „Atentle, fra
gil" pentru jucătorii noștri. To
tuși. vom pleda (noi — cu vor
ba. comisia de disciplină — pro
babil 
re 
să 
te.
un
cu.

pereutan-

intimțdat 
retras 

că mai

cu fapta) în conținu a- 
peptru o luptă sportivă care 
nu depășească anumite limi- 
Mal ales cînd este vorba de 
talent veritabil ca Iordănes- 
un talent care, după cît nj 

«mințim, a fost nevoit să facă 
destul de des tușa pină anim, 
tocmai din cauza faulturilor.. 
(G.M.)

șl N. Roșculeț vor 
urmări partida 

Finlanda-Cehoslovacîa
Antrenorul 

naționale 
Angelo

echipei 
fotbal,de

Niculescu, și 
prof. N. Roșculeț au 
plecat ieri Ia Helsinki 
tinde vor as j,s t a 
miercuri Ia meciul Fin
landa — Cehoslovacia, 
din preliminariile cam
pionatului european, 
grupa I.

Și

Liderii au capotat...

PĂRERILETREI SI

3. Univ. Craiova
4. U.T.A.

'5. Steaua
6. 8(. roșu
*. Petrolul 

•?. Farul 
9. Poli

10. mU" Cluj

1

PARTI>

Discuții, la 
acerbul meci 
sul și Jiul, disputat sub spec
trul retrogradării, al 
nutelor care zburau, al 
lului care a refuzat să 
pînă la sfîrșit.

Aveam să aflăm, aici, 
a fost „văzut" jocul de < 
cele două tabere și de i 
elementul neutru din teren, 
arbitrul partidei.

Tvetan Stanev, conducăto
rul meciului : „Jocul a fost 
presărat cu neregularități. 
S-a jucat cu multă vigoare, 
dar cu... puțină tehnică, din 
cauza mizei. Rezultatul este 
echitabil, deși Progresul a 
dominat categoric. ...Spectatorii 
au reclamat penalty, la ata
cul lui Georgevici asupra lui 
Năstase. Dar nu era cazul să 
acord această sancțiune, în- 
trucît Năstase fusese atacat 
regulamentar. Faptul că a că-

vestiare, după 
dintre Progre-

mi-
go- 

vină

cum 
către 
către

zut, o clipă mai tîrziu, după 
ce pierduse și controlul ba
lonului, nu putea să mă de
termine să intervin".

P. Moldoveanu, antrenorul 
Progresului : 
ținut seama de 
mele, jucînd pe sus, împo
triva unor apărători înalți și 
beneficiind și de o bună de
tentă. Am greșit (n.r.: este 
o recunoaștere care confirmă 
observația cronicarului nos
tru) neintroducîndu-1, de la 
început, pe Dudu Georgescu 
în linia de atac. Trebuia, în
să, după părerea mea, să ni 
se acorde lovitură de la 11 
metri, la faultul comis asu
pra lui Năstase".

V. Tilmaciu, antrenorul 
Jiului: „Am jucat pentru re
zultat. Băieții mei au luptat 
pînă la ultima picătură de 
energie".

Aurel PĂPĂDIE

,,Jucătorii n-au 
indicațiile

NU-I CHIP SĂ AVEM

O VERITABILĂ CAMPIOANĂ?
(Urmare din pag. 1)

mult adevăr, extrema dlna- 
moviștilor.

„Se pare că ne-a părăsit 
șansa — căuta șă-și explice

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. „U“ Cluj 28 19 3 6 49—24 41

2. Petrolul 28 18 4 6 51—25 40

3. Steaua 28 17 6 5 47—29 40

4. Sport C. B. 28 15 6 7 48—23 36

ț. Dinamo 28 12 9 7 34—18 33

•6. F.C. Argeș 28 13 2 13 39—34 28

7. „U“ Craiova 28 8 12 8 33—29 28

8. Rapid 28 11 6 11 37—36 28

9. Politehnica 27 13 2 12 32—33 28

10. Progresul 28 8 8 12 34—35 24

11. C.F.R. Tim. 28 9 6 13 26—35 24

12. Steagul roșu 28 9 4 15 35—50 22

13. C.F.R. Cluj 28 7 7 14 25—43 21

14. U.T.A. 27 5 9 13 26—45 19

15. Jiul 28 8 3 17 20—47 19
16. Farul 28 6 3 19 20—50 15

rapidistul Lupescu, cauza re
petatelor eșecuri din ultima 
vreme. Trebuie să ne creăm 
zece situații de gol ca să reu
șim unul. La Pitești, Dumitru 
a ratat la 0—0, cu poarta goa
lă, iar Neagu a scăpat, incre
dibil, la 0—1, o situație ex
trem de favorabilă. Nu-i mai 
puțin adevărat, a mai ținut 
să remarce fundașul ferovia
rilor, că în această partidă 
F. C. Argeș a prins o zi 
mare".

Răducanu, în schimb, parcă 
pune mai bine degetul pe 
rană : „Cred că sîntem obo
siți, jucăm sub impulsul ner
vilor din cauza acestui duel 
continuu Dinamo—Rapid, care 
ne macină pe amîndouă. 
Și-apoi, mai este ceva : apă
rarea noastră, pînă mai ieri 
punctul forte al echipei, a 
început să cedeze. O simt eu, 
din poartă..."

sută, în timp ce Rapid, cu 
cele 33 de 
a totalizat

Elocvent,

puncte ale sale — 
53,84
nu ?

la sută.

* f

★
Da, suporterii 

au suferit mult, 
Republicii 
Dudu Georgescu et. 
n-au reușit decît un 0—0 cu 
Jiul, bun pentru... oaspeți și 
neîndestulător pentru ei. Dar, 
este știut, suporterul cît tră
iește... speră, și calculele au 
început de la capăt: 
duminică 
iar C.F.R. 
casă, în 
U.T.A..."

Firește, 
posibil, dar practic 
minune î-ar niai 
bancari. O minune 
acelora cu care ne-a obișnuit 
campionatul în ultima vreme...

Progresului 
duminică, pe 

Raksi, Năstase, 
comp.

„dacă
batem la Craiova,
Cluj nu 
ultima

cîștigă a- 
etapă, cu

toiretic mai este 
numai o...
salva pe 
de genul

ȘEDINȚA DE LUCRU A

Ieri, la prînz, a avut loc 
o ședință de lucru a Colegiu
lui reprezentanților diviziei 
„Ă“. S-au discutat, printre 
altele, probleme de ordin nor
mativ, financiare, probleme

Cum necum, la orizont se 
profilează o campioană nu 
prea glorioasă, mărturie stînd 
și procentele obținute de 
„protagonistă" după 28 de e- 
tape. Iată-le : cu cele 34 de 
puncte, realizate pînă în pre
zent, Dinamo are 60,71 la

La 22 iunie

COLEGIULUI DIVIZIEI A"

legate de echipament 
lațiile dintre cluburi, 
dintre acestea referindu-se la 
campionatul viitor care, după 
cum se vede, începe de pe 
acum să fie pregătit.

și re- 
mulie

A început vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională LO
TO din 22 iunie, tragere organi
zată de către Administrația de 
Stat Loto-Pronosport care oferă 
jucătorilor o listă de cîștiguri 
deosebit de atractivă : autoturis
me DACIA 1300 și SKODA S 100 
în număr NELIMITAT. excursii 
îh GRECIA și numeroase cîști
guri în bani ;e valoare fixă șl 
variabilă tot In număr NELIMI
TAT.

în programul Interesantei 
excursii în GRECIA figurează tu
rul orașului ATENA cu vizitarea 
celebrelor vestigii ale antichității, 
templul lui Zeus și Acropolis. De 
asemenea, vor fi efectuate 
excursii la Delphi. Argolida și Pi
reu, Iar la ATENA excursioniștii 
vor mal vizita stadionul, Acade-

re-
.„. ... — a

jucat la tineret. Explicația ab
sentei lor din prima echipă 
nu are 
amindoi 
declin de 
răm să-I 
niația de

— După 
n-ați echipat decit 13 jucători, 
doar pe Dumbreanu și Schepp, 
adăugați . " ' '

— Aș fi echipat maj multi, 
dar nu + __ ’ ~
efectivului de jucători 
încă esențială pentru 
noastră...

— îmi puteți da un 
tic ?

— Un pronostic — nu ! Vă 
pot spune insă că dacă Farul 
și-a propus „medaliile de 
bronz" ale campionatului, a- 
tunci nici U.T.A., care are de 
apărat prestigiul de dublă 
campioană, nu are obiective 
mal modeste.,.

nimic 
marchează un 
formă, pe care 
depășească în 
tineret...
cite observ.

senzațional: 
ușor
SPO”
for-

insă.

celor 11 titulari..
mai am ! Problema

rămîne 
echipa

pronos-

Ov. I,

»

cine va fi lingă
„Maratonul" echipelor de di

vizia B e pe șfirșite. S-au dis
putat pînă acum 29 de etape, 
29 de episoade ale unui cam
pionat care, deși s-a desfășu
rat în umbra primei competi
ții fotbalistice interne — di
vizia A — a ținut, totuși, trea
ză atenția iubitorilor acestui 
sport. Duelurile A.S.A. Tg. Mu
reș — Sportul studențesc și 
Crișul — Politehnica Timișoa
ra au dominat competiția, ri- 
dicînd pe parcurs cota de in
tensitate a întrecerii, deveni
tă. uneori, chiar palpitantă. La 
subsolurile celor două clasa
mente — cu excepția Flacărei 
Moreni. care a abandonat prea 
devreme — cam zece forma
ții au trăit zbuciumul luptei 
pentru evitarea retrogradării.

Dar iată, etapa a 29-a, des
fășurată în această duminică, 
a adus multe clarificări, pu- 
nînd punct unor dispute pe 
care, se părea, 
etapă va fi în 
niștească.

De duminică 
nosc fericitele . _ 
obtinut dreptul să participe 
în sezonul 1971-1972 în prima 
divizie a tării. Să le scriem 
numele cu majuscule, pentru 
izbînzile lor și, mai ales, pen
tru comportările avute : A.S.A. 
TG. MUREȘ și CRIȘUL ORA
DEA. De fapt, e vorba de cu
noștințe mai vechi, de for
mațiile care, după o... caran
tină de un an la „B“, au avut 
tăria să nu se demoralizeze, 
să lupte cu ambiții nebănuite 
și să revină în divizia A.

După înfrîngerea mureșeni
lor la Brăila, lupta pentru 
primul loc în seria întîi deve
nise palpitantă, punctul ce-o 
separa de lider părea recupe
rabil de către Sportul studen
țesc. Dar. a intervenit în dis
pută Metrom. care, amenințată 
de spectrul căderii în „C”. în 
goana sa după puncte, și-a 
mobilizat toate forțele de care 
e capabilă și. la capătul unui 
meci foarte disputat, a învins 
Sportul studențesc cu 1—0. 
spulberîndu-le studenților bucu- 
reșteni visurile de o vară în
treagă. Și. în timp ce studenții 
își vedeau năruite încercările 
de promovare. A.S.A., formația 
care a marcat 65 de goluri și 
a cunoscut înfrîngerea doar 
în 5 jocuri, învingea cu 2—0 
pe Poiana, asigurîndu-și 3 
puncte avans. Așa că marele 
meci (Sportul studențesc — 
A.S.A.), așteptat de bucureș- 
teni cu atîtea speranțe, rămîne 
doar o chestiune de orgoliu 
și atit.

In seria întîi. ultimei etape 
îi va fi dat să răspundă la 
singurul 
ce a mai 
soți pe 
drumul ce duce spre... divi
zia C 1 Știința Bacău a pier
dut acasă și plutonul candi
datelor la retrogradare cuprin
de acum patru formații : Me
trom (chiar dacă a cîștigat, cu 
27 de puncte, golaveraj —6), 
Știința (+1). Poiana (0). Poli
tehnica (—2), toate cu 25 de 
puncte. Prin jocul rezultate
lor. duminica viitoare fiecare 
se poate trezi... retrogradată. 
Doar Poiana — teoretic — are

doar ultima 
stare să le li-

seara, se cu- 
echipe care au

semn de întrebare 
rămas : cine va în- 
Flacăra Moreni po

Cortina S-a lăsat peste întrecerea divizio
narelor C. Formațiile mai bine pregătite, 
tehnic și mâi ales fizic, și-au văzut încu
nunate cu succes eforturile depuse de-a lun
gul celor 30 de etape. Cei 8 „capi de serie" 
vor participa, așa cum s-a mai anunțat, la 
barajul pentru promovarea în divizia B. 
Dar, iată cîștigătorii- seriilor : CHIMIA SU
CEAVA. METALUL PLOPENI. DELTA 
TULCEA, CHIMIA RM. VÎLCEA^ VULTU
RII TEXTILA '+   ‘
SIBIU. UNIREA DEJ si CHIMIA FAGA
RAȘ.

Dacă în unele 
seră cu cîteva săptămîni în urmă. în schimb, 
în două dintre ele (a IV-a și a VII-a). Chi
mia Rm. Vîlcea si, respectiv, Unirea Dej au 
urcat pe podium de abia după consumarea 
ultimelor minute ale pasionantei dispute. în 
seria a TV-a. yîlcenii au terminat, victorioși 
chiar pe linia de sosire, învingînd în depla
sare pe Autobuzul. în timp ce F. C. Caracal 
n pierdut la Tr. Măgurele (în fața Chimiei), 
în seria a VII-a. a decis golaverajul — 
Unirea Dej (+37) și Arieșul

LUGOJ. INDEPENDENȚA

serii, socotelile se încheia-

Turda (+36).

Seria I

Forests

victoria Roman — Minerul- Gu
ra Humorului 2—1 (0—0)

Cimentul Bicaz — Petrolul Mol- 
nești 2—0 (2—0)

Chimia Suceava — Nicolina Iași 
3—0 (2—0)

Rarăul Cîmpulung
Fălticeni 1—0 (1—0)

Penicilina Iași — Mlnobradul 
Vatra Dornei 5—0 (4—0)

Textila Botoșani — Minerul Co- 
mănești 1—0 (0—0) s-a Jucat la 
Suceava.

I.T.A. Pașcani — Textila Buhușl 
8—0 (4—0)

Letea Bacău — Fulgerul Doro- 
hol 7—0 (3—0)

(Corespondenți î G. George, St. 
Ghimpe, C. Alexa, A. Rotaru, V. 
Diaconescu, A. Constantin, V. A- 
postol, I. lancu).

U

9 • '

Flacăra Moreni?

A-

o șansă în plus : avantajul te
renului propriu.

în seria a doua, apele s-au 
limpezit la ambii poli ai clasa
mentului si nici o furtună nu 
le mai poate tulbura, nici un 
rezultat de senzație nu mai 
poate schimba situația. „Acolo 
sus". Politehnica înclină stea
gul în fața Crisului 
trîndu-și cu dipții 
3 puncte. în urma 
mares excelent (15 
egaluri și doar 3 
revine în divizia A. în timp 
ce Timișoara va 
două echipe în 
data aceasta pe 
C.F.R. Orașul de 
tea realiza un 
echipe în divizia secundă — 
dar U.M.T. n-a rezistat în B, 
precum C.F.R.-ul în A. și îm
preună cu Vagonul Arad trece 
în eșalonul trei. Așadar, cu o 
etapă înainte de final, în se
ria a doua a fost rezolvată și 
problema retrogradării. Vago
nul Arad reușește, intr-un fel. 
să repete figura de acum cîțiva 
ani a Avîntului Reghin, cobo- 
rînd de la „A” la „B” și, apoi, 
la „C”. deși îi are în formație 
pe Macavei, Schweillinger, Cza- 
ko II. Mot și o fostă speran
ță a U.T.A.-ei. Atodiresei, in
ternațional la juniori.

în divizia B. cu excepția si
tuației din subsolul primei se
rii, conturile au fost încheiate 
cu o etapă înainte de final.

Bun venit în „A”, A.S.A. 
Tg. Mureș și Crișul !

Constantin ALEXE

care, păs- 
zestrea de 
unui pal- 
victorii, 8 
înfrîngeri),

avea din nou 
divizia B. de 
Politehnica și 
pe Bega pu- 
record — 3

PREA TÎRZIU...
Exemplară a fost dăruirea fot

baliștilor de ia Sportul studen
țesc, uriașă dorința lor de a 
pîștiga meciul de la Brașov, 
împotriva echipei 
trom, pentru care 
însemna î,viață
moarte".

Bucureștenii au forțat _____
Jocului din primele minute, mi- 
zînd pe surprinderea adversaru
lui chiar din start. Au făcut-o 
însă fără să-și pregătească cu 
atenție acțiunile de atac, fără 
răbdare, direct, cît mai pe poar
tă. Gazdelor le-a convenit de 
minune — la acest meci în 
care erau „obligați" să cîștige 
— jocul „pe contre", de anga
jament, în care pregătirea teh
nică a jucat un rol mult mal 
puțin important.

După contraatacul victorios al 
gazdelor (gol Vătaf), meciul a 
devenit pentru oaspeți și mai 
„abrupt". La imperativele de 
pină atunci se adăugase, acum, 
și acela al crizei de timp. De
geaba Jamaischi șl Balaban (în 
prima repriză. într-a doua a 
fost schimbat), Jurcă. Boc, 
Ciornoavă și ceilalți își dădeau 
pur și simplu sufletul pe teren, 
nelăsînd nici o minge să iasă 
în aut, netrimițînd la portarul 
propriu nici un balon, sau exe- 

cutînd cu cea mai mare grabă 
loviturile libere .

Duminică. în meclu] cu Me- 
țrom. Sportul studențesc a evo
luat, poate pentru prima oară, 
cu ambiția și cu dăruirea cu 
care trebuie să joace o candi
dată la promovarea în divizia A. 
Prea tîrziu însă 1 Un campio
nat nu se poate cîștiga numai 
într-un singur meci... (D.G.)

la
locale, 

acest 
(in B)

Me- 
meci 

sau

ritmul

tragerea excepțională LOTO
mia. Universitatea șl Muzeul Ar
heologic.

Tată deci, suficiente motive de 
a nu lipsi de la ______ ____
țională LOTO de marți 22 iunie 
1971.

Prețul biletelor

tragerea excep-

3 : 6.90 a 11 304 Iei ;
40.10 a 1 945 lei ; Cat.
624 lei ; Cat. 6 : -----y _
REPORT CATEG. 1 : 1 116 429

Cat. 4 :
5 : 125 a

4 056.20 a 40 iei. 
lei.

Prețul biletelor este de 2 lei, 
5 lei și 15 lei varianta. Cu bile
tele de 15 lei participați la toate . cu ganse marlcele 4 extrageri 
de cîștig.

ClȘTIGURILE 
PRONOEXPRES

IUNIE

CONCURSULUI
NR. 23 DIN 9

Extragerea a Il-a : Cat. 
10.10 variante a 8 306 lei : 
C : 106,20 a 790 lei ; Cat.
2 134,55 a 60 lei ; Cat. E : _
200 lei : Cat. F : 2 707,40 a 40 lei. 
REPORT CATEG. A:

Cîștlgul de 100 000 
obținut de BIRLOG ANASTASE 
din Săcele-Brașov iar cîștigul 
05 711 lei de TOMA MARIN 
București.

B : 
Cat.
D ! 

113 a

353 569 lei. 
lei a fost

de 
din

Extragerea I : Cat. 1 : 1 va
riantă 10% a 100 000 lei ; Cat. 2 : 
1 variantă 50% a 55 711 lei șl 2 
variante 10% a 11142 lei ; Cat.

Rubrică redactată 
de LOTO—PRONOSPORT

Un gol în favoarea primei formații, a decis 
pe ocupanta locului I. în etapa ce a avut 
loc duminică, ambele echipe au cîștigat ; 
Unirea — în deplasare (meci desfășurat sub 
tensiune, cu incidente despre care vom re
veni), iar Arieșul prin forfait-ul 
Baia Mare. Gestul băimărenilor este de 
neînțeles, de neadmis. mai ales că jucătorii 
de la Arieșul — care în penultima etapă 
a avut o înaintare incisivă — se pot plînge 
că au fost frustrați de posibilitatea de a-și 
juca ultima șansă, aceea de a evolua pe 
propriul teren și a arăta cît pot fi de pro
ductivi.

Golaverajul a decis și soarta locului întîi 
al seriei a V-a. Duminică, lugojenii au fost 
întrecuți Ia limită 
Plenita, dar Știința 
cu 1—0. insuficient 
averaj pe Vulturii

De duminică, la 
cei opt lideri își 
pentru promovarea

Gloriei

(0—1) de Steagul roșu 
Petroșani a cîștigat doar 
pentru a depăși la gol- 
Textila.
București și la Oradea, 
vor continua întrecerea 
în divizia B.

}

(p. V.)

CLASAMENT

1. CHIMIA SUCEAVA
30 19 4 7 58—18 42

2. victoria 30 14 7 9 54—34 35
3. Minerul C. 30 15 5 10 45—26 35
4. Cimentul 30 15 4 11 49—42 34
fi. Petrolul 30 15 4 11 39—33 34
6. Foresta 30 14 4 12 38—41 32
7. Min. G. B. 30 12 7 11 47—36 31
8. Rarăul 30 13 3 14 37—34 29
9. Nicolina 30 10 9 11 37—40 29

10. ITA Pașcani 30 12 5 13 45—50 29
11. Penicilina 30 11 5 14 33—44 27
12. Textila Bt. 30 11 5 14 29—41 27
13. Minobradul 30 12 2 16 42—58 26
14. Letea 30 10 5 15 43—49 25
15. Textila Bb. 30 10 5 15 41—53 25
16. Fulgerul 30 8 4 18 40—78 26

Steagul roșu Plenlța — Vulturii
Textila Lugoj 1—0

Furnirul Deta — 
verln 1—1 (0—0)

(1-0)
Metalul Tr. Se-

V. Crăciun, M.1 
_____  p. Sumiind&ty 

Vllceanu, M. Mutașcu, I- Jti-

(Corespondenți : 
Focșan, St. Bălol, 
O. '
lea).

Seria a Il-a

Șoimii Buzău — A.S.M. Tecuci
5— 5 (2—3)

Unirea Tricolor Brăila — Anco
ra Galați o—i (0—1)

Voința București — Petrolistul 
Boldești 2—1 (2—0)

S.U.T. Galați — Trotușul Gheor- 
ghiu-Dej 4—0 (2—0)

Metalul Plopenl — Dada Galați
6— 0 (2—0)

Rulmentul Bîriad — Automobi
lul Focșani 2—0 (1—0)

Olimpia Rm. Sărat — Metalur
gistul Brăila 1—1 <0—1)

Petrolul Berea — Metalul 
zău 1—0 (1—0)

(Corespondenți t D. Marin, 
Rizu. Gh. Vlad. V. 
St. Ionescu, L. Solomon, 
descu șl M. Plopeșanu).

CLASAMENT

1. VULTURII TEXT®A LUGOJ
30 15 7 8 63—23 37

2. Știința 30 15 7 8 43-17 37
3. Minerul fi. 30 16 3 11 40—32 35
4. CFR C-sebes 30 14 4 12 38—37 33
5. Dunărea 30 13 5 12 39—38 31
6. Electromotor 30 12 7 11 35—*39 31
7. Minerul M.N. 30 14 3 13 30—38 31
8. Metalul T.S. 30 11 7 12 51—44 29
9. Pandurii 30 10 9 11 31—31 29

10. MEVA Tr.S. 30 11 6 13 38—53 28
11. Minerul M. 30 9 10 11 20—36 28
12. Metalul T. 30 12 3 15 38—46 27
13. Steagul 30 11 5 14 31—39 27
14. Minerul b: 30 12 3 15 39—51 27
15. Victoria 30 9 8 13 36—41 26
16. Furnirul 30 10 5 15 35—42 25

Seria a

lulla

Bu-

- —, G.
Ștefănescu, 

T. ---

CLASAMENT

1. metalul

2. Șoimii
3. Rulmentul
4. Olimpia
5. Metalul B.
6. Petrolistul
7. Unirea

8. Ancora
9. Voința

10. Dacia
11. ASM Tecuci
12. Trotușul

13. Automobilul
14. SUT G-ți
15. Petrolul
16. Metalurgistul

PLOPENI 
30 " ‘ 
30 
30 
30 
30 
30 

Tricolor
30
30
30
30
30

Seria

BU-

4549—19
47—28 36

20 5 5
15 6 9
11 14 5 30—25 36
14 5 11 39—48 33

7
5

12
12

11
13

Vl-a

Minau»

46—36
57—39

11
13
12
12
10

31
29

31—44
30—38
33—32
35—38
43—49

29 
2R
27
27
27
27

10 9
11 6
9 9
9 9

7 13
30 11 5 14 39—52

30 12 3 15 30—47 27
30
30

9 8 13 32—26 26
9 8 13 32—40 26

30

a IlI-a

— Ollm-

Tehnometal București — Praho
va Ploiești 3—1 (2—0)

Victoria Florești — taromet 
București 0—1 (0—0)

Electronica București 
pia Giurgiu 2—0 (1—0)

Azotul Slobozia — Delta Tulcea 
0—2 (0—2)

Dunărea Tulcea — Unirea Bucu
rești 1—0 (1—0)

Marina Mangalia — I.M.U. Med
gidia 2—1 (1—0)

Electrica Constanța — Flacăra 
roșie București 2—1 (0—0)

Cimentul Medgidia — Celuloza 
Călărași 3—2 (2—0)

(Corespondenți : D. Negrea. N. 
Coman, B. Ion, N. Ionescu. I. 
Turșie, I. Cioboată. N. Teodorescu, 
R. Avram).

CLASAMENT

1. DELTA TULCEA
21
18
17
14

2. Electronica
3. Flacăra
4. Prahova
5. IMU Medgidia

6. Azotul
7. Tehnometal
8. O1impla
9. Celuloza

10. Electrica
11. Cimentul
12. Unirea
13. Victoria
14. Dunărea
15. Laromet
16. Marina

Seria

30
30
30
30

3
3
4
8

6 57—16
9 46—20
9 45—31
6 38—24

45
39
38
36

Unirea Alba 
Zlatna 3—1 (1—1)

Victoria Călan — Independența 
Sibiu 1—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — Metalul 
Aiud 1—1 (0—1)

Industria sîrmel Cîmpla Turzil 
— Minerul Ghelar 0—0

Mureșul Deva — Minerul Telluc 
2—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Arieșul 
Cîmpia Turzil 2—1 (1—0)

A.S.A. Sibiu — Chimica Tîmă- 
vent 4—1 (3—0)

C.F.R. Slmeria — Aurul Brad 
0—1 (0—1) s-a jucat la Teluș.

(Corespondenți : I. Flllpescu, Al 
Gflnther, M. Faliclu, P. Tonea, I. 
Simion, Gh. Tăutan. Gh. Toplr- 
ceanu).

l. INDEPENDENTA SIBTU

CLASAMENT

30 19 3 8 51—31 41
2. Mureșul 30 18 4 8 46—29 40
3. Chimica 10 17 4 9 59—31 38
4. Victoria 30 15 3 12 34—31 33
5. Metalul A', 30 13 6 11 58—46 32
6. Minaur 3(1 15 1 14 43—43 31
7. Aurul 30 14 3 13 36—36 31
8. ASA Sibiu 30 10 9 11 33—29 29
9 Soda 30 11 7 12 39—47 29

10. Ind. sîrmel 30 12 4 14 38—34 28
11. Minerul G. 30 13 2 15 32—35 28
12. Minerul T. 30 12 3 15 36—44 27
13. Unirea 30 11 5 14 29—44 27
14. Metalul C.M. 30 10 5 15 33—45 25
15. CFR Simeria 30 9 5 16 35—40 23
16. Ariegul 30 6 6 18 J7—54 18

Seria a VII-a

Unirea Dej 1—3Unirea Zalău
(1-1)

Arieșul Turda — Gloria Bala 
Mare 3—0 (neprezentare)

Chimistul Baia Mare — Progre
sul Năsăud 3—0 (1—0) _

Someșul Beclean — Dermata 
Cluj 2—2 (0—0)

C.LL. Sighetul Marmațiel — 
C.I.L. Gherla 2—0 (1—0)

Minerul Baia Sprie — Becolta 
Sal on ta 0—0

Victoria Cărei — Bradul Vișeu 
2—0 (0—0)

Constructorul Baia Mare — So
meșul Satu Mare 4—1 (3—0)

I
(Corespondenți : M. Bonțoiu. P. 

I.azftr, R. Pop, I. Pintea, V. God- 
ja, A. Domuta, Tr. Silaghi si 
Radu).

P-

CLASAMENT
30 13 7 10 44—31 33
30 13 5 12 35—51 .31 1. UNIREA DEJ
30 8 13I 9 28—31 29 30 18 5 7 66-29 41
30 11 7 12 30—35 29 2. Arieșul 30 17 7 6 67—31 4t
30 11 6 1.3 37—38 28 3. Victoria 30 17 4 9 41—26 38
30 11 6 13 .38—47 28 4. CIL Gherla 30 17 3 10 53—27 37
30 10 7 13 35—37 27 5. CIL Sighet 30 14 6 10 39—34 84
30 12 3 15 39-42 27 6. Gloria 30 14 5 11 44—38 33
30 7 12 11 30—36 26 7. Unirea Z. 30 :12 8 10 41—31 32
30 8 9 13 24—45 25 8. Dermata 30 13 6 11 39—35 32
30 8 8 11 25—29 24 9. Recolta 30 12 8 10 37—43 32
30 5 5 20 19—57 15 10. Minerul 30 14 3 13 42—41 31

2«6 14 36—4111.
12.

a IV-a
Bradul 
Someșul S.

13.
14.

Progresul 
Constructorul

30 
M.
30
30

10

4
6

16
15

31—47
31-56

94
24

Autobuzul București — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—3 (1—0)

Chimia Tr. Măgurele — F.C. Ca
racal 4—2 (2—1)

Sirena București — Comerțul 
Alexandria 0—1 (0—1)

Petrolul Videle — I.R.A. Cîm
pina 0—0

Lotrul Brezei — Mașini unelte 
București 1—2 (1—2)

Petrolul Tîrgovlște — Progresul 
Corabia 1—1 (1—0)

Gloria Slatina — Dacia Pitești 
1—0 (1—0)

Unirea Drăgășani — 
rești 3—2 (0—1)

D.
D. Daniel, 
Avanu, I. 

Denghel).

T.M. Bucu-

15. Chimistul
16. Someșul B.

30
36
39

16
16
21

22
21
12

Seria a VIII-a

Bușteni — Lemna- 
Seculesc 6—3 (2—2)

Unirea Cris-

(Corespondenți : 
D. Gruia, 
Zidaru, M. 
D.

Diaconescu, 
D. Popa, I. 
Diaconescu,

CLASAMENT

1. CHIMIA RM. VÎLCEA
4 6
4 7
7 9
8 10
10 9
6 11
2 13
6 12
7 12
13 9
7
4
8
6
8
6

2. FC Caracal
3. Chimia T.M.
4. TM Buc.
5. IRA Cîmpina
6. Comerțul
7. Mașini
8. Petrolul
9. Dacia

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

V.

T.

Seria

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
19
14
12 
11
13
15
12
11

8
10
10

8
9
7

13
16
14
15
15
16

a V-a

ElectromotorMotru —
1—0 (0—0)
Tr. Severin — Meta-
1—0 (0—0)

Minerul
Timișoara

M.E.V.A.
Iul Topleț

Știința Petroșani — Dunărea Ca
lafat 1—0 (1—0)

Minerul Moldova Nouă — CFR 
Caransebeș 3—1 (0—0)

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Lu- 
peni 0—2 (0—0)

Victoria Caransebeș — Minerul 
Bocșa 3—1 (2—0)

Caralmanul
rul Odorheiul

Colorom Codlea ___ ___
turu Secuiesc 1—1 (0—0)

Oltul sf. Gheorghe — Forestie
rul Tg. Secuiesc 2—3 (1—1)

Chimia Or. victoria — Tractorul 
Brașov 4—1 (1—1)

Viitorul Gheorghieni
Sighișoara 3—1 (1—0)

Carpați Sinaia — Vitrometan 
Mediaș 2—2 (1—1) s-a Jucat la 
Cîmpina.

Carpați Brașov — Minerul Bă
lan 3—2 (1—2)

Torpedo Zărnești — Chimia Fă
găraș 1—2 (0—2)

C.F.R.

(Corespondenți : y. Zbarcea, N. 
Seceleami. Gli. Briotâ, Gh Mat-t, 
C. Malnăsi, V. Feldman, V. Secă- 
reanu și C. Chiriac).

1. CHIMIA FAGARAȘ

CLASAMENT

30 22 4 4 69—19 48
2. Oltul 30 19 5 6 51—29 43
3. Tractorul 30 14 6 10 56-31 34
4. Lemnarul 30 14 6 10 38—43 34
5. Carpați S. 30 13 6 11 55—37 32
6. Caraimanul 30 13 5 12 45—44 31
7. Viitorul 30 13 5 12 30—35 31
8. CFR Sighiș. 30 11 7 12 43—43 29
9. Forestierul 30 13 3 14 43—19 29

10. Minerul 30 12 3 15 30—53 27
11. Torpedo 30 11 3 16 28—57 25
12. Vi trom etern 30 11 2 17. 43—52 24
13. Chimin V. 30 9 6 15 44—53 24
14. Unirea 30 9 6 15 42—68 24
15. Carpați B. . 30 10 3 17 48—47 23
16. Colorom 30 9 4 17 32—60 22

★

Redacția noastră mulțumește pe 
această cale tuturor coresponden
ților pentru operativitatea cu care 
ne-au transmis, pe parcursul în
tregului campionat, rezultatele 
meciurilor din divizia C.



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

(Dan.), Cosentino 
Schaffer (RFG), 

(Pol.) b.p. Parvin 
— decizie eronată ;

tiansen
(Franța) b.p.
Gotfryd
(Scoția)
cat. semimijloeie : Kajdi (Ung.) 
b.p. Davies (Țara Galilor), 
Fernandez (Spania) b.ab. 1 Ro- 
driguez (Portug.), Sandal_(Tur
cia) 
cat.
(Irl.) b. k.o. 1
(Olanda), Tregubov 

b.ab. 2 Parent (Belgia), 
tysch (RFG) b.p.
(Grecia) ; cat. i 
Brauske (RDG) b.p. 
(Iug.), Iuoțiavicius 
b.p. Varon (Spania), 
(Bulg.) b.p. Minter 
Stachurski (Pol.)

Treen (Dan.) ;b. k.o. 1 
mijlocie mică : Doherty

Vanderdriessche 
(URSS) 

Kot- 
Christos 

mijlocie : 
. Gerlici 

(URSS) 
Kirkov 

(Anglia), 
b.p. Jones

(Tara Galilor). Gala de seară : 
cat. cocoș : Otero (Spania) b. 
ab. 3 Yalcin (Scoția), Dawling 
(Irl.) b.p. Houliaras (Grecia), 
Turtin (Anglia) b.p. Onori 
(Italia). Melnikov (URSS) 
b.p. Forster (RDG) ; cat semi- 
mijlocie : Lassandro (Italia) 
b.p. Hotne (Norv.), Abdurah- 
manov (URSS) b.ab. 2 Gschwind 
(Elv.), Kiriakov (Bulg.) b.p. 
Ikonomakos (Grecia), Wolke 
(RDG) b.p. Petek (Pol.) ; cat. 
mijlocie mică : Doncev (Bulg.) 
b.ab. 1 Ottosson (Suedia), Belici 
(lug.) b.p. Fajardo (Spania), 
Rutkowski (Pol.) b.p. Saarinen 
(Fin,). Sozen (Turcia) b.ab. 3 
Giordanella (Franța) ; cat. mij
locie : Dufour (Franța) b.p. 
Fleischmann (Austria).

Spre un meci Pometcu — Sokolov
In prima gală de luni 

seara, la cat. pană, finlan
dezul Lindbergh a încercat 
să-și ia revanșa, după me
ciul pierdut la turneul de 
la Leipzig, în fața lui Ga
briel ~ 
nostru 
această 
partida cu 

serii de 3—4

Pometcu. Boxerul 
nu i-a făcut însă 

plăcere, el începînd 
atacuri eficace, 

cu serii de 3—4 lovituri. 
Lindbergh ripostează cu cro
șee de dreapta pe care 
Pometcu reușește să le es
chiveze. începînd din run
dul 2, reprezentantul nostru 
excelează în directe de 
dreapta la față, pas înapoi 
si stingi la 
bergh răspunde 
marea majoritate 
rilor precise sînt 
Pometcu. Partida 
furtunos, boxerul 
ținînd decizia la 
4—1. La 
sovieticul Sokolov a dovedit 
că nu se află în cea mai 
bună formă, cîștigînd greu 
la puncte meciul cu Ruzicka 
(RFG).

Cu 5—0 a cîștigat partida 
Antoniu Vasile, în fața sco
țianului Gillan. Acesta din 
urmă s-a retras tot timpul, 
făcînd o adevărată cursă pe 
ring. Vasile îl urmărește, 
dar în prima repriză nu 
poate realiza mare lucru. In 
următoarea, scoțianul punc
tează de la distanță cu di
recte de stînga, evitînd în 
continuare lupta. Vasile re-

ușește totuși cîteva croșee
la figură, fără a obține 
însă avantaj decisiv. Abia
în ultima parte a meciului 
boxerul 
du-1 pe 
neze și 
meniul 
tă. Reprezentantul 
domină în continuare și ob
ține victoria, ‘dar — după 
opinia noastră — fără să 
strălucească.

nostru atacă, silin- 
Gillan să obstrucțio- 
să asculte avertis- 

directorului de lup- 
nostru

Azi debutează

stpmac. Lind- 
și el, dar 
a lovi tu - 

plasate de 
se încheie 
român ob- 
puncte. cu 

aceeași categorie

Aurel Mihai
Ultimul dintre boxerii ro

mâni care n-a cunoscut încă 
emoțiile înfruntării în ringul

madrilen și le va simți 
marți seara este semimusca 
Aurel Mihai care va întîlni 
pe Dogru (Turcia), campion 
balcanic pe acest an, un bo
xer înalt, cu brațe lungi, din 
capcanele cărora campionul 
român va trebui să scape cu 
abilitate pentru a se putea 
califica direct in semifinale, 
unde îl așteaptă învingătorul 
din meciul Escudero (Spania) 
— Konstantinov (Bulgaria). 
Alți trei boxeri români abor
dează marți turul doi al 
competiției, încercînd din 
nou să-și facă drum spre e- 
tapele superioare. Aurel Du
mitrescu are un adversar nu 
tocmai comod, polonezul Ro
man Gotfryd, finalist al ul
timului turneu de la Leipzig, 
unde a fost învins de ~ 
vicecampionul R.D.G. 
na învingătorului va 
grea, căci va trebui 
frunte fie pe francezul Co
sentino, fie pe maghiarul 
Badari. La a doua sa apari
ție în ring, Victor Zilbcrman 
reîntîlnește pe adversarul de 
care i-a fost întotdeauna tea
mă, învingătorul său de la 
Berlin și București, ungurul 
Kajdi, reputat pentru forța 
și viteza de execuție a lovi
turilor sale. în sfîrșit, tot în 
turul doi, Constantin Gruies- 
cu va primi replica lui Gus
tav Junghausz (Ungaria), în
vingătorul urmînd a face 
proba calităților sale abia în 
meciul următor cu cîștigăto- 
rul partidei Blazynski (Polo
nia) — Zaporojeț (U.R.S.S.).

Diecke, 
Sarc;- 

fi mai 
să în-

România - învingătoare in
(Urmare din pag. 1)

Cînd se părea că decizia în 
meci este aproape, Țiriac 
produce una dintre acele 
răsturnări de scor care îi 
certifică atuurile de luptător. 
Cu două breakuri, el se des
prinde irezistibil în fața ju
cătorului iugoslav și condu
ce cu 5—1. 
revenire a 
5—2, 5—3... 
Tiriac este

Apoi, urmează o 
lui Franulovici : 
în acest ghem 
obligat să-și ce-

Ion Țiriac
Georgescu

de căpitanul echipei noastre, prof. Ștefan 
dificilei sale partide cu campionul

deze serviciul, deși condusese 
cu 40—15 (două setbaluri ra
tate). Un ultim efort, însă. îi 
asigură jucătorului român 
setul : 6—4.

După pauză, Țiriac conti
nuă să joace bine și conduce 
cu 2—0 și 3—1. Franulovici 
face un mare efort pentru a 
se menține aproape. La 3—2, 
pe serviciul lui Țiriac, el iși 
valorifică din plin retururile 
extrem de incisive și egalea
ză : 3—3. Apoi, 4—3 pentru 
Franulovici și din nou break,
5— 3.
mult aplomb, oaspetele ser
vește impecabil în 
ghem, 
la 40—15, îl pierde pe primul, 
dar îl fructifică pe celălalt, 
punînd capăt luptei.

Scorul partidei : Franulo
vici — Țiriac 6—4, 6—0, 4—6,
6— 3.

Meciul era jucat. Cu

ultimul
are două mecibaluri

ILIE NĂSTASE
A ÎNSCRIS ULTIMUL PUNCT

Intîlnirea dintre Năstase 
și Iovanovici părea mai pu
țin atractivă, superioritatea 
jucătorului român fiind di
nainte cunoscută. Xn plus, 
echipierul secund al oaspeți
lor acuza o întindere mus-

asistat
în pauza 

iugoslav Zeliko Franulovici
Foto : N. DRAGOȘ

O
ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI
EVOLUEAZĂ LA MAGDEBURG
După o scurtă perioadă 

întrerupere prilejuită de 
trecerile din cadrul campio
natului național. echipa re
prezentativă de polo reia seria 
partidelor de verificare din a- 
cest sezon. începînd de vineri 
și pînă duminică, „7”-le Româ
niei va lua parte al turneul 
internațional de la Magdeburg, 
alături de selecționatele Cubei, 
R.S.S. Ucrainene și R.D. Ger
mane.

Cei mai mulți dintre selec- 
ționabili, care fac parte din e- 
chipa Dinamo București, au 
luat un prim contact cu repre
zentativa R.D. Getfmane, prin
cipala favorită a competiției, 
prin cele două partide susți
nute în compania formației Dy
namo Magdeburg (în care au 
evoluat 8 jucători din naționa
lă). Bucureștenii au terminat 
la egalitate (5—5) în prima 
confruntare, cîștigind-o pe cea 
de a doua cu 6—5. Speranțe 
îndreptățite, așadar, ca la Mag
deburg echipa română să con
firme bunele evoluții din a- 
cest an. mai ales că de data 
aceasta ea va beneficia și de 
aportul celor mai buni jucători 
de la Rapid.

Cupa Davis

de 
in-

Antrenorii A. Grințescu și 
N. Firoiu au definitivat urmă
torul lot pentru turneul care 
începe vineri : Huber (22 ori 
internațional) și Stancu (debu
tant) — portari, A. Szabo (197), 
I. Culineac (136), Gh. Zamfi- 
rescu (90), G. Novac (112), B. 
Mihăilescu (60), Cornel Rusu 
(40). A. Nastasiu (15), D. Po
pescu (5) și R. Lazăr (9).

Ultimele rezultate ale trico
lorilor in compania adversare
lor de la Magdeburg : 7—6 cu 
R.D. Germană (luna mai,
București), 6—5 cu Cuba (în 
1969, la Nisa) și 5—6 cu R.S.S. 
Ucraineană (luna mai. la Kiev).

la

SPORTIVELE ROMANCE
AU OBȚINUT 4 VICTORII

ÎN REGATELE DE LA ENGHIEN Șl PRAGA
Prezente la două mari re

gate internaționale de canotaj 
Enghien (Franța) și Praga 
sportivele românce au obținut 
succese remarcabile.

în concursul de la Enghien, 
echipajul de 44-1. alcătuit din 
Ioana Tudoran, Mitana Botez, 
Ileana Kondorosy, Elisabeta 
Lazăr și Ștefania Borisov, s-a 
situat pe locul întîi întrecind 
reprezentativele Franței și 
Belgiei. Tot pe primul loc 
s-a clasat și echipajul de schif 
dublu (Garoafa Cante-

schif 
ocu- 

cam-
An-

mir, Crista Kloos). La 
simplu, Doina Bardaș a 
pat locul doi în urma < 
pioanei franceze Annick 
toine.

Regata de la Praga a 
de asemenea în evidență 
loarea echipajului de 4+1 al 
României, care a ocupat pri
mul loc 
succesive, 
tele R.D. 
La dublu 
sportivele 
locul trei.

scos 
va-

în două concursuri 
întrecînd selecționa- 
Germane și URSȘ.1 
vîsle și la 84-1, 

noastre au ocupat

CERTITUDINILE

căpătată

de nedivizat —■ ato- 
— demonstrînd că și 
i are in componența 
neutroni, protoni și

Că este așa ne-au dove- 
într-o 
limita 

din-

își adjudecă 
E drept că și 

permis unele 
relaxare. O

picior,
meciului de dublu.

culară la 
în cursul
Totuși replica lui n-a fost 
de neglijat. Năstase a condus 
cu 2—0 și 4—2 în primul 
set, dar iugoslavul reușește 
să egaleze de fiecare dată și, 
surprinzător, 
chiar setul.
Năstase și-a 
momente de 
dată cu debutul setului doi, 
el este mai concentrat la joc 
și nu mai lasă nici un ghem 
adversarului. In setul al 
treilea, după ce românul 
cîștigă primul ghem (al șap
telea consecutiv), la schim
barea terenului se produce 
deznodământul : 
novici abandonează, 
este declarat 
scorul

Bora Iova- 
Năstase 

cîstigător la 
de 4—6 6—0, 1—0.

★
se încheie cel de al 
meci susținut de re- 

României în 
Pentru a ră- 

cifrelor 
vom preciza că

Aici
43-lea 
prezentativa 
Cupa Davis, 
mine în domeniul 
statistice, 
este a 14-a victorie obținu
tă în cele 18 întîlniri — din 
1966 și pînă acum — de cînd 
sub culorile naționale evo
luează împreună acești doi 
excelenți tenismeni, Ion Ți
riac și Ilie Năstase.

Perevoznic și Pogorevici 
au terminat pe locurile 4-6 
memorialul de șah „K. Haman“

Atletul englez Dave Bedford aleargă, spre record pe pista 
stadionului din Edinburg. El a stabilit un nou record euro

pean pe 5 000 m (in 13:22.2) cu ocazia jocurilor britanice 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Gusenbauer a sărit 1,88 m!
©Ron Hill a cîștigat maratonul de la Manchester ©Nou 
record feminin al S.U.A. pe 1 500 m ©Ciochină pe lo

cul III la Atena ©Dublă victorie poloneză la Sofia

BUDAPESTA, 11 (Agerpres). — 
Turneul feminin de șah 
rialul Kato Haman" s « 
la Balatonszeplak eu victoria ma- 
estrei maghiare Edit Bilek. Ea a 
totalizat 9 puncte din 13 posibile, 
fiind urmată în clasament de 
compatrioata sa Veroczi — 8‘/i p, 
Margareta Perevoznic (România)
— 8 p. Maria Pogorevici (Româ
nia). Porubski (Ungaria) — l'h p. 
Heemskerk (Olanda), Usakova 
(URSS), Vokralova (Cehoslovacia)
— 7 p. Karakas (Ungaria) — 6'/s

„Memo- 
s-a încheiat

p, Keller (R.D. Germană) — 6 p. 
Kalchbrenner (Iugoslavia) — S’/i 
p. Finta (Ungaria) — 4'/s p. Honfi 
(Ungaria) — 4 p șl Sinka (Un
garia) — 3 p.

In ultima rundă. Bllek a în
vins-o pe Keller, Heemskerk pc 
Porubski. Vokralova pe Finta 
șl Karakas pe Sinka. A fost con
semnată remiza în partidele Po
gorevici — Perevoznic; Kalchbren
ner — Verdczl și Usakova 
Honfi.

CAMPIONATELE Șl CUPELE ÎN PRAGUL PUNCTULUI FINAL
• HAJDUK SPLIT Ț.S.K.A. SOFIA SI WACKER INNSBRUCK AU MAI FĂCUT UN PAS SPRE 
TITLU ® O ECHIPĂ DIN LIGA A IH-A CÎȘTIGĂ CUPA LUXEMBURGULUI

BULGARIA : Cu două eta
pe înainte de încheierea cam
pionatului. liderul Ț.S.K.A. 
are un avans de trei puncte 
și o diferență de goluri mult 
superioară formației Levski- 
Spartak, singura rivală în 
lupta pentru titlu cu echipa 
militară. în etapa a 28-a 
Ț.S.K.A. a întrecut cu greu 

golul 
La 

a 
prin 
mi-

pe Botev cu 1—0. prin 
marcat de Nikodimov. 
Tîrnovo, Levski-Spartak 
deschis scorul în min. 81 
Asparuhov, dar după 6 
nute Etar a egalat. Victorii 
în deplasare au -obținut Lo
komotiv și JSK-Slavia. Fero
viarii au dispus de Marek cu 
1—0, iar echipa din Sofia a 

, învins la Plovdiv pe dețină
toarea lanternei roșii, Marița 
cu 2—1. Alte rezultate : Iakov 
— Traika 0—0 Cerno More 
Ceardafon—Orloveț 4—1. A- 
kademic—Du nai7 1—1, Cerno- 
moreț — Spartak 1—1. Pri
mele clasate :

1. Ț.S.K.A.
2. Levski-Spartak
3. Botev

28 21 5 2 73—19 47
28 19 6 3 54—22 14
28 17 3 8 49—27 37

SPANIA (sferturi de finală 
meciuri retur — „Cupa Spa
niei") ; Atletico Madrid—Real 
Sociedad 4—0 (în tur 2—3). 
San Andres — Sevilla 1—0 
(în tur 0—2) ; Deportivo Co
runa — F.C. Barcelona 0—0 
(0—4) ; Valencia — Malaga 
3—1 (în tur 1—0). Pentru 
semifinalele competiției s-au 
calificat echipele 
Atletico Madrid, 
F.C. Barcelona.

Valencia,
Sevilla și

ITALIA (turneul final al 
„Cupei Italiei1') : 
Fiorentina 2—1 ;
— Torino 3—0.

Clasament : 1.
p ; 2. Florentina

Milan —
F.C. Napoli

Napoli — 4 
— 3 p ; 3.

A III-A CÎȘTIGĂ CUPA LUXEMBURGULUI
Olympia Bregenz 
Sport Club 2—1.

Clasamentul 
mei etape :

Milan — 3 p ; 4. Torino — 
2 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 32-a): 
O.F.K. Beograd — Dynamo 
Zagreb 2—0, Steaua roșie 
Belgrad — Olympia Ljublja
na 0—1, Vojvodina — Hajduk 
Split 1—3, F.C. Bor — Par
tizan Belgrad 2—0, Banja 
Luka — Celik 3—0. Velej
— Sarajevo 2—2, Zeleznicear
— Maribor 5—0, Radnicki 
Kraguevac — Țrvenka 2—0. 
Sloboda — Radnicki 
1—1. Primele clasate.

1. Innsbruck
2. Salzburg
3. Rapid
4. Vienna

g <0 «• 5

Niș

Wiener

înaintea ulti-
M /

1.
2

3.
4.

Hajduk Split 32 16 13 3 55—27 45 
Dinamo Zagreb

32 17 8 7 53—29 42
32 17 8 7 54—31 42

32 14 9 9 38—27 37
Zeleznicear 
Partizan

LUXEMBURG. în finala
Cupei, echipa Hautcharage a 
dispus cu 4—1 de Jeunessc 
Esch. Formația învingătoare 
care activează în liga a III-a 
și provine dintr-o comună cu 
700 de locuitori, va reprezen- 

. ta Luxemburgul în Cupa 
cupelor.

AUSTRIA (etapa a 29-a) : 
Rapid Viena — Austria Vie- 
na 4—1 ; Wacker Innsbruck 
— Admira Energia 5—2 ; 
Voest Linz — Sturm Duri- 
soi 1—0 ; Austria Salzburg — 
Wattens 2—2, Radenthein — 
Wacker Viena 1—3 ; F. C. 
Vienna — Simmering 4—2 ;

19 4
17 7
15 9
14 9

6
5
5
6

42
41
39
37

a
etapă) :(ultima

Proodeftiki 6—0 ;
Heraklis 
Pierikos 

Aris 1—1; 
— Kavala

GRECIA
A.E.K. —
Panathinaikos —
3—1 ; Egaleo —
1—1 ; Ethnikos —
P.A.O.K. Salonik
1— 0 ; Olympiakos — Larnaca
2— 1 ; Veria — Apollon 2—0 ;
Serrai — Fostir 1—1 ; Pa- 
nionios — O.F.I. 2—0.

Titlul de campioană 
venit formației A.E.K.

a re- 
Atena.

28-a) :UNGARIA (etapa a
Ujpest Dozsa — Csepel 1—1; 
Ferencvaros — Honved 4—2; 
M.T.K. — Vasas 3—0 ; Szom- 
bathely — Tatabanya 4—2 ; 
Videoton — Diosgyor 2—0 ; 
Raba Eto Gy6r — Dunaujva- 
ros 2—0 ; Salgotarjan -— 
Komlo 3—2 ; Pecs — Szeged 
2—1.•r

Cu două etape înainte de 
sfîrșit clasamentul 
zintă astfel :
1. Ujpest
2. Ferencvaros
3. Vasas
4. Honved

28
28
28
23

18
14
18
14

se pre

6
9
2
6

69—26
45—23
58—23
51—32

50
45
44
41

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNI1
MIERCURI, 16 IUNIE

C.E. gr. I : Finlanda — Cehoslovacia
în preliminariile turneului olimpic: Olanda — U.R.S.S. 

(în tur 0—4) și Franța — Islanda (în tur 0—0).
VINERI, 18 IUNIE

C.E. gr. III : Grecia — Malta
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• După ce a trecut, recent, 
ștacheta la 1,90 m — apro- 
piindu-se la numai un cm ds 
recordul mondial la săritura 
în înălțime deținut de Io- 
landa Balaș-Soter — atleta 
austriacă Ilona Gusenbauer a 
cîștigat, duminică, această 
probă în cadrul concursului 
de la Branau (Austria) cu 
1,88 m.

• In timp ce Carol Corbu 
a cîștigat la Torino proba 
de triplu-salt cu o excelentă 
performanță, la Atena, Șer- 
ban Ciochină s-a clasat pe 
locul 3 cu 16,12 m. Victoria 
a revenit lui Cziffra (Ungaria) 
cu 16,41 m. în același con
curs. Jay Silvester a ocupat 
Jocul I la disc cu 62,34 m. 
Alte rezultate: 200 m: Gaspa- 
rinatos (Grecia) 21.4: 800 m: 
Tumkan (Turcia) 1:48.6 (nou 
record național); 5 000 m: 
Tuominen (Finlanda) 13:54,2; 
înălțime: Vivod (Iugoslavia) 
2,11 m;

• La Portland (S.U.A.), 
atleta Doris Brown a parcurs 
o milă în 4:39.6, ceea ce con
stituie un nou record al Sta
telor Unite.

• Tradiționalul maraton de

ia Manchester s-a terminat 
cu victoria lui Ron Hill (32 
ani) în 2h 12:39, timp care 
constituie cea mâi bună per
formanță mondială a anului. 
Pe locurile următoare: 2. T. 
Wright (Anglia) 2h 13:27; 3. 
Busch (R.D.G.) 2 h 14:03 etc.

• Meciul atletic Bulgaria- 
Polonia disputat la Sofia a 
revenit oaspeților cu 143—79 
la bărbați și cu 86—49 în în
trecerile feminine. S-au reali
zat trei noi recorduri bul
gare: T. Manolov 67,84 mia 
aruncarea ciocanului, V. Stoev 
18.01 m la greutate și echi
pa feminină de ștafetă 3:42,1 
la 4x400 m. Polonezul Wod- 
zinski a egalat recordul țării 
sale la 110 m.g. cu 13,8. Com
patriotul său Komar a câști
gat aruncarea greutății cu 
20.21 m.

® După performanta lui 
Dave Bedford, oficialii jocu
rilor britanice de atletism de 
la Edinburg n-au mai con
semnat alte recorduri. Iată 
rezultate mai interesante. 
Masculin: lungime: Lynn Da
vies (Anglia) 7,80 m; prăjină: 
Lawrence (S.U.A.) 
400 m: J. Werner 
46.7 : suliță : Travis 
80,68 m; feminin:

I

4,90 m ; 
(Polonia) 

(Anglia 
lungime: 

I. Szewinska (Polonia) 6,67 m; 
disc: K. Ilgen (R.D.G.) 57.04 
m; 400 m: Roscoe (Anglia) 
54,2; 200 m: Lannaman (An
glia) 24,4.

dit-o fizicienii care, 
bună Zi, au împins 
cunoștințelor noastre 
colo de particula conside
rată < 
mul - 
acesta
lui neutroni, protoni 
electroni. Ne-au dovedit-o 
mai recent, atîtca minți 
sclipitoare și mîini iscusite 
care au trimis pînă în lună 
semeni de-ai noștri, pe tra
iectorii minuțios calculate. 
Că este așa. ne-o demon
strează, acum, lumea aceas
ta pasionată și veșnic fră- 
mîntată de discuții contra
dictorii a fotbalului.

Agențiile de presă ne-au 
anunțat că, începînd din se
zonul viitor, pe stadioanele 
Italiei pe care se joacă me
ciuri de prima ligă, vor fl 
instalate camere de televi
ziune. Situate în cele patru 
colțuri ale teatrului de lup
tă, ele vor permite înregis
trarea nedeformată a faze
lor de poartă așa incit cele 
care se soldează cu înscrie
rea unui gol dintr-o fază 
neclară să poată fi revă
zute imediat de arbitru. De
sigur. nu se va apela Ia 
memoria fidelă a telerecor- 
dingului decît in cazurile 
în care aceasta devine ab
solut necesar, iar eventua
lele întreruperi, în general 
scurte, nu vor impieta asu
pra cursivității spectacolu
lui. Am putea spune, chiar, 
că aceste momente de con
sultare a „secundanților 
electronici” de care va dis
pune arbitrul vor lăsa tri
bunele în starea de tensiu
ne proprie suspense-ului.

Decizia cavalerului fluie
rului va purta, atunci, gi
rul liniștitor al certitudinii 
și rezultatele meciurilor nu 
vor mai face obiectul alitor 
comentarii în care arbitra
jul era pe drept sau pe ne
drept incriminat.

Măsura adoptată de fe
derația italiană are caracter 
de experiment, dar chiar 
dacă ea nu va fi generali
zată întocmai și de alte fe
derații sau — de ce nu ? — 
de alte ramuri de sport în 
care aprecierea subiectivă 
are încă o pondere destul 
de mare ca în gimnastică, 
sărituri în apă. scrimă, ea 
va da, credem, un serios 
subiect de meditație tutu
ror celor pe care îi preocu
pă găsirea unor modalități 
de a evita erorile, interpre
tările discutabile din orice 
întrecere sportivă. în defi
nitiv. ne dorim atît de mult 
această certitudine : să în
cununăm totdeauna cu lau
rii victoriei pe cei ce ii 
merită cu adevărat !

Sebastian BONIFACIU
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I I ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL AL IX-lea
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Miine, la Helsinki, echipa Finlandei susține meciul revanșă 
cu reprezentativa Cehoslovaciei din prima grupă a C.E. in 
imagine o fază din primul meci desfășurat la Praga încheiat 
cu rezultatul de 1—1 ■ In prim plan, excepționalul apărător 
finlandez Kautonen. Foto : JAN DRHLIK — Praga

I
I

LA CONCURSUL DE CĂLĂRIE DE LA GOTHA
GOTHA, 14 (prin 

Cu proba de obstacole 
cheiat, duminică seara, 
dintre cele mai importante 
cursuri complete oficiale 
gramate a se desfășura în 
preolimpic. în ultima zi, 
reții români rămași în concurs, 
în urma eliminării lui C. Vlad 
în ziua a doua, au înregistrat 
următoarele rezultate : Enache 
Boiangiu cu Paltin a fost pe
nalizat pentru o bară doborită,

telefon).
s-a în- 

unul 
con- 
pro- 
anut 
călă-

Gheorghe Moișanu cu Petrișor 
— pentru două bare. Cel mai 
bine s-a prezentat Eugen Io- 
nescu cu Merișor care a ter
minat parcursul fără nici a 
penalizare. Din cauza slabului 
punctaj acumulat în urma pro
bei de fond, echipa României 
a ocupat ultimul toc (IX) in 
clasament, cu —450 p. Pe pri
mele trei poziții s-au clasat : 
R.D.G. 4-64 p. Franța —36 p, 
Italia —101 p.

RALIUL AUTOMOBILISTIC
VARNA, 14 (Agerpres). — 

Desfășurat pe 2 440 km. Raliul 
automobilistic „Nisipurile de 
aur” a fost cîștigat de echipa
jul bulgar al fraților Ilia și 
Kdliu Ciubrikov („Renault 
Alpine”) cu 4 473,3 p penaliza
re ; 2. I. Bonev — Z. Zlatev 
(Bulgaria) pe „BMW” ; 3. E.

„NISIPURILE DE AUR"
Bachtin — P. Moskowski (Po
lonia) pe „Fiat”. Echipajul ro
mân Ion Răuță 
joabă pe
cui 10 cu 7 736 p.p. Din cela 
67 de echipaje care au luat 
startul.
mai 23.

Ion Gîr-
„Dacia” a ocupat lo-

au terminat cursa nu-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Competiția internațională de gim
nastică pentru trofeul „Nisipurile 
de aur" s-a 'încheiat la Varna cu 
desfășurarea exercițiilor din ca
drul probei masculine. Victoria a 
revenit sportivului bulgar Raicio 
Hristov care a totalizat 55,60 p. 
Pe locul secund s-a clasat Ana
toli Trifonov (URSS) — 55.50 p, 
urmat de Miloslav Netusil (Ceho
slovacia) — 55,15 p și Nikolai Ku
bica (Polonia) — 55,10 p.

3
Proba de scrimă, din cadrul con
cursului internațional de penta
tlon modern care se desfășoară 
la Berna, a fost ciștigată de spor
tivul Gerd Kindinger (R.D. Ger
mană) cu 1 060 puncte. în clasa
mentul general individual, după 
patru probe, conduce italianul 
Mario Medda cu un total de 3 367 
p, urmat de Gerd Kindinger — 
3 897 p, Michel Gueguen (Franța) 
— 3 884 p etc.

Au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la

Competiția internațională de tenis dotată cu „Cupa Flandrei" a 
luat sfirșit la Anvers cu victoria echipei Poloniei, care în fi
nală a dispus cu 3—0 de formația Australiei. Iată rezultatele 
înregistrate in finală : Gasiorek — Fletcher 6—4, 6—0; Nowieki- 
McDonald 6—3, 6—1; Gasiorek, Nowicki — Fletcher, McDonald 

9—7, 6—4. In meciul pentru locurile 3—4, Franța a întrecut Bel
gia (A) cu 2—1. Echipa secundă a României a ocupat locul 5 
învingind cu 2—0 Belgia (C), Mureșan l-a învins cu 6—2, 6—1 
pe Thielemans, iar Sântei a dispus cu 4—6, 6—1, 6—4 de Vers- 
traeten.

zul John Surtees (,,Surtees-Ford“). 
Peste 70 000 de spectatori au asis
tat la această cursă considerată 
monotonă, deși Jackie Ickx a sta
bilit recordul absolut al circuitu
lui cu timpul de 1:58,5 — medie 
orară de 206,200 km.

Nottingham. Proba de simplu băr
bați a fost clștigată de jucătorul 
chilian Jaime Fillol, care a dispus 
în finală cu 6—2, 6—3, de austra
lianul G. Perkins. în finala pro
bei de simplu femei, tenismana 
americană J. Heldmar a învins-o 
cu 6—4, 7—9, 6—3 pe australianca 
B. Hawcroft. în celelalte finale 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : dublu masculin : Case, 
Dibley (Australia) — Fillol, Cor
nejo (Chile) 6—3, 12—10; dublu 
feminin : f. Durr (Franța), J.

Heldman (SUA) — A. Pinto, R. 
Giscafre (Argentina) 6—3 6—0.

Prima ediție a cursei automobi
listice „Memorialul Jochen Rindt“, 
desfășurată pe circuitul de la 
Hockenheim (R.F. a Germaniei), 
a revenit cunoscutului campion 
belgian Jackie Ickx („Ferrari 313- 
B2"). învingătorul a acoperit 
237,600 km (35 ture de circuit) în 
lh 10:11,7, realizînd o medie orară 
de 203,100 km. Suedezul Ronnie 
Peterson (,,March-Ford“) a ocu
pat locul secund, urmat de engle

După disputarea a trei etape, in 
Turul ciclist al Luxemburgului 
continuă să conducă rutierul bel
gian Dierickx, urmat de compa
triotul său Bracke — la 40 sec. 
șl danezul Mortensen — la 41 sec.

Etapa a 3-a (Wiltz — Diekirch) 
a revenit belgianului Verbeeck 
cronometrat pe distanța de 138 km 
cu timpul de 4h 04:43.

Proba ciclistă contracronometru 
„Marele premiu de la Castrocaro" 
a fost cîștigată de italianul Fetîce 
Gimondi, cronometrat pe distanta 
de 77,520 km cu țlmpul dg,^ ih 
59:59. Pe locul doi s-a /cfasat .com
patriotul său Davido Boifava - 
la 1:44, iar pe locul trei, suede
zul Gosta Pettersson — la i :55.
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