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î VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘLSCU,
IN REPUBLICA DEMOCRATA VIETNAM

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

A. MIHAI, A. VASILE și C. CUȚOV 
in drum spre titlurile continentale

Boxerii români nu și-au dezmințit faima. în seara semi
finalelor, ei cumulaseră 9 medalii în lada cu zestre a echi
pei naționale, cu perspective de a înnobila încă, in seara

finalelor, metalul efigiilor. De pe acum, putem face abstrac
ție de rezultatele finale și putem considera evoluția pugiliș- 
tilor români în capitala Spaniei drept un succes.

HANOI 17 (Agerpres). — 
In a doua zi a vizitei dele
gației române în R.D. Viet
nam, la Palatul prezidențial 
din Hanoi, au avut loc con
vorbiri oficiale între delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tova

rășul Le Duan, prim-secretav 
al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

In aceeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
din cimitirul combatanților 
căzuți în lupta anticolonia
listă, pentru eliberarea pa
triei.

Seara, cu prilejul vizitei în

Republica Democrată Viet
nam a delegației de partid 
și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, a 
avut loc un spectacol de 
gală. Programul — care a 
cuprins cîntece și dansuri 
inspirate din lupta poporului 
vietnamez pentru indepen
dență, împotriva agresiunii 
imperialiste precum și piese 
reprezentative din folclorul 
vietnamez și român — s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces.

MADRID, osca 2 noaptea:
România:
5 medalii
de bronz

DIN CULISELE
„EUROPENELOR-

• Așa cum se procedează, 
la noi cu arbitrii de fotbal, 
presa spaniolă acordă stele 
celor mai buni boxeri care 
eioluează pe ringul madrilen. 
Pină în prezent, cele mai 
multe stele (trei) le-a primit 
pwiilif.tul sovietic Melnikov. 
Două stele au primit printre 
alții, Kajdi. Dumitrescu, Tre
gubov, Cuțov etc.

• în legătură cu meciul 
Dumitrescu — Panaiotov. an
trenorul boxerului român, li n 
Chiriac ne-a declsrat : „Du
mitrescu a fost emoționat în 
prima repriză și a boxat re
ținut. în ultima parte a me
ciului, campionul nostru a 
evoluat la adevă'/ata lui va
loare.

• tn locul gongului o- 
bișnuit, spaniolii au încercat 
să folosească un claxon care 
n-a dat rezultatele scontate. 
Acum, concomitent cu bătaia 
gongului, sună și claxonul I

Și A. Năstac în finală
Cat. semiușoarâ : Szczepanski (Polonia) b.p. Hromov (U.R.S.S.); 

cat. semimijlocie : Kajdi (Ungaria) b.p. Sandal (Turcia), Wolke 
(R.D.G.) b.p. Lassandro (Italia) ; cat. mijlocie : luoțiavicius 
(U.R.S.S.) b.p. Brauske (R.D.G.), Năstac (România) b.k.o. II Vir- 
tanen (Finlanda); cat grea: Cernîșev (U.R.S.S.) b.k.o. I, Stevens 
(Anglia), Hussing (R.F.G.) cîștigâ [ 
lui (polonezul Denderys).

prin neprezentarea adversaru-

„HOTARÎREA SCOȚIANULUI"

în prima semifinală a cate
goriei muscă s-au întîlnit Gru
iescu și Blazynski (Polonia), 
încă de la început este evi
dent faptul că reprezentantul 
nostru e mai rapid și mai 
precis în acțiuni decît adver
sa njl său. Lui Gruiescu îi re
ușesc toate directele și cro- 
șeele, singurele lovituri pe 
care le ratează fiind upercu
turile. Partida se desfășura în 
avantajul pugilistului român, 
cînd, în rundul II, arbitrul 
cere ca Gruiescu să fie con
sultat de medic (după cum 
știți, Gruiescu avea arcada 
spartă din meciul cu france
zul Khaloufi). Medicul solici
tat aprobă continuarea luptei, 
dar numai după cîteva lovi
turi, cînd Gruiescu era în a- 
vantaj, arbitrul scoțian Gil- 
feather îi trimite la colț, aban- 
donîndu-1 pentru rănire. 1n 
legătură cu acest fapt, croni
carul ziarului „As“, Fernando 
Vadillo, ne-a declarat : „H >- 
tărîiea scoțianului m-a uluit. 
Niciodată n-am rraj văzut așa 
ceva. Medicul spune da, arbi
trul spune nu ! Uluitor !“. In 
celălalt meci al categoriei, 
Rodriguez (Spania) b.p. 
Laughlin (Irlanda).

2 min. și 25 sec. După o con
tră de dreapta Ia bărbie, da
nezul Sivebaek e groggy și e 
numărat în picioare. Reia lup
ta, dar o nouă lovitură la cap 
tl expediază Ia podea. Este 
din nou numărat, din nou în
cearcă să lupte, dar rămîne la 
discreția luț Cuțov și arbitrul 
Wolf (R.D.G.) oprește meciul. 
Beyer (R.D.G.) b. ab. II King- 
well (Anglia).

DOAR 3—2 PENTRU FINALIST

Nici unul 
așteptam ca 
(cat. mijlocie 
meci atît de 
reputatul ti 
Tregubov. A

dintre noi nu ne 
tînărul Gyorffi 
mică) să facă un 
bun în cimpania 
pugilist sovietio 

fost o partidă
Paul OCHIALBI 

Petre HENȚ

POMETCU NUMARAT 
IN PICIOARE

In prima repriză a meciului 
de la categoria pană, Pomei- 
cu plasează loviturL jțuiera 
la corp și la tată. Ionic: 
(Polonia) răspunde dar cu 
mare prudență, primele trei 
minute terminfnd'J-se în avan
tajul boxerului român. In run
dul 11, după un schimb de di
recte. Pometcu 
Un „Un-rini“ 
mărat 
trece 
Acum 
ultima 
luptă 
cearcă 
dut. dar nu reușește, 
zul fiind mai proaspăt 
ceasta ultimă parte a 
lui. învingător la 
Tomczyk (4 -1, 3otoș 
ria; b. p Mc. Cartby 
dai

recepționează
,un-doi“ la față și e nu- 

în picioare. Reia lupta, 
prin momente dificile, 
conduce Tomczyk. I:i 
repriză, asistăm ta o 

dramatică. Pometcu In
să relacă terenul pier- 

nu reușește, polone- 
în a- 

meciu- 
pun.-te 
tl'naa- 
(Irlun-

MAI REPEDE 
DECÎT LA BUCUREȘTI

FINALISTII9

CAT, SEMIMUSCA :
MIHAI (România) — Gedo (Ungaria)

Rodriguez (Spania)

Melnikov (U.R.S.S.)

Botos (Ungaria)

VASILE (România)

CUȚOV (România)

Kajdi (Ungaria)

Belici (Iugoslavia)

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
campioană la handbal feminin

CAT. MUSCA :
) — Blazynskî (Polonia)

CAT. COCOȘ :
— Badari (Ungaria)

CAT. PANA :
— Tomczyk (Polonia)

CAT. SEMIUȘOARA :
— Szczepanski (Polonia)

CAT. UȘOARA :
— Beyer (R.D.G.)

CAT. SEMIMIJLOCIE:
— Wolke (R.D.G.)

CAT. MIJLOCIE MICA :

NASTAC (România,

Parlov (Iugoslavia)

Tregubov (U.R.S.S.)

CAT. MIJLOCIE :
— luoțiavicius (U.R.S.S.)

CAT. SEMIGREA :
— Sachse (R.D.G.)

CAT. GREA :
Cernîșev (U.R.S.S.)

Teri s-au disputat partide
le din cadrul ultimei etape 
a campionatului feminin de 
handbal, divizia A. Iată re
zultatele înregistrate i

CONFECȚIA — C.SM. SI
BIU 15—10 (6—7). Cu Ma- 
tache în zi foarte bună, 
bucureștencele au reușit să 
obțină victoria meritat în 
repriza secundă, cînd au 
atacat mai decis și mai atent. 
Principalele realizatoare i 
Matache (5) — Confecția, res
pectiv Aftenie (3).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 16 — 11 (9—7).
Noile campioane au început 
partida vădit emoționate și 
cu toate că în fața lor s-a • 
aflat o echipă modestă, au 
ratat multe ocazii clare. După

primele 15 minute 0.e jee, 
Ibadula — ca întotdeauna 
excelentă — și-a împins pur 
și simplu coechipierele în 
atac și a dat tonul «nor ac
țiuni ofensive de mare fru
musețe. Repriza secundă 
găsește studentele dezlăn
țuite, publicul avînd pri
lejul să asiste Ia o adevărată 
demonstrație de virtuozitate. 
Principalele marcatoare I Iba
dula (6) — „U“, respectiv
Franz (6).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. 14-8 (7-5)

VOINȚA ODORHEI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 
12—8 (7—5).

TEXTILA BUHUȘI — 
RULMENTUL BRAȘOV 
12—12 (6—5).

(Continuare tn poo a

--- ----- --

„Ușorul” nostru, Cuțov, cîș- 
tigă partida — mai repede de
cît la București — în numai

/ti ciuda acestui croșeu de stingă pe care îl recepționează, Aurei Mihai (dreapta) l-a învins 
detașat pe turcul Arif Dogru in ziua a cincea a campionatelor

Telefoto i A.P.-AGERI’RES

Duminică la Tg. Jiu

ALfRCAIGHil iiUiMAM 
ÎȘI APARĂ POZIȚIILE

ÎN BALCANIADA DE MUTOCROS
Motocrosiștll români se află din. nou în fața 

unul dificil examen international : etaoa a doua 
a Balcaniadei de motocros. Cîștigâton ai ediției 
trecute, atit la individual cit și pe echipe, spor
tivii noștri au luat un start hun. ocupind pri
mele locuri la etapa inaugurala a Motoccosului 
Balcanic — 1971, desfășurată pe un traseu ales 
în apropierea orașului iugoslav, Maribor. lată 
clasamentele : Individual — 1. ștefan Chltu 28 p, 
2. Cristian Dovfds 28 p. 3. V. Manolov (Bulga
ria) 28 p, 4. L. Sostario (Iugoslavia) 23 p... 7. Aurel 
Ionescu 20 p. 8. AdamCrisbai 19 p. ...10. Mihai 
Banii 17 p... 14. Petre Paxino 8 p. Echipe : 1. 
România 95 p. 2. iugoslavia 82 p. 3. Bulgaria 
55 p.

Prin urmare, românii au misiunea de a-și 
apăra pozițiile fruntașe șl de a se detașa de 
adversari, mai ales de bulgari care vor beneficia 
in finalul competiției de avantajul terenului, 
ultima etapă a Balcaniadei fiind programată luna 
viitoare la Sofia. Această sarcină revine alergă
torilor ștefan Chițu, Aurel lonescu. Adam Cris- 
ba’. Cristian Duvtds. Mihai Banu și Paul Filiues- 
cu. care adesea au făcut dovada unor compor
tări remarcabile. întrecerile au loc duminică di
mineața pe traseul de pe Dealul Tirgului din 
Te. Jiu. Arbitrul principal a) concursului este 
Gh. Didescu, iar cronomeiror-șef — Niculae Ma- 
nesia.

Turneul internațional de șah

Partide de mare luptă
in runda a 6-a

Armistițiul n-a durat decît o zi... Joi, în runda a 6-a 
a turneului internațional, concurenții și-au reamintit 
de ambiții șj rivalități. Eroul serii a fost. Iară Îndoia
lă. campionul nostr u Victor Ciocâltea, aflat intr-o for
mă excelentă și Intr-o mare dispoziție de joc. tn fața 
lui, misiunea lui Emil Ungureanu (cu negrele), nu a 
fost una de invidiat. Proverbiala tenacitate a ingine
rului a fost infrintă, și după ce a ciștigat bătălia ori
zontalei a 7-a. Clocrjtea și-a deschis, nestingherit, dru
mul spre victorie.

Dumitru Ghizdavu stopează ascensiunea spectacu
loasă a campionului european de juniori, maghiarul 
Ribli. Românul a sacrificat în deschidere un pion, ob- 
țlnînd coloanele centrale. El a recîștigat, apoi, mate
rialul pierdut, aducînd partida într-un final de piese 
ușoare, ciștigat elementar.

Complicații uriașe s-au ivit la tabla pe care jucau 
Sydor și Tatai. Nimeni nu s-ar fi putut descurca in 
labirintul lor. Pină la urmă, lucrurile au fost lămurite 
de... criza de timp. Șl a ciștigat Sydor... .

Remize în partidele Pavlov—Gheorghiu și BuKicl 
Ghinda. Hennings are avantaj decisi’v la Jansa, iar 
Averbach un final egal cu Garcia.

IN CLASAMENT : Hennings 3'/i—1'/} (1). urmat de 
Ciocâltea 3—1 (1). Astăzi, de la ora 9. se joacă parti
dele întrerupte. După-amiază — runda a 7-a. (V. Ch.)

„DELFIN 71" IN CAPITALA
- de vorbă cu prof. EUGENIA ȚICALIUC inspectoare metodistă pentru

educație fizică in cadrul
Pentru elevi a început cel 

de-al IV-lea trimestru, tri
mestrul vacanței de vară. 
Vremea frumoasă, cu soare 
și căldură constituie o ape
tisantă invitație la activități 
în aer liber. Din chiar pri
mele zile de vacanță, ștran
durile sînt asaltate, pur și 
simplu, de copii de toate 
vîrstele.

Bucureștiul nu face excep
ție de la acest puternic flux 
către activități școlare spe
cifice sezonului de vară. în 
principal, în atenția celor 
care îndrumă tineretul stu
dios si în acest trimestiu al

Inspectoratului școlar <
acțiunea „Delfin ’71“ desti
nată să asigure inițierea în 
natație a unui număr cît mai 
mare de copii. Amănunte 
despre modul cum se va des
fășura această importantă ac
țiune socială în primul oraș 
al țării ne-a oferit prof. Eu
genia Țicaliuc, inspectoare 
metodistă pentru educație fi
zică în cadrul Inspectoratului 
școlar al municipiului Bucu
rești.

— Pe cînd vom vedea 
delfinii anului 1971 pe 
bloc-starluri ?

— Foarte curînd. în ziua

municipiului București
țiunea. Pină la 5 septembrie 
centrele de învățare și prac
ticare a înotului din Capi
tală vor avea porțile larg 
deschise pentru amatori de 
toate vîrstele, începind chiar 
cu cei din clasele I.

— Unde vor funcționa 
asemenea centre ?

— în cadrul unor ștran
duri specializate, cum ar fi 
cele de la Palatul pionieri
lor, Tineretului, Obor, Con
structorul, Ciurel. Dinamo. 
16 Februarie, Floreasca II,

T. BRADĂȚEANU

odihnei și voioșiei se află de 21 iunie inaugurăm ac- (Continuare în pag. a 3 a,

ANDREI SUCIU (Dezrobirea Brașov) - 
învingător in prima etapă 

a „Cupei Voința"
CLUJ, 17 (prin telex de la 

trimisul nostru). Ca întotdeauna 
în cursele cicliste lucrurile nu 
se lămuresc, decît la start. Joi 
dimineața, cînd mai erau nu
mai cîteva minute pînă la ple
carea în etapa I, Cluj -Aiud — 
Cluj (139 km), a „Cupei Voin
ța", am aflat numărul exact al 
participanților (87) și pe acela 
al formațiilor oaspe — 3
(P.T.T. Marsilia, Spartakus 
Budap'.t .‘a șl Star* Varșovia).

Prima etapă a început pe o 
vreme însorită, dar rece. Par- 
ticipanții, dau piept cu urcu
șul chiar la cîteva minute ducă 
start. Este Feleacul, vestit 
cîndva pentru duritatea sa. 
Astăzi. însă, plutonul trece 
aproape compact pe coamă. 
Coborirea. prilejuiește un a- 
tac sec brăileanul Cristian 
Tudcran. Se scurg 10 km și 
avansul fugarului crește la 
30 sec., apoi, Ia scurtă vreme, 
la 45 sec. Din grupul masiv 
se decide Mircea Virgil să-l 
ajute pe mai tînărul său «o- 
leg de sport. Fugarii ajung 
la Aiud (km 70) cu 2 min. 
înaintea grupului masiv. A- 
ventura mei durează încă 30 
km, după care urmăritorii a- 
pasă pe acceleratoare. Se face 
regruparea la ■'m 107, urmată 
de ..oi si noi atacuri care se suc
ced intr-un ritm infernal. 
Cei care reușesc să încunu
neze cu succes tentativa de

detașare sînt dinamoviștli 
Alexandru Sofronie și Va-ile 
Selejan, împreună cu brașo
veanul Andrei Siiciu. Vasile 
Selejan are un moment de 
slăbiciune și renunță în timp 
ce ceilalți doi își dispută in
tre! ei sprintul final. Mai 
proaspăt, elevul antrenorului 
Martie Ștefănescu cîștigă de
tașat. Clasamentul etapei i l. A. 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 
311 30:47, 2. Al. Sofronie (Di
namo) la 1. sec.. 3. Herve 
Passieu (P.T.T. Marsilia) la 
35 sec., 4. St. Gazda (Start 
Varșovia), 5. N. David (C. S. 
Mureșul), 6. C. Grigore (Di
namo), 7. Cristian Tudoran 
(Steaua) 8. C. Ciocan (Dina
mo), 9. St. Suciu (Dezrobirea 
Brașov) 10. Konrad Schneider 
(Spa'takus Budapesta) — ace
lași timp. Vineri (n r. azi) au 
loc etapele a doua (Cluj- Fe- 
leac, 7 km, contratimp indivi
dual) și a treia (Cluj-Huedin 
— Cluj, 05 km).

Hristache NAUM

A FOST PERFECTAT TURNEUL 
RUGBYȘTILOR DE LA 

ANGOULEME IN ROMÂNIA

în pag. a 3-a FOTBAL:

însemnări de la semifinalele Cupei României 
DIN 7 ÎN 7 ZILE

ȘTIRI Șl COMENTARII

A fost perfectat turneul cu
noscutei echipe de rugby 
franceze Angouleme în țara 
noastră : la 30 iunie ea va e- 
volua în Capitală, în compa
nia unei selecționate divizio
nare, iar la 4 iulie va juca la 
Constanța cu Farul. De notat 
că în lotul Angouleme-ului 
figurează și doi internaționali 
români, Valeriu Irimescu și 
Pau| Ciobănel.

Rugbyștii francezi sini aș
teptați la București în ziua 
de 29 iunie.

lîoîârîriic Conferințelor C.J.E.LS. în acțiune

Sălajul își consolidează baza materială 
pentru a putea aspira la mai mult

Trei luni au trecut repede 
și iată-rie din nou la Zalău, 
în cadrul unei acțiuni-test 
pe care o întreprinde ziarul : 
CUM SÎNT ÎNDEPLINITE 
HOTARÎRILE ADOPTATE 
LA CONFERINȚELE CON
SILIILOR JUDEȚENE PEN
TRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT desfășurate la înce
putul acestui an 1

Inima Sălajului — acest

ținut din Nord, binecuvîntat. 
cu frumuseți naturale unice 
— ne-a întimpinat cu bătăi 
trepidante, caracteristice rit
mului de viață pe care și 
l-a impus. în drumul de la 
gară spte oraș (cale de cîțiva 
kilometri) vedem aliniin- 
du-se într-o geometrie desă- 
vîrșită halele viitorului com
binat textil. în februarie, 
cînd fusesem aici, se așez.au

doar fundațiile... Capitala 
județului este un șantier. 
Blocuri noi, cartiere de lo
cuințe, clădirile viitoarelor 
instituții înaintează repede 
pe verticală, dînd contur ma
chetei viitorului plan al ora-

Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag. a 3 a)

Desigur, va veni vremea cînd Sălajul 
va putea cuteza la mai mult. A- 
ceasta se pregătește de pe acum, 

consolidîndu-se baza materială, punîn- 
du-se la maximum valoare ceea ce există 
pentru sport. Consiliul județean nu este 
mulțumit cu ceea ce a realizat, dar nu 
se resemnează. Se bate, stăruie, speră. 
Ar dori să aibă și grijile pregătirii a cel 
puțin 20 de sportivi afloti in vederile lo
turilor naționale, nu numai pe cele ale 
participantilor la c excursie sau o dumi
nică sportiv-culturală.

Activitatea sportivă sălăiană se bucură 
de sptijinul integrai al Comiietului jude
țean de partid, foarte receptiv la toate 
nevoile ei.

Nu de mulf, într-o ședință de birou a 
acestui organism,_ sub conducerea primu
lui secretar laurian Tulai, a fost amplu 
dezbătută problema activităților de agre
ment din județ și aceea a racordării Să- 
laiului la marele circuit turistic național 
și international.

Comitetul județean de partid urmărește 
stăruitor modul de alcătuire și de înde
plinire a planurilor pe care și le propune 
C.J.E.F.S.

Este indiscutabil că pe un teritoriu unde 
marea masă a populației, si în special 
copiii și tineretul, se logodetc cu exerci
țiul fizic cotidian trebuie să apară cam
pionii I

a%25c8%2599ez.au
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DE LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI A
clubul sportiv municipal Gloria »

De multă vreme își doreau 
buzoienii un club sportiv în 
orașul lor. Și iată că miercuri, 
dorința lor s-a transformat 
în realitate: a luat ființă clu
bul sportiv municipal Gloria, 
cu secții de fotbal, box, hand
bal și lupte. în sala de șe
dințe a Comitetului județean 
de partid am văzut oameni de 
diverse profesii și vîrste vor
bind cu pasiune despre ceea 
ce are de înfăptuit noua uni
tate de performanță, despre 
posibilitățile de afirmare ale 
sportivilor legitimați la club, 
cît ți despre necesitatea in
staurării unul climat de mun
că sănătos.

Noul club sportiv va con
tinua, evident, într-un ritm 
mai susținut, eforturile depu
se de secțiile de performanță 
ale asociațiilor buzoiene, pen
tru o afirmare mai puternică 
pe plan național. Toți cei 
care au luat cuvîntul (printre 
aceștia numărîndu-se tovarășii 
V. Zaharia, M. Moise. Gh. 
Stamate etc) au subliniat ne
cesitatea desfășurării unei 
munci de calitate, unei to
tale dăruiri, calități care pot 
plasa Buzăul printre centrele 
din țară cu o dezvoltată ac
tivitate de performanță.

Ședința de constituire a 
clubului Gloria a fost ono
rată de participarea tovară
șilor Tudor Postelnicu, secre
tar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R. și Gheorghe 
Milu, prim secretar al Comi
tetului municipal de partid 
și președinte al Consiliului 
popular municipal. Subliniind 
mîndria pe care o resimt toți 
buzoienii pentru înființarea 
clubului. Tovarășul T. Posteini- 
cu a atras atenția că înființarea 
acestei unități de performan
ță nu trebuie să ducă la li
chidarea asociațiilor sportive, 
că acestea au datoria să im
pulsioneze activitatea de 
masă și de performanță, pen
tru a trimite clubului spor
tivi de valoare autentică. în 
încheiere, vorbitorul a cerut 
simpatizanților clubului să 
nu se amestece în treburile 
antrenorilor.

Activitatea clubului muni
cipal Gloria Buzău va fi con
dusă de tovarășii: Vasile Za- 
haria (prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău ai 
U.T.C.), președinte, Traian 

Mihai, Alexandru Florescu și 
Radu Oprea, vicepreședinți.

R. CAIARAȘANU

TREI DIN CELE

Cind va fi rezolvată problema echipei Universitatea Timișoara ?

încheierea campionatelor 
cele 22 de echipe nu au 
informațiile culese, reiese

Au trecut circa două luni de Ia 
divizionare de baschet, timp în care 
prea avut o perioadă de odihnă. Din 
că aproape toate teamurile au avut în continuare o activi
tate competițională internă sau internațională, ceea ce vor
bește despre seriozitatea cu care este privită pregătirea de 
către majoritatea divizionarelor A. In acest sens, 
tfecere în revistă o socotim interesantă și

București
Formațiile studențești au luat 

parte la campionatele univer
sitare desfășurate în Capitală, 
băieții de la Rapid au parti
cipat la campionatele europene 
feroviare, I.C.H.F., Dinamo și 
Steaua s-au întrecut în cadrul 
competiției din Sala Floreasca, 
această ultimă întrecere consti
tuind pentru steliști și o utilă 
verificare în vederea tradițio
nalului Turneu al armatelor 
prietene găzduit de capitala 
Ungariei. La alte echipe, cum 
sint cele de fete I.E.F.S. și Ra
pid. se așteaptă transformări 
destul de însemnate în com
ponenta lotului, dar acestea sînt 
condiționate, ca și la alte tea* 
muri, de examenele din toam
nă, cînd se va decide care din 
elevele claselor a Xll-a vor 
deveni studente. în general, in 
Capitală se observă, spre de-

VĂ PREZENTĂM

PATRU NOI DIVIZIONARE A

utilă.
o succintă

osebire de 
preocupare 
activității.

mai multă 
continuarea

alți ani, 
pentru 
fie prin pregătiri 

„acasă”, fie prin participări la 
competiții interne. în plus, nu 
trebuie omis că jucătorii și ju
cătoarele multor echipe fac 
parte din loturile reprezentative 
de seniori, senioare, juniori și 
junioare, în cadrul cărora au pro
grame speciale de pregătire. 
Trebuie să remarcăm că antre
norii pun mai mult accentul pe 
pregătirea tehnică și se pre
ocupă de îmbunătățirea preci
ziei aruncărilor la coș, dove
dind că învățămintele campio
natului 
uitării.

trecut nu au fost date
D. STÂNCULESCU

Calați
două săptămîni de 

și-au permis studenții

Cu o singură excepție, di
vizia secundă și-a desemnat vi
itoarele reprezentante in prima 
categorie. Au promovat în divi
zia A la masculin, Progresul 
București, din seria I și U- 
niversitatea Craiova, din seria 
a Ii-a. care vor înlocui echi
pele Petrolul Ploiești și Explo
rări Baia Mare, iar la feminin, 
Sănătatea Arad (seria I). Cea 
de a doua divizionară A va fi 
aleasă dintre Constructorul 
București și Universitatea Bucu
rești. formații care mai au de 
rezolvat o „dispută”. Teamurile 
feminine vor ocupa locurile lă
sate vacante de studentele din 
Cluj și Craiova. în rîndurile 
urmează vă vom prezenta 
chipele promovate.

ce 
e-

(185 cm, 1948), 
cm, 1949), I.

1950), N. Enescu 
V. Miclca (176
Auram (179 cm, 1943), R. Schef
fler (194 cm. 1948).

(171 cm, 1951), Elisabeta Turcan
(171 cm, 1951) și Elisabeta Go- 
loșie (172 cm, 1936),

Prima dată In ,,A“ sub acest nume

Se pare că Progresul s-a 
bisnuit cu aceste salturi (al 
telea oare ?), o dată în A.

o- 
ci- 

, o 
dată in B. Suporterii echipei 
își aduc aminte, cu nostalgie, de 
cea mai bună comportare a 
Progresului (1962 locul II după 
Rapid) cind Cherebețiu, Chezan, 
Miculescu, Bărbuță au fost la 
un pas de a elimina T-S.K.A. 
Moscova din „Cupa campionilor 
europeni". Bucureștenii au con
curat atunci în C.C.E. grație Ra
pidului. care cucerise cupa in 
1961 și avea deci asigurată par
ticiparea, Oricum, performanța 
rămine în istoria acestui club. 
Anii au trecut, jucălorii nu mai 
eînt aceiași, iar „bancarii" 
regăsit cu 
echipe cu 
în voleiul 
tă ediție.
care s-a 
promovare 
prima divizie, a fost Universi
tatea Timișoara. Studenții de pe 
Bega au condus în clasament 
lot turul, dar au cedat. în mod 
inexplicabil, cu 3—0 la C F R. 
Timișoara și au pierdut primul 
Ioc, în favoarea Progresului, 
poziție pe care bucureștenii 
n-au mai cedat-o pînă în final. 
Iată lotul echipei Progresul 
care, sub conducerea antrenori
lor M. Zclinschi și 
lescu, va evolua în 
72 în divizia A : 
(înălțime : 183 cm.
1943), V. 
1940). C. Duțică (194 
Cr. Șlcîănescu (188 
C. Vasiliu (190 cm 
Ruja (184 cm, 1939), 
(„7 cm. 1945), B. Eitlmiu (185 
cm, 1947), P. Iliescu (186 cm,

Iată că Aradul are din nou 
echipă feminină în divizia A. 
De astă dată sub alt nume : 
Sănătatea. Echipa condusă de 
antrenoarea-jucătoare Elisabeta 
Goloșie (la 35 de ani ea joacă 
încă foarte bine) s-a dovedit 
imbatabilă pe tot parcursul 
campionatului. Singura adversa
ră mai de temut a arădencelor 
a fost Corvlnul Deva, formație 
tînără, ambițioasă, în plină for
mare, dar care n-a acumulat 
încă experiența necesară unei 
astfel de dure competiții. Poa
te în ediția viitoare... Iată lo
tul arădean folosit în campio
nat : Ana lambric (177 cm. 
1951). Mariana Raevschi (177 
cm. 1952). Eva Solomon (177 cm. 
1953), Maria Cioacă (177 cm, 
1953). Magdalena Ferenczi (178 
cm. 
(170 
(169 
lean 
(169 
cm, 
(173 
(177

1956), Annemarie Krutsch 
cm, 1950), Florica Dașcău 
cm.
(169
cm.
1951), Constanța Cristescu 
cm, 1951). Maria Tătuț 

cm, 1944), Mariana Grigore

1953). Viorica Arde- 
cm. 1948), Felicia Olar 
1953). Ana Udvari (171

încă de la începutul campio
natului, antrenorul Radu Zam- 
firescu, bineînțeles foarte mih- 
nit de retrogradarea Universi
tății Craiova in sezonul trecut, 
ne spunea că anul acesta 
echipa sa va reintra cu certitu
dine în rindul formațiilor frun
tașe. Intr-adevăr, acest obiectiv 
a fost realizat dar... cu destule 
emoții. Spunem .aceasta gîn- 
dindu-ne la jocul cu Electra 
București (principala contra
candidată), pe care studenții 
craioveni l-au pierdut pe teren 
cu 3—2, dar l-au cîștigat prin 
contestație cu 3—0. Astfel, cra- 
iovenii s-au văzut în divizia A, 
Lotul Universității Craiova cu
prinde pe : Dinu Alexandrescil 
(182 cm, 1946), Mitu Bojan 
(190 cm. 1947), Nieolae Braun 
(191 cm. 1950), Constantin Cei- 
năianu (196 cm. 1943), Costică 
Costea (183 cm, 1945), Dan 
Curteanu (192 cm, 1950). Ro
mulus Dumbrăveanu (184 cm, 
1948), Mircea Găvozdea (186 
cm, 1950), Marian Giurgileanu 
(176 cm, 1947). Amuliu Marines
cu (181 cm. 1937) și Ion SterțI 
192 cm. 1945).

Doar 
odihnă 
de la Politehnica Galați după 
încheierea diviziei A și apoi 
și-au reluat 
sub îndrumarea 
Vasiliu. Ele au 
întrerupte la 1 
da de examene 
cest lucru), dar pînă la 
ceastă dată s-a insistat asu
pra îmbunătățirii procedeelor 
tehnice și a preciziei aruncă
rilor de la semidistanță. Pre
gătirile au putut fi bine veri
ficate cu prilejul campionate
lor universitare, în cadrul că
rora. formația gălățeană a 
avut o comportare meritorie 
și a cucerit medaliile de ar
gint. Antrenamentele vor fi 
reluate la 1 august in tabere 
ce vor fi organizate la mare 
(în prima etapă) și la munte.

Ca noutăți, vom menționa 
promovarea lui Stratan și Mi- 
lea de la Școala sportivă și 
renunțarea la aportul lui Bal
tag. O situație curioasă o pre
zintă Moraru : el a absentat 
de la antrenamentele din timpul 
primăverii și a amenințat că, 
dacă nu-i vor fi satisfăcute u- 
nele pretenții, nu va mai juca 
baschet (in prezent „curtează” 
echipa divizionară B de volei 
din localitate).

T. SIRIOPOL

antrenamentele 
prof. Petrică 
fost din nou 
iunie (perioa- 

a impus a- 
a-

Brașov

»)

Specialiștii DcItHcni sînt la unison
iar „bancarii" au 

greu formula unei 
nume de rezonanță 
românesc. în aceas- 
principalul adversar 
„opus" la o nouă 
a bucureștenilor in

S. Mihăi- 
ediția 197V 
Gh. Bivol 
născut în

Dumitrescu (188 cm,
cm, 1943), 
cm, 1943),
1942). FI. 
N. Găvan

DISTINCȚII Șl ELOGII LUI HORAȚIU NICOLAU
De cîteva zile, maestrul eme

rit al sportului HORAȚIU NICO
LAU se află în București. L-am 
întîlnlt, chiar in ziua in care 
a sosit din Belgia, unde a an
trenat o echipă de club și na
ționala acestei țări. In ion de 
orice răspuns, la eventualele 
întrebări ale noastre privind ac
tivitatea desfășurată acolo, Ho
rațiu ne-a oferit un dosar cu 
articolele decupate din ziarele 
belgiene, care exprimă, la uni
son, deosebita prețuire de care 
s-a bucUrat șl se bucură exra- 
pldiștul în cercurile volelbalistice 
belgiene, înaltele aprecieri pentru 
munca depusă „de acest an
trenor român atît de util voleiu
lui nostru național" (n.n. bel
gian) la nivelul „reprezentativei, 
regional, precum și la A.S.U.B." 
(club studențesc a cărui echipă 
a fost luată de Nicolau din di
vizia a doua șl adusă printre 
fruntașele primei divizii). Tot
odată, oficialitățile sportive și 
ziariștii de specialitate subliniau 
Că : „Nicolau este uu consilier 
foarte ascultat și apreciat de 
toți jucălorii belgieni".

Se știe ca sub conducerea lui 
Horațiu Nicolau echipele de club 
belgiene au făcut salturi apre
ciabile, tar naționala a cîștigat 
de două ori „Cupa Primăverii".

și s-a numărat printre fina
listele C.M. de anul trecut, fiind 
prima formație din această parte 
a Europei care reușește această 
performanță. Dacă adăugăm spri
jinul substanțial dat de el în 
ridicarea voleiului în ■ diverse 
provincii, ne explicăm elogiile 
de pretutindeni pe care le-a pri
mit „partizanul marilor izblnzl" 
cum l-au numit belgienii pe 
Horațlu Nicolau.

în semn de omagiu, la pleca
rea din Belgia, jucătorii celor 
două echipe de care s-a ocupat 
Horațlu Nicolau, naționala și 
A.S.U.B. (cu care recent a cîș
tigat „Cupa Belgiei") au susținut 
Un meci amical „in dorința rtc 
a aduce o mărturie a gratitu
dinii lor celui care este deopo
trivă maestrul și amicul lor". De 
asemenea, antrenorul român a 
primit mai multe distincții : 
Medalia de aur a educației fi
zice și sportului, Medalia de 
onoare a federației belgiene, Me
dalia de onoare a regiunii Wil- 
vort, Meritul sportiv al orașului 
Liege.

Sînt aprecieri elogioase și 
distincții care fac cinste lui 
Horațiu Nicolau și voleiului 
nostru.

La cinci zile de la disputarea 
ultimului meci în ediția 1970— 
1971 a diviziei A, fetele de la 
Voința Brașov au plecat in 
Bulgaria, unde au susținut 
trei întîlniri, cîștigînd două 
dintre ele (cu Ț.S.K. — Sep- 
tembri și Spartak) și pierzînd 
unul (cu Varna). înapoiate 
la Brașov la 17 mai. titula
rele au avut vacanță com
pletă, iar rezervele au efectuat 
1—2 antrenamente pe săptă
mînă, în care s-a pus accen
tul pe 
(dribling, 
coș etc).
zisă a fost reluată la 11 iu
nie, zi în care a avut loc și 
o ședință de analiză a secției. 
Baschetbalistele de la Voința 
vor efectua cîte trei (cele mai 
tinere) și cîte două antrena-

tehnica individuală 
pase, aruncări la 
Pregătirea propriu-

A

u
■ ■ ■

Comportarea bizară a unui profesor fată de o elevă fruntașă a Liceului „Gheorghe Lazăr" din Capitală
în școală, încă de la cea 

mai fragedă vîrstă, grija pen
tru a asigura tinerei genera
ții posibilitatea de mișcare 
se situează în prim plan. E- 
xemple de înțelegere a ros
tului exercițiului fizic întil- 
nim peste tot, conturînd o 
mentalitate sănătoasă din 
partea educatorilor și peda
gogilor. Uneori ne izbim și 
de excepții, lată una dintre 
ele...

Profesorul de matematici 
Ștefan Petrescu de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr" din Capi
tală nu acceptă in ruptul ca
pului ca elevii săi să practi
ce sportul. O primă dovadă: 
în toamnă, el declara ritos u- 
neia dintre eleve, Ilenei Găvoz
dea din anul I A, care se 
evidențiase într-un concurs 
atletic pe școală ;

— Cum, Găvozdea. tu îți 
îngădui luxul de ați pierde 
timpul făcînd sport ?... Să 
ne înțelegem bine: cine fa
ce sport, n-are ce căuta în 
clasa mea !...

Dacă Ileana Găvozdea și-ar 
fi îngăduit realmente să-și 
piardă timpul cu practicarea 
sportului, a atletismului pe 
care îl îndrăgise încă din a- 
nii pionieriei, poate că am fi 
fost tentați să ne alăturăm 
opiniei profesorului Petrescu. 
Dar, vă rugăm să rețineți : 
eleva apostrofată nu este alta 
decit... responsabila clasei, un 
element conștiincios, frunta
șă la învățătură, în viața de 
organizație. In catalog, în 
dreptul rubricii ei, numai 
medii de 9 și 10. Pînă și la 
matematică. Ileana s-a situat 
în iot cursul anului școlar 
care s-a. încheiat, printre cele 
mai bune elene: media 8,50 
pe trimestrul 1, media 10 pe 
trimestrul II și probabil că 
aceeași medie ar fi obținut-o 
și în ultimul trimestru, dacă...

...Ileana se întorsese de la 
Cluj, unde participase împre-

ună cu echipa liceului la 
finalele republicane ale Pen
tatlonului atletic școlar. N-a 
fost doar o prezență simbo
lică. Dimpotrivă, ea a avut 
o contribuție substanțială la 
obținerea locului I a tinere
lor atlete de la „Lazăr". Fe
ricită, Ileana Găvozdea a re
venit în școală, fiind felici
tată chiar de directorul li
ceului, prof. Iliescu, îmbrăți
șată de colege:

— Bravo, Ileana!... 
Numai că la prima oră

te că amărăciunea momentu
lui s-ar fi atenuat în clipele 
următoare, dacă profesorul, 
mai dur ca niciodată, mai 
distant și mai rece, nu ar fi 
apostrofat-o din nou :

— Nici nu vreau să te 
La anul ar fi de 
înscrii într-o altă 
mine în clasă nu 
căuta !...

mai Văd !... 
dorit să te 
clasă !... La 
mai aj ce

Sînt de consemnat trei al
te amănunte: profesorul Ște
fan Petrescu a refuzat ac
țiunea de mediere

mente pe săptămînă (celelal
te). urmind ca, după o scurtă 
perioadă, să se producă omo
genizarea pregătirii fizice, teh
nice și tactice prin antrena
mente zilnice. Antrenorul Gh. 
Roșu, adeptul lucrului perma
nent, intenționează să men
țină acest ritm toată vara, cu 
o scurtă Întrerupere in luna 
august, cînd toată echipa va 
merge la Eforie. Verificarea 
antrenamentelor se va face 
prin partide bilaterale in com
pania unor formații poloneze 
și maghiare (care sînt aștep
tate la Brașov) și printr-un 
turneu •' „forte" la care vor fi 
invitate puternicele echipe 
bucureștene Politehnica și Ra
pid. Principala grijă a an
trenorului este descompleta- 
rea lotului prin plecarea la 
Timișoara, ca studente, a u- 
nor jucătoare de bază (Mona 
Ciurtea, Maria Vasiliu și 
ria Nedelea). Se speră, 
în urma unor consultări 
forurile diriguitoare ale
chelului brașovean, in întări
rea Voinței prin transferarea 
unor sportive de la diviziona
ra B. Politehnica.

Mihai BÎRA

Ma- 
însă, 
între 
bas

Timișoara
Baschetbaliștii de la Univer

sitatea Timișoara au continuat 
sporadic antrenamentele și au 
participat ia finalele campiona
telor universitare, la o compe
tiție organizată de comisia de 
specialitate a orașului și la un 
turneu în Polonia (Katowice, 
Lodz și Varșovia). Numărul an
trenamentelor (două-trel pe 
săptămînă), frecvența partici
pării (slabă, perioada de pre- 
sesiune influențind acest lu
cru) și, în general, atmosfera 
puțin propice unei 
meinice (cînd va 
problema angajării 
nor cu experiență ._ 
te ?) nu au fost de loc favora
bile unui progres real al ju
cătorilor de la Universitatea 
Timișoara.

pregătiri te- 
fi rezolvată 
unui antre- 
și autorita-

Născut la 
bruarle 1951, 
dăuți, 
mea 
kg. 
le 
din 
drumarea 
gll Gheraslm 
la asociația 
tivă * ’
dăuți.

Are
1,83 m 

Practică 
greco-romane 

1965, svP tri
lul Vlr- 

de 
spof- 

1PROFIL Rft- 
___ ,.. In 1968 a 
cucerit primul titlu 
de campion repu
blican de juniori 
la categoria 81 kg. 
Acest succes este 
reeditat șl la edi
ția 
tor.

’rfnulul urmă- 
In 1370 devl" 

ne campion națio
nal de tineret (cat.. 
82 kg), iar in 1971 
campion la seniori, 
participă la cîteva 
competiții interna; 
țlortale. cel 
bun loc — I 
Balcaniada 
neret în 1969.

is le
la Ră- 
Inălțl- 
șl 81 
lupte-

La sfîrșitul săptâmînii 
trecute, cînd au avut 
finalele campionatelor 
publicane individuale 
seniori la lupte greco-ro
mane, un tînăr din Rădăuți 
avea să producă o mare 
surpriză. învingîndu-1 pe 
cunoscutul luptător Ion Ță- 
ranu (Dinamo București), 
campionul categoriei 82 kg 
de anul trecut și din al ți 
cinci ani. în sala Olimpia 
din Timișoara, unde au avut 
loc întrecerile, toată lumea 
discuta „evenimentul filei” 
și. firește, cuvintele de ad
mirație se îndreptau spre 
învingător, noul campion, 
Leizer Eizic. Proaspătul 
performer rădăuțean a 
pierdut anul trecut titlul 
în urma înfrîngerii suferite 
în fața lui Țăranu, iar în 
acest an, la finalele de ti
neret, n-a mai îmbrăcat 
tricoul de campion pentru 
că a luptat în meciul deci
siv după un calcul greșit, 
calcul conform căruia i-ar 
fi fost suficient în acel 
med un draw pentru a 
ieși campion. Dar, n-a fost 
așa. „Egalul” îl favoriza 
tocmai pe adversar (Ioslf 
Bander — Vulturii Lugoj) 
care avea un tuș in plus. 
Acestea au fost explica-

loc 
re
de

țiile startului dezlănțuit al 
lui Eizic la recentele finale 
de seniori : in primul tur 
ii învinge prin tuș pe T. 
Pantelimon (Voința Brașov), 
in cel de-al doilea îl elimi
nă din cursă pe apreciatul 
luptător S. Olteanu (Progre
sul Buc.), fixîndu-1 cu ume
rii pe saltea. în continuare, 
îl întrece înainte de limită 
pe L. Paraschiv (A.S.A. Ba
cău). A urmat meciul cu Țâ- 
ranu în fața căruia Eizic do
rea neapărat să-și ia revan
șa. Și a luat-o într-un mod 
care l-a surprins, probabil, 
pe multiplul campion dina- 
movist. în ultima zi a com
petiției, Eizic l-a avut in 
față pe un alt valoros lup
tător. Marcel Vlad (Dina
mo Buc.) Eizic putea să se 
mulțumească cu victoria 
detașată la puncte, contu
rată categoric în repriza a 
IlI-a cu 14—2, un scor im
posibil de recuperat. Eizic 
însă, a executat în ultimul 
minut de luptă un tur de 
cap (al VII-lea 1) dueîn- 
du-1 pe Vlad direct în tuș. 
Succesul în competiția se
niorilor și maniera în care 
el a fost realizat merită 
sincere felicitări.

Costin CHIR1AC

Petru ARGAN

3. Rapid
Imediat după încheierea cam

pionatului, sportivele de la 
A.S. Armata Cluj (antrenor 
Nicolae Martin) s-au pregătit 
în continuare de cinci ori pe 
săptămînă, în aer liber, cu 
scopul de a avea o formă cît 
mai bună în turneul din Iu
goslavia. La înapoierea de la 
Belgrad, antrenamentele au a- 
vut o formă distractivă, ele 
constind dintr-un concurs de 
înot și un „turneu” de volei 
(echipe de cîte trei jucătoare) 
intre cele 12 componente ale 
lotului. La 12 iunie, A.S.A. a 
intrat în vacanță, iar la 22 iu
lie va începe antrerîamentele 
din plin, avînd drept verificări 
„Cupa Olimpia” (turneu orga
nizat intre 8—13 septembrie de 
clubul bucureștean Olimpia) și 
un turneu internațional care se 
va disputa la Cluj. După toate 
probabilitățile, lotul nu va su
feri nici o schimbare față de 
cel ce a evoluat în campiona
tul trecut.

Nușa DEMIAN

PETROLUL PLOIEȘTI
In etapa a ii-a a c.c.e.

Sîmbătă are loc la Buda
pesta, pe arena cu patru pis
te „Elore", etapa a 11-a a tu
rului I din cadrul Cupei cam
pionilor europeni. Ploieștenii 
se prezintă la această impor
tantă întîlnire internațională 
cu un serios avans față de 
celelalte două formații, Trig- 
lav Kranj (campioana Iugo
slaviei) și Ferencvaros Buda
pesta (campioana Ungariei), 
în prima etapă, care a avut 
loc în urmă cu două săptă
mîni la București, Petrolul a 
ocupat locul I cu 5981 p.d. 
(3 p) urmată de Triglav cu 
5614 p.d. (2 p) și Ferencva
ros cu 5613 p.d. (1). Sperăm 
că popicarii ploieșteni vor a- 
vea la Budapesta o compor
tare onorabilă. întrucît for
mația lor cuprinde jucători 
care pot obține rezultate va
loroase și Pe arene străine.

: 1, Voinfa Tg. Mureș, 2.
Petrolul Ploiești, 
București.

Viitoarea ediție 
natului va începe 
lunii septembrie, 
sistem, probabil, diferit față 
de edițiile precedente. Se pre
conizează ca noul campionat 
să se dispute în serii alcă
tuite după criterii geografice, 
etapele urmînd să se desfă
șoare din două în două săp
tămîni (sîmbătă turul și du
minică returul). La bărbați se 
va juca numai pe arene cu 
patru piste, echipele fiind o- 
bligate să aibă 
timpul partidei, 
nior.

Biroul federal 
între cele două 
în perioada 1—31 august, să 
se poată efectua transferări 
de jucători, indiferent de ca
tegoria de clasificare.

a campio- 
la mijlocul 

după un

în joc, tot 
cîte un ju*

a hotărit ca 
campionate.

LA MAGDEBURG, DINAMO A AVUT 0 COMPORTARE BUNĂ

A.

alcătuită din: Frățilă — Po
pa, Zamfirescu, M. Popescu, 
Mihăilescu, Rus (Lazăr) și 
Kroner. în creștere de formă 
s-au arătat portarul secund 
Slăvei și Dinu Popescu; 
slab au evoluat Florin Teo
dor și Nastasiu. Novac și 
Hubert nu au luat parte la 
turneu, deoarece au fost re
ținuți de examene. în gene
ral, doresc să subliniez mo
bilitatea jucătorilor 
pectarea disciplinei 
precum și numărul 
greșelilor comise in

și res
in atac, 
mic al 

apărare".

ULTIMA ETAPA 
DIVIZIONARA

La sfîrșitul acestei săptă
mîni se vor disputa ultimele 
jocuri ale campionatului di
viziei A. Voința din Tg. Mu
reș este virtuală campioană, 
atît la bărbați cît și la femei, 
în competiția feminină se cu
noaște și deținătoarea locului 
secund — Voința Cluj. în 
ultima etapă două formații 
vor lupta pentru 
locului trei. Este vorba de 
Rapid București (joacă în... 
deplasare cu Voința Bucu
rești) și C.S.M. Reșița (va în- 
tîlni la Brașov pe Hidromeca
nica). Dacă ambele formații 
vor fi Învinse, pe locul trei 
se va situa Rapid, care are 
mai multe popice doborîte de- 
cît C.S.M. (50115 față de 
50036).

La bărbați, ordinea prime
lor trei locuri este definiti-

ocuparea

16 ECHIPE ÎN CALIFICĂRI
în campionatul de califica

re pentru divizia A s-au dis
putat două etape, în care s-au 
întrecut 44 de echipe mascu
line și 28 feminine. în pre
zent au mai rămas în com
petiție 16 formații. O frumoa
să impresie au lăsat popica
rii de la Voința Cluj, Con
structorul București 
p.d. în ultimele două 
C.F.R. Tg. Mureș și 
Plopeni (10154 p.d.). 
mei s-au evidențiat formați
ile Petrolul Băicoi (2352 și 
2239 p.d. în ultimele două e- 
tape). Voința Craiova, Con
structorul București și Voința 
Oradea. Etapele următoare 
vor avea loc astfel : femei : 
19—20 
iunie.

(10471 
jocuri). 
Metalul 
La fe*

iunie, bărbați : 26—27

LA
EPILOG

C E. DE JUNIORI
Biroul federal, în ultima 

sa ședință, analizînd compor* 
tarea sub orice critică a echi
pei de juniori (băieți) la cam
pionatele europene de la Ga
lați, a luat următoarele mă
suri :

— sancționarea cu avertis
ment a jucătorilor I. Fodor, L 
Szasz, C. Voicu, C. Cristoi, 
D. Mazilu, I. Stefucz și A, 
Marcu și excluderea lor din 
lotul de juniori ;

— destituirea 
T. Buzea pentru 
/necorespunzătoare 
reprezentative de

JUNIORII IȘI DISPUTĂ

Campioana țării noastre, Di
namo București, și-a înche
iat turneul întreprins în R.D. 
Germană cu un bilanț pozitiv. 
Elevii prof. C. Corcec au sus
ținut trei meciuri în compa
nia echipei Dynamo Magde
burg care, întărită cu cîțiva 
jucători de la alte cluburi, 
era, de fapt, reprezentativa 
R.D.G. Prima întîlnire, arbi
trată de M. Koch (R.D.G.), 
s-a încheiat la egalitate (5—5) 
iar în celelalte două, victoria 
a revenit formației române 
6—5 (arbitru I. Capșa — Ro
mânia) și 5—2 (arbitru 
Fangero — R.D.G.).

La înapoiere, antrenorul C. 
Corcec ne-a furnizat cîteva 
interesante amănunte asupra 
turneului și comportării e- 
chipei sale : „Pentru gazde, 
întrecerile au constituit un 
bun prilej de verificare îna
intea jocurilor cu Iugoslavia 
și a turneului la care vor 
participa reprezentativele Ro
mâniei, R.S.S. Ucrainene și 
Cubei. Ținînd seama că Dy
namo Magdeburg a fost, în 
realitate, naționala R. D. 
Germane și de forma sporti
vă în care se afla (după me
ciurile cu Dinamo București 
a dispus de selecționata iu
goslaviei cu 5—2), apreciez 
comportarea echipei române 
ca bună. Faptul este 
curător, mai cu seamă 
prezentat un lot nou, 
rit. Formația de bază

TITLURILE DE
50 m

CAMPIONI Al CAPITALEI antrenorului 
pregătirea 
a echipei 

juniori.
(T. R.)

Bazinul vie 
ștrandul Tineretului 
iește, astăzi (de la ora 18) și 
mîine (de la ora 11 șl de la 
ora 18), campionatul de înot 
al juniorilor și junioarelor 
(categoriile I și a Il-a) din 
municipiul București. Ținînd 
seama că printre participanți 
se vor afla mulți recordmani 
și campioni naționali, este de 
așteptat ca întrecerile să o- 
fere faze interesante, specta
culoase și chiar performanțe

de la 
găzdu-

îmbu- 
că am 
întine- 
a fost

pe care a

RALIUL ACTORILOR

PROFESORUL: Așa sînt eu : îmi place să situez relația 
sport-școală, la nivelul cel mai înalt !

desen de Al. CLENCIU

matematică, Ileana (care era 
notată initial cu un 10 în 
oral) a fost chemată spre e- 
xaminare. Problema ce i s-a 
dat spre rezolvare n-a fost 
grea, recunoaște eleva. Obo
seala deplasării, dar mai ales 
enervarea ostentativă a das
călului din fata ei au făcut-o 
să nu mai aibă spontaneitatea 
necesară. A ezitat la unele 
răspunsuri, și-a revenit abia 
în final, cînd a redevenit ea. 
Totuși, lingă un 10 în cata
log a apărut un 6... Și, poa-

încercat a un coleg, profeso
rul Gheorghe Mitra; a refu
zat, de asemenea, să se con
sulte cu diriginta anului 1 A, 
profesoara Elvira Simiones- 
cu. Pare de neînțeles, în sfîr- 
șit, poziția conducerii liceului, 
a profesorului Iliescu, un a- 
nimator al activității sportive 
din școală, dar care in acest 
caz a manifestat o stranie 
indiferentă,

Tiberiu STAMA

Automobil Club Român, în 
colaborare cu Clubul sportiv 
Dinamo, organizează dumi
nică 20 iunie 1971 orele 10, 
pe stadionul Dinamo Raliul 
actorilor. în program : orele 
10 — cursă de cartinguri ; 
orele 10,20 — meci 
bal feminin ; orele 
meci de fotbal între 
Selecționata teatrelor 
lice cu Selecționata teatrelor 
muzicale. Din echipe nu vor 
lipsi : Colea Răutu, Octavian 
Cotescu, Iloria Căciulescu, 
Bimbo Mărculescu, Silviu 
Stănculescu, Dan Spătaru, 
Ilarion Ciobanu, Horia Mocu- 
lescu și alții.

La raliul automobilistic 
(startul la orele 8 din fața 
teatrului Lucia Sturdza Bu-

de fot-
11 — 

actori : 
drama-

landra — Grădina Icoanei, 
iar sosirea la orele 12, pe 
stadionul Dinamo) vor lua 
parte Florin Piersic, Ion Di- 
chiseanu, Costel Bărbulescu, 
Mihaela Mihai, Elena Cara- 
giu, Anda Caropol, Elena 
Dacian, Vasilica Tastaman, 
Ștefan Bănică, Dumitru Fur- 
dui, Cornel Elefterescu, An
drei Codarcea, Jean Păunes- 
cu, Maria Mitrache, Rodica 
Simion, Teodora Lucaciu, 
Mitzura Arghezi, latina De- 
mian, Rodica Popescu, Nico- 
lae Pomojc ș.a.

în încheiere, va avea loc 
parada modei, organizată de 
Cooperația meșteșugărească și 
premierea cîștigătorilor. Bi
letele s-au pus în vînzare 
la casa stadionului Dinamo.

care să demonstreze că pe
rioada de pregătire din ulti
ma vreme a fost folosită cum 
se cuvine.

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CiMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185 telefon 1638

ANUNȚA
CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I (clasa a IX-a) nea- 

tru anul școlar 1971—1972 va avea loc intre 22 iunie — 3 iulie >971.
Examenul teoretic se desfășoară în aceleași condiții ca la li

ceele de cultură generală.
Controlul medical și examenul practic (probe eliminatorii) sînt 

programate în zilele de 22 și 23 iunie 1971. pentru a permite can- 
dldaților să se înscrie la alte unități școlare.

La examenul practic candidatul prezintă adeverință de sănă
tate eliberată de circumscripția sanitară din care tace parte.

Examenul practic constă din trecerea unei probe la alegere 
Șl a trei probe generale.

Probe la alegere.
suliță616 : 100’ 2<W’ 40°’ 600' 100 lunslme’ fnăUime. greutate, disc,

Băieți : 80, 300, 600, 90 mg, înălțime, prăjină, lungime, greutate, 
disc, suliță, ciocan.

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

menul practic și 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 Vi-a, 10 locuri fete, 10 locuri băieți ;
Clasa a Vn-a, 12 locuri fete, 12 locuri băieți ;
Clasa a VIII-a, 10 locuri fete, 14 locuri băieți.
Sint preferați elevii bine dezvoltați fizic.
Liceul central experimental de atletism este liceu de cultură 

generală cu secții real și uman, care oferă cele mal bune condi'il 
tineretului școlar pentru atingerea unor performanțe înalte, paralei 
eu asigurarea unei bune pregătiri de cultură generală.

Absolvenții liceului in baza pianului de invățămint parcurs pot 
susține concursul de admitere la oricare Institut de invațămint 
superior.

SE ASIGURA ÎNTREȚINEREA GRATUITA ÎN CONDIȚII DE 
INTERNAT PENTRU ELEVII DIN ALTE LOCALITĂȚI SI ÎN 
CONDIȚII DE SEMIINTERNAT PENTRU ELEVII DIN ORAȘUL 
CtMPULUNG. ’

Informații suplimentare la secretariatul liceului.
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EU SINT TACHE MACRI"

însemnări de la semifinalele cupei

de spectatori 
la meciurile 

celor 211 de etape

Prea puțin fotbal pentru LA CINCI MINUTE
I

două „firme" cu pretenții DUPĂ VICTORIA-SURPRIZĂ

• In 28 de etape s-au în
scris 531 de goluri.

• Golgeterii ultimei etape 
au fost Ruglubei și Regcp, 
care au reușit să înscrie fie
care cite 2 goluri.

...Și o spune în așa fel în- 
cîț, cînd îl auzi prima oară, 
ești tentat să spui că ai de-a 
face cu un îngîmfat Dar nu. 
Afirmația care apare uneori 
în discuție, este pe ideea i 
mie nu-mi este permis să mă 
abat de la ceea ce este drept, 
nu merg cu jumătăți de măsu
ră. fiindcă eu sînt Tache Ma
cri. L-am întîlnit după me
ciul cu „U“ Cluj. Părea mul
țumit de victorie.

— RSmîi în Timișoara, 
Macri 7

1 15.000 de 
miercuri pe 
cipal. Două 
mă“, tinere 
actuală și o 
ele Cupă, anunțau o partidă 
dîrză, de un nivel tehnic și 
'spectacular care să satisfacă 
asistența. Ca să nu mai spu- 
'nem că la Cluj, timpul a fost 
admirabil pentru fotbal, plă
cut și pentru jucători și 
pentru spectatori. Dar cluje
nii au plecat dezamăgiți de 
la stadion. Prea puțin au vă
zut din ceea ce așteptau, 
pentru că ambele formații au 
jucat doar cite o repriză. 
Iată raportul edificator al 
șuturilor la poartă din acest 
meci : „U“ Cluj — Steaua ; 
9—4, în prima repriză, și 
3—10 în a doua.

Steaua s-a zbătut o primă 
repriză să împiedice desprin
derea adversarului. S-a în
chis în apărare, în timp ce 
trei vîrfuri — Iordănescu, 
Marcu și Ștefănescu — nu 
puteau alcătui o linie de șoc 
capabilă să învingă forța 
fundașilor localnici.

După pauză, am constatat 
un lucru : „U“ nu are... ben
zină decît pentru 45 de mi- 
nute. Steaua a ieșit la joc, a 

'combinat mai bine, Dumitriu, 
omul de legătură, devenind 
mai eficient. A căzut, 
schimb, Universitatea.

clujeni eu fost 
stadionul muni- 
echipe ,,cu flr- 
șl talentate, o 

fostă deținătoare

ce ? Știm, Barbu acuza du
reri la un picior, dar, oare, 
acest jucător înseamnă tot 
potențialul creator al clujeni
lor ? Steaua a realizat un 
2—2 (și putea obține și mai 
mult), datorită ochiului de 
fin tehnician și nebănuit tac
tician cum s-a dovedit a fi 
acest Aelenei (17 ani și 6 
luni), care, în ciuda lipsei de 
experiență, a adus în ■ teren 
un plus de luciditate, de stă- 
pînire de sine, de varietate în 
acțiuni. Toate acestea au fost 
sintetizate în acea pasă idea
lă care a dus la golul lui 
Dumitriu.

Cam acesta a fost meciul 
de la Cluj, atît de așteptat, 
la al cărui nivel modest a 
contribuit, evident, și arbi
trajul lui I. Rus. Prin deci
ziile 
rate 
gea 
prin 
cîteva faze mai reușite. Du
ritățile unora puteau fi 
plătite" cu cartonașul gal
ben sau cel roșu, și 
decum prin opriri dictate, 
chipurile, să-i pună la punct pe 
cei duri. Arbitrul are, totuși, 
meritul de a nu fi luat în 
seamă trucajele din careuri 
(cu Uifăleanu prim solist), în 
goana disperată după un 11 
m salvator...

A METALULUI...

sale a vrut, parcă, să a- 
că nu auzise încă de le- 
avantajului,

intervenții
ciopîrțind 
neavenite

„răs-

nici-

La clnd minute după 
prinzătoarea victorie a 
lulul București ' 
»,Cupă“ cu "" 
în vreme 
Pantelimon 
binele de la Gluieștl, antreno
rul învingătorilor, ""
PESCU. își ascunde 
bucuria':

— Cred 
nu poate 

Foarte 
mitriu 
al doilea gol : La 
răsuflat măi ușurat.

— Așa ?
— Vom aborda meciul-retur cu 

maximă prudență dar și cu 
speranța calificării... Dacă „min- 
jii“ mei din centrul terenului 
(n.n. Mateeseu și Savu 'au 
preunfi 36 de ani !) vor 
zista primei , jumătăți de 
miercurea viitoare; totul 
posibil...

__ In meciul 
liderul diviziei 
ce suporterii 
iau cu asalt

sur-
Meta- 

de 
A, 

din 
ca-

Paul PO- 
cu greu

că Izbîncla 
fi pusă Ia 

puțin a 
sau Savu 

doilea gol

noastră 
îndoială ! 

lipsit ca 1 
să înscrie 

2—0 aș
Așa...

»u- 
! și 
1 fi

im- 
re- 

oră, 
este

★
Intre euforia metalurgiștilor 

șt tristețea — mascată cu des
tule eforturi — a Jucătorilor de 
la Dinamo, am căutat un mo
ment de echilibru, abordindu-1 
pe arbitrul Kevorc GHEMIN
GEAN, parte neutră.

— Ce părere aveți de rezultat?
— Just. Dlnamo este In cri

ză, Iar Metalul a luptat cu dis
perare pentru fiecare minge, 
atacînd mat periculos decît 
multe echipe de divizia A.

— Jucătorii v-au prilejuit 
cazuri mai mari decît s-a 
servat tribună ?

— In ciuda mizei, partida a 
fost destul de sportivă. Dina- 
moviștii mi-au reproșat că nu 
l-am eliminat pe Savu pentru 
un fault intentional asupra Iul 
Dumitrache, spre sfirșitul par
tidei. Eu cred că a fost un 
simplu fault de joc.'

In cazul amintit, decizia 
vaierului fluierului" ni s-a pă
rut cea mai dreaptă. în schimb, 
trebuie să recunoaștem că n-am 
înțeles calmul cu care arbitrul 
Ghemingean a tratat faza ime
diat următoare, in care Du- 
mitrache și-a făcut singur 
dreptate, lovindu-1 pe Ia Spate 
pe Savu, chiar în clipa clnd 
metalurgistul asculta admones
tarea arbitrului !

•Ar
Antrenorul dinamovlst Tra

ian IONESCU, nu întotdeauna 
parcimonios cu declarațiile, s-a 
ferit de această dată de o dis
cuție 
Cabină' 
nimic 
ducerii", 
vicepreședintele
Nae.

— Care este 
voastră ?

— Dinamo e 
formă. Echipa

— Fizic t
— Și fizic
— Despre 

iul ?
— Meciul 

prezintă o 
Problema ■ 
rllor...

— Cine 
mod deosebit T

— Nu pot face nici 
nalizare.

— Credeți cft victoria 
lui este meritată ?

— De vreme ce a
★

— Ceva mal vorbăreț decît 
antrenorul său s-a dovedit SAL- 
CEANU care ne-a mărturisit că :

— Ce mai, au fost mal buni 
ca no! ! Nici nu e de mirare, 
in ceea ce mă privește i 
simt extenuat, 
intr-altul alerg 
ore...

— Ce zid de
— Zic c® dacă ne-ar 

cu 3—0, n-am fi avut 
motiv să ne credem nedreptă-

• Prin autogolul marcat, 
N. Constantinescu (Farul) este 
al 15-lea jucător care a rea
lizat „performanța" nedorită 
de a înscrie în propria-i 
poartă.

• Cele mai mari note tn 
etapa a 28-a le-a primit 
U.T.A. — 89 p (avînd o me
die de 8,09), iar cele mai mici 
note Earn] — 60 p (5,45). Cea 
mai bună apărare : Jiul — 
43 p (8,60), cea mai bună li
nie de mijloc : Sport Club 
Bacău (Vătafii 8. Duțan 9)— 
(8,50). iar cel mai bun atac : 
U.T.A. 34 p (8.50).

directă, tnvlttndu-ne în 
motivlnd că ,nu are 

de ascuns în fata con- 
reprezentată acolo de 

clubului, Ion

opinia dumnea

ta scădere
e obosită...

de

• Pe baza notelor acorda
te în ultima etapă, clasamen
tul „constant-valoric", după 
28 de etape, se prezintă ast
fel : 1, POLITEHNICA IAȘI 
2 224 p. 2. Steagul roșu 2 194 
p, 3. ,.U“ Cluj 2 171 p, 4-5. 
Dinamo .și Rapid 2 162 p, 6. 
Steaua 2143 p, 7-8. U.T.A. și 
Farul 2140 p, 9. F. C. Argeș 
2 138 p, 10. Univ. Craiova 
2 130 p, 11. C.F.R. Cluj 2 116 
p, 12 Petrolul 2101 p, 13. 
Jiul 2 089 p, 14. S. C. Bacău 
2 062 p. 15. Progresul 2 026 p, 
16. C.F.R. Timișoara 2 009 p.

— Numai două săptâmînî. 
După meciul cu Steaua, m-am 
dus. Am făcut ce s-a putut. 

, Cînd am luat echfpa, avea 
6 puncte și un moral... Acum 
avem 17.

Explică necăjit motivele 
pentru care socotește Imi
nentă despărțirea. Sprijin 
minim față de ceea ce ar fi 
de dorit. Uneori, antrenorul 
a plătit cu banii săi mese ți 
locuri în camping (meciul cu 
,.U“ Cluj); a fugit cu echipa 
în ultimul moment In stadion 

. cu tramvaiul, fiindcă „n-a 
fost autobuz" (întîlniren cu 
Farul): echipa n-are adver
sar miercurea și joia pentru 
antrenamente, deoarece „ni
meni nu vrea să ajute C.F.R.- 
ul“.

văzut de
MAORI

A). CLENGIU

încă firav.dar
mare talent cu 
cate, n-am dispus de timp să 
lucrez în mod special.

Floareș — uni 
care, din pă-

— în București, vii săp. 
tămînal ?

nervos...șl
meciul cu Meta-

cu Metalul nu re- 
> problema adevărată, 
este oboseala Jueăto-

— Dar de echipă ești 
mulțumit ?

9 Cele mai mari șanse de 
a ciștiga 
schi"

,Trofeul Petschov- 
în acest campionat Ie 

au orașele: 1. Cluj 8,78, 2. 
Ploiești 8.64, 3-4. Constanța 
și Petroșani 8,50.

— Foarte. Băieții au crezut 
în mine și au răspuns la tot 
ce le-am cerut. Chiar dacă 
uneori metodele moderne de 
antrenament li s-au părut 
puțin bizare t pregătire, la 
sase dimineața, pe întuneric 
si zăpadă, mișcare nu în 
funcție de oboseală nparentă, 
ci de puls ț.a.m.d. Le mulțu
mesc.

— Pe care li 
mai talentați ?

socotești cel
...De „A-?

cel mai ta-

— Eu ? Să se spună că sînt 
navetist ? Nu. Am stat — cu 
o excepție cred — cinci luni 
numai la datorie.

O inimă mare acest Tache 
Macri 
emerit 
a fost

Cit 
uneori 
spună 
viei — în prezent cu picioa
rele anchilozate — care nu 
de mult a primit. 
Macri si a întregii 
C.F.R. Timișoara...

— E normal să 
așa ceva, spunea Tache. Nu 
se poate să uiți o fostă glo
rie a sportului timișorean...

— inginerul, maestrul 
al sportului, așa cum 
și în joc.
de emoționante sînt 
faptele sale ? Să • 
fostul portar Pavla-

vizita Iul 
echipe a

organize»
— Gaboraș —

lentat portar din țară. Pîrvu 
— cu dăruire în Joc ți șut 
puternic. Bojin. S-a îngrășat 
însă cam mult. Volaru — buno noml-

Metalu-

elșttgat...

MAT LAin

Metalul

Adrian VASILESCU
Ovidiu IOANITOAIA

careu 
două

r"

bătut 
un

® I)e menționat că cele 224 
de partide ale acestui cam
pionat au lost urmărite de 
2 508 684 de spectatori.

D Intr-un 
parcă

t 
fi 
nicii

v-a impresionat taC. ALEXE

Condusă cu 1—0, Dinamo are o ocazie unică de a egala. Stoenescu execută o lovitură de la 
11 m, dar portarul Petre Iosif respinge cu un frumos reflex. Secvență din minutul 25 
al partidei Metalul — Dinamo Foto i V. BAGEAC

■ . ..

„...La 27 iunie vom SĂTMÂREANU

„V-am spus
vom reveni in

de campioni!“
declară

un an.
exact la 22

la cî-

NELU NUNWEILLER
o bancă aflată sub 
Il-a a stadionului

...De pe 
tribuna a 
Giulfești, Nelu Nunweiller pri
vește neputincios strădaniile 
colegilor săi de a infringe am
biția metalurgiștilor bucu- 
reșteni. Urmărindu-1, mi-am 
dat seama cit de mult dorea să 
fie pe gazon, să-și ajute co
echipierii cu experiența sa. 
Dar stupidul accident, din par
tida cu Rapid l-a îndepărtat 
din formație pentru o perioa
dă de timp.

In pauză, rup tăcerea :
— Bana s-a închis ?
— Da. Sper 

viitoare să mi ... 
de catgut de la picior.

— Cînd vei 
rile ?

— Nu mi s-a spus o 
precisă. Ea va depinde 
trolul medical de la 
săptăminii viitoare, 
mine, campionatul s-a 
nat. îmi pare rău că 
fi alături de colegii 
ultimele meciuri de campionat 
șl de „Cupă", dar sînt sigur 
că ei vor lupta cu toată d!r- 
zenia și, la 27 iunie, vom îm
brăca tricourile de campioni.

vom 
In 

cel

ca săptămîna 
se scoată firul

relua pregăti-

dată 
de con- 
sfirșitul 
Pentru 
termi- 

nu pot 
mei în

brăca tricourile de
Iar după o săptămină 
lupta să aducem și „Cupa’ 
vitrina din șos. Ștefan 
Mare. (p. v.)

rr

• Iată un clasament al o- 
rașelor pe baza mediei vie 
spectatori : 1. CRAIOVA
17 416 (la toate meciurile dis
putate acasă — 209 000), 2. 
București 14 299, 3. Ploiești 
12 214, 4. Constanța 12 000, Pi
tești 11 000, 6. Iași 10 071. 7. 
Brașov 9 458, 8. Arad 8 892, 
9.. Timișoara 8 571, 10. Cluj 
8 403, 11. Bacău 7 642, 12. Pe
troșani 4 742.

ModesJo FERRARIN1

Partidele etapei a XXI X-a
încep la ora 13

• FIIND TELEVIZAT, MECIUL „U" — DINAMO ESTE PROGRA. 
ORA 15

Federația română de fotbal 
ne anunță că meciurile eta
pei a XXIX-a a campionatu
lui diviziei A, de duminică 
20 iunie, vor începe la ora 18.

Excepție face doar partida

de Ia Cluj, dintre Universi
tatea și Dinamo, care, fiind 
televizată, va începe la ora 15.

, DUMINICA
IN CAPITALA

Acum 
mai 
iulie 1970, 
teva clipe după 
ce Crișul părăsea 
divizia A. in ur
ma egalului de 
la București, cu 
Steaua, unul din 
mezinii echipei o- 
rădene (pe atunci 
de 18 ani). Săt- 
măreanu II. gă
sise forța morală 
să arunce un dram 
de optimism în tă
cerea aceea grea, 
de tristețe comună. 
„Peste un an vom 
fi din nou in pri
mele 16 echipe ale 
țării !”.

...După aproape 
un an. față în fată 
cu Alexandru Săi- 
măreanu II, prima 
„stea” a Crișului 
Oradea, component 
al lotului de tine
ret pentru balcani
ada de la Atena.

— V-am spus că 
vom reveni 
Vorbele 
n-au fost 
așa, într-o

— Dar 
a fost foarte greu!

,.B” viața 
Cînd însă 

și un ad- 
direct ea 
Timișoara,

in A ! 
acelea 
spuse, 
doară, 

urcușul
— în 
grea !e 

mai ai 
versar 
„Poli” 
atunci lupta devi
ne de-a dreptul 
titanică. Să nu Ui-

DELFIN 71//

(Urmare din pag. 1)

Libertății, Vulcan, 23 Au
gust. Ne străduim de ase
menea ca și centrul de la 
„Sirena" să fie afectat aces
tei importante, acțiuni.

— Cine răspunde de 
coordonarea acțiunii ?

— A fost constituit un co
mandament din care fac par
te reprezentanți ai Inspecto
ratului școlar, al. Consiliului 
municipal al organizației pio
nierilor și ai C.M.E.F.S. Adică 
factorii citre au colaborat și 
în vacanța anului trecut la 
reușita acestei frumoase ini
țiative. Unii cu obligații pe 
firul mobilizării copiilor și 
elevilor, alții cu misiunea de 
a Sigura cadrele necesare — 
profesori, antrenori și in
structori. Contăm la acest 
capitol pe un sprijin și mai 
substanțial din partea Insti
tutului de Educație Fizică și 
Sport, care va îndruma o se
rie de studenți cu speciali
zarea natație, în calitate de 
instructori-coordonatori.

— Ce performanță... mo- 
bilizatorică anticipați pen
tru Capitală lui „Delfin 
71" ?

— După calculele coman
damentului cifra care ar

A"
că ..Poli"tăm 

condus pînă s 
finalul turului, 
in astfel de cazuri 
te cam încearcă 
teama. In penul
tima clapă a tu
rului, insă, 
eîștigat la 
timișorenii 
pierdut la 
cioara, pentru ca 
apoi să „remizeze" 
acasă, pe Bcga. cu 
C.S.M. Sibiu. Așa 
am intrat în iarnă 
cu un punct a- 
vans (dar nu și 
cu liniștea promo
vării) și cu ace
leași speranțe. Iar 
așteptările n-au 
fost infirmate, Cri
șul reușind un re
tur. zic eu, foarte 
bun, cu 23 de 
puncte obținute din 
28 posibile.

— Au. fost totuși 
și în primăvară 
cîteva clipe de in
certitudine.

— Indiscutabil ! 
înaintea meciului 
direct, chiar dacă 
el sc disputa ia 
Oradea. Și în fața 
ultimului asalt de
cisiv. de la Baia 
Mare, în antepen- 
ultima etapă. Ne 
trebuia un singur 
punct, a cărui e- 
ventuală lipsă pu
tea anula toată 
truda noastră

urma să se realizeze în a- 
ceastă vară este de 20 000, 
adică cu aproape 4 000 supe
rioară celei <din 1970. Și ea 
va putea fi înfăptuită, evi
dent, dacă bunelor intenții 
și eforturilor comandamentu
lui, tuturor celor angrenați 
în reușita < acțiunii li se vor 
alătura cu toată convingerea 
și înțelegerea, cadrele didac
tice, directorii de școli. Am 
dori de pildă ca exemplele 
pozitive oferite pînă acum de 
Școala generală nr. 175, de 
liceele ,,Mihail Sadoveanu" 
și nr. 10, în care s-a făcut 
o susținută propagandă pen
tru ca succesele lui „Delfin 
’71“ să nu rămînă sin
gurele... De asemenea, sîn
tem de-a dreptul impresio
nați de felul cum acționează 
în reușita acțiunii unele con
silii pionierești de sectoare, 
spre exemplu, cel din sec
torul 8. Numai printr-un e- 
fort colectiv, susținut și sin
cer, „Delfin ’71“ poate ajun
ge Ia cifra amintită și chiar 
mai departe..

In ce ne privește nădăj
duim că apelul lansat — și 
pe această cale — de o re
prezentantă a comandamen
tului lui „Delfin ’71“ va găsi 
pretutindeni ecoul dorit.

noi am 
Sibiu, 

au 
Hune-

de-un campionii. 
I-a Baia Marc, in
să, clin cile țliți, 
punctul acela a în
semnat calificarea.

— Acum. cînd 
duelul promovării 
s-a sfîrșit. putem 
aborda și o altă 
problemă : se vor
bește despre veni
rea ta la Dina
mo. E cumva un 
simplu zvon ?

— Nu. nu-i un 
zvon ! Pentru mi
ne. Dinamo este 
o șansă care mă 
onorează și în ca
re sper cu 
ființa mea. 
rea mea la 
bucureștean 
însă condiționată : 
voi primi dezlega
re numai dacă 
deveni student 
Facultatea 
Drept. Vreau 
adaug — pentru 
suporterii orădeni 
— că nu mi-aș fi 
permis să cer dez
legarea daeă Cri- 
șul n-ar fi obți
nut promovarea.

M. IONESCU

toată 
Veni- 
clubul 

este

voi 
!a 

de 
să

DINAMO si RAPID cer scuze pe această 
cale publicului, presei, federației, propriilor 
lor conduceri și... echipei C.F.R. Timișoara 
pentru că se văd obligate să ocupe unul din 
primele două locuri ale clasamentului. Nu 
ele, ci... campionatul e de vină 1 ANTRENO
RUL JIULUI cere scuze în presă pentru că 
echipa sa a jucat csa cum a jucat în meciul 
cu Progresul. Nu el, ci... scopul e de vină, 
u: r.;.-?’.'.-. T: metalul
BUCUREȘTI cer scuze lui Dinamc — bibelou 
de porțelan. Cine să-și fi închipuit atîta fra
gilitate I U.T.A. cere scuze tuturor celor ce 
deservesc turiștii de pe litoral pentru amără
ciunea pricinuită de înfrîngerea Farului și își 
exprimă speranța că nimeni nu se va răzbuna 
pe nevinovății vileg iatutiști venifi la cură 
helio-marină. SPORTUL STUDENȚESC a eșuat 
izbindu-se de o stîncâ de buzunar : Metrorn 
Brașov. N-am crezut nici un moment că Mo- 
troc sau oricare altul ar fi în stare, în pri
mul an de antrenorot, să împingă o echipă 
în divizia A. Chiar dacă jucătorii sînt buni și 
condițiile excelente. POIMÎINE, IN PRIMĂ 
SERIE a diviziei secunde, cîteva echipe dis
perate vor încerca să se salveze de la re
trogradare. Atențiune )a tot, la toti, la toate. 
PATRU CAMERE' DE TELEVIZIUNE vor fi in
stalate în colțurile terenului la meciurile din 
prima ligă a viitorului campionat italian. 
„Ochiul dracului" va aduce mari prejudi
cii. Arbitri — adio greșeli sau misculanțe ; 
— cluburi — adio eventuale mașinațiuni ; 
ziariști — adio atîtea subiecte zdravene. Toți 
aceștia vor pierde. Va ciștiga, în schimb, 
adevărul. Mare scofală ! CEHOSLOVACIA 
ÎNVINGE FINLANDA la Helsinki cu 4—0. As 
dori ca în toamnă „Incoruptibilul" 
„Cehoslovenski Sport" 
echipa noastră exact la fel. GUSTAV WIE- 
DERKEHR, președinte ol U.E.F.A., crede că 
fotbalul are nevoie de 
ționale ale regulilor de joc. Noi sîntem de 
altă părere. Ar fi de ajuns ca o victorie să 
valoreze de trei ori mai mult decît un meci 
nul și toate strategiile defensive ar deveni 
ridicole. ÎNCEPE BARAJUL PENTRU DIVIZIA

UNIVERSITATEA CRAIOVA ’ si

de la
să scrie despre

modificări excep-

C. Subliniem că trasul sforilor nu esfe permis 
leaal decît lucrătorilor de la Teatrul Țăndă
rică. COMISIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL 
IAȘI iși pătează obrazul, declarînd campioa
nă altă echipă decît ceo victorioasă de drept 
și de fapt. Se spune că e greu de trăit în 
lume cu obrazul pătat. MARE SCANDAL în 
fotbalul vest-german pentru pretinse trucări 
de rezultate. Anchetă în curs. Interesele finan
ciare, precum și alte implicații ale cîști^ării 
campionatului sau retrogradării tind să 
din regizarea rezultatelor o primeidie 
amenință din ce în ce mai mult fotbalul 
dial. IN ITALIA, sportivii donează singe 
tru Crucea roșie. De la necunoscuti pînă la 
cele mai mari vedete. Ce-ar fi dacă si la 
noi?... CONTRACTELE ÎNCHEIATE Intre clu
burile noastre și antrenori nu prea sînt res
pectate nici de o parte nici de cealaltă. Sînt 
necesare clauze mai serioase. JUCĂTORII 
METALULUI BUCUREȘTI și antrenorul lor, 
Paul Popescu, pe cale să realizeze cea mai 
mare ispravă a sezonului : eliminarea din 
Cupă a dinamovistilor. Bravo pentru dibăcie 
si temeritate. AS.A. TG. MURES si CRIȘUL 
în divizia A. Au învins echipele cu cel mai 
bun stat major. HELENIO HERRERA ANTRE
NOR LA CRAIOVA? Circulă zvonul că pe ae
roportul din Craiova ar fi fost văzut H.H.dis- 
cutînd cu diriguitorii sportivi ai Universității 
eventualitatea unui contract, la sfîrșit, magul 
ar fi declarat unui ziarist încă neidenlificat 
că interlocutorii săi i-ou făcut o nemaipome
nită impresie. 
tegoric ceea ce 
ocazie, afirmînd 
moi reușesc să anime pe jucători si 
antrenori. Oricît am fi noi, „Incoruptibilii", 
de grozavi, cînd Helenio Herrera zice invers, 
nu ne mai rămîne decît să recunoaștem cit 
de profund am greșit. Semnatarul acestor rîn- 
duri și ajutoarele sale cercetează autentici
tatea zvonului acesta măgulitor care face 
peste noapte din conducătorii fui „U* Cra
iova niște celebrități. Romîneți pe recepfie !

• STADIONUL G1ULEȘTI, 
ora 15 : Rapid — Sport Club 
Bacău (tineret-rezerve) ; ora 
16,45 : Rapid — Obbwein 
(Austria) — old boys; ora 18i 
Rapid — Spoit Club Bacău 
(divizia A).

• STADIONUL REPUBLI
CII, ora 16,15: Steaua — 
C.F.R. Cluj (tineret-rezerve) ; 
ora 18 : Sleatia — C.F.R. 
Cluj (divizia A).

CLASAMENTUL RETURULUI
facă 
care 

morv 
pen-

Opinie care infirmă
spuneam noi cu 
Că acești oameni

pe jucători si

ca- 
alia 

nu

INCORUPTIBIL

Sălajul iși consolidează baza materială
pentru a putea aspira la mai

(Urmare din pag. 1)

șului expusă în holul Comi
tetului județean de partid. 
Senzația pe care o încercăm 
este optimistă, tonică.

*

Hotărîrea Conferinței 
C.J.E.F.S. Sălaj, adoptată la 
28 februarie 1971, nu și-a 
propus minuni. Documentul 
a fost alcătuit studiindu-se 
cu deplină luciditate, ținîn- 
du-se cont de condițiile ma
teriale existente, de posibili
tățile înfăptuirii lui. Pornin- 
du-se de la realitatea că ju
dețul 6ste — în privința ba
zei materiale necesare prac
ticării sportului de masă si 
de performanță — unul din
tre cele mai sărace ale țării, 
s-a decis ca în viitorul cel 
mai apropiat (adică, practic, 
de mîine) toate eforturile sf 
resursele să fie îndreptate în 
această direcție, folosindu-se. 
mai ales, posibilitățile loca.ie.

Primele realizări, notata 
acum, la expirarea unui tri

mestru, sînt în măsură să 
ne insufle certitudinea că lu
crurile se află pe un făgaș 
bun. In acest răstimp s-au 
realizat :

— Sala de gimnastică de 
la Liceul de cultură generală 
.lin .Sărmașag ;

— Microbaze sportive la 
Românași, Cehul Silvaniei șl 
comuna Ip (ultima o ame
najare excelentă cuprinzînd 
un portic de gimnastică, te
renuri de volei, baschet si 
handbal cu perspectiva apro
piată de a fi bituminizate) :

— La Zalău au început lu
crările la terenurile de tenis 
(primele în județ!) și Ia « 
microbază care urmează a fi 
inaugurată în ajunul zilei de 
23 August;

(Trenează încă activitatea 
la ridicarea sălii de sport din 
Șimleul Silvaniei. aflată în 
continuare, în stadiu de fun
dație).

★

Neemițînd, deocamdată, pre
tenții în domeniul marii per
formanțe, eliberat de grijile

clasamentelor, ale promovă
rii și retrogradării, Sălajul 
și-a putut axa preocupările 
pe consolidarea activității 
sportive a maselor și a școla
rilor, mai ales.

La Zalău nu există nici un 
candidat pentru loturile olim
pice dar, în schimb, gim
nastica zilnică se practică 
REAL în toate școlile și in
ternatele. Ceea ce ne dă nu 
numai speranța dar și cer
titudinea că aici va crește o 
generație vie copii puternică 
și sănătoasă, aptă să selec
ționeze elementele de excep
ție ale marelui record spor
tiv.

în contextul preocupării 
statornice față de sportul 
școlar, trebuie înscrisă Con
sfătuirea desfășurată nu de 
mult cu participarea tuturor 
directorilor de școli și a pro
fesorilor de educație fizică 
din județ. Sub conducerea 
tov. Emil Ghibu. vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., au avut 
loc lecții practice, informări 
prezentate de ditectori de 
școli și profesori, proiecții de

mult
filme. Rezultatele se vor ve
dea în tîmp.

★
Duminicile Zalăulul sînt 

Vesele și îmbietoare, îi chea
mă pe amatorii vie mișcare, 
drumeție, iarbă verde și 
sport la acțiuni arit de atrac
tive îneît au darul uneori să 
răpească pînă și pe specta
torii cei mai fideli ai echi
pei locale de fotbal (divizia 
C), nemulțumiți e drept 
— de jocul și poziția ei în 
clasament. Tiebuie subliniat, 
înainte de toate, caracterul 
lor constant, natural. Ele nu 
reprezintă (cum se mai în- 
tîmplă în altă parte) acțiuni 
de paradă, organizate mai 
repede pentru.. dări de sea
mă și rapoarte.

O asemenea duminkiă, des
fășurată în pădurea Brădeț, 
își mai păstra ecourile în 
ziua vizitei noastre la Zalău. 
Peste 5 000 de oameni au 
luat parte la acțiunea de 
mare anvergură, au partici
pat la numeroase concursuri 
sportive, au urmărit un fru
mos program arlistic, au 
cîntat, au dansat, au alergat...

I
I

3. Steaua 13 5 5 3 19—10 15
2. F.C. Argeș 13 6 3 4 19—37 15
3. Rapid 13 8 3 4 14—12 15
4 Dinamo 13 3 4 4 17-12 14
B. „U“ Cluj 13 4 6 3 16—12 14
6, Univ. Cralovp 13 5 4 4 13-14 14
7. U.T.A. 13 5 3 5 18—17 13
R. Jiul 13 5 3 5 10—11 13
!) Farul 13 4 5 4 12—14 13

10. C F.R. Cluj 13 4 5 4 15—18 13
lî. Steagul roșu 13 5 2 6 T6-35 12
12. Progresul 33 4 4 5 17—17 12
33. S. C. Bacău 33 4 4 5 11—19 12
14. Politehnica 33 5 1 7 18—16 11
15. Petrolul 33 2 1 4 12-37 11
36 C.F.R. Tim. 33 4 3 6 12—18 11

Pronosticul nostru la
concursul Pronosport nr. 

din 20 iunie 1971
1. CU" Cluj — Din. Buc.
2. Petro’ul — CFR Tim.
3. ,.U“ Craiova — Progresul
4. Steaua — C.F.R. Cluj
5. Jiul — Farul
6. U.T.A. — F.C. Argeș
7. Steagul r. — Polit. Iași
8. Poiana Cimp. — Metrorn _
9. Progr. Brăila — Polit. G-ti

10. U.M. Tim. — Ollmp. S.M.
11. CSM Sibiu — Polit. Tim.
12. Corvi ,ul — CFR Arad
13. Minerul Anina — Crișul
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Tragerea 
excepțională 

LOTO 
din 22 iunie 1971

I • AUTOTURISME DACIA
I 1300, SKODA SICO ;

I •EXCURSII IN GRECIA cu
avionul cca. 8 zile ;

I* Cîștiguri în bani de va
loare variabilă ;

| • Cîștiguri fixe în bani.

* Cu variantele de 15 lei par- 
Iticipați la toate extragerile cu 

șanse mari de cîștig.

Luni 21 iunie 1971, ULTIMA 
I ZI pentru procurarea biletelor.

I Rubrică redactată de
LO1O PRONOSPORT



în „Cupa Steaua" la tir

N. ROTARU - 
primul la 3x40

Joi, In cea de a doua zi a 
„Cupei Steaua", s-a disputat 
una dintre cele mal dificile 
probe de tir, armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri. Cel 
mai bun țintaș al zilei a fost 
N. Rotaru care a cucerit pri
mul loc la pozițiile în picioa
re. în genunchi și la 3x40. 
O comportare bună au avut 
și Em. Alsanyi (C.S.M. Cluj), 
primul clasat la 40 f. culcat 
și juniorul I. Codreanu (Stea
ua) care la 40 f. poz. în pi
cioare a stabilit un nou re
cord national la juniori cu 
356 p (v.r. 352 p). Ana Butu 
(Olimpia) și I. Corneliu (Stea
ua) au cîștigat la pistol sport, 
cu 566 p și, respectiv, 573 p.

Iată primii trei clasați la 
armă liberă calibru redus — 
40 f. culcat : 1. Em. Alsanyi 
(C.S.M. Cluj) 396 p, 2. M. 
Marin (Metalul) 395 p, 3. T. 
Coldea (Steaua) 395 p. ț 40 f. 
poz. în picioare : 1. N. Rotarii 
(Metalul) 363 p, 2. Șt. Caban 
(Dinamo) 363 p, 3. T. Ciulu 
(Steaua) 360 pi « t. poz. în 
genunchi : 1. N. Rotaru 386 
p, 2. I. Olărescu (I.E.F.S.) 
382 p, 3. D. Vidrașcu (Dina
mo) 381 pi 3X40 f. : 1. N. Ro
taru 1114 p. 2. S. Caban 1130 
p, 3. I Olărescu 1126 p. Pro
ba de skeet (talere aruncate 
din turn) a revenit lui M. 
Vlădoiu (Steaua) 189 t.

V. VALENTIN-coresp.

Silbino GardaTrei mutări

„Fiecare copil cubanez visează
la gloria lui Capablanca"

canul"

situează 
în țara

îna-
Kossetto.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. I)

Concursul atleților 
bucuresteni

»

Teri, au continuat pe sta
dionul Republicii întrecerile 
atleților bucureșteni seniori 
și juniori I. Concursul a fost 
condimentat cu un singur 
record, realizat de Florea 
Sandru (Metalul), elev al an
trenorului C. Nourescu i 
34:54,0 — nou record de ju
niori la 5000 m. Cele mai bune 
rezultate t seniori 200 m — J. 
Triana (Cuba) 21,2, Al. Mun-. 
teanu (Steaua) 21,5; 5000 m
— C. Andreica (Steaua) 
34:30,4 ; prăjină — D. Piștalu 
(Dinamo) 5,05 m. Senioare i 
200 m — M. Garbey (Cuba) 
24,5 ; 800 m — M. Lincă (Me
talul) 2:10,9; 100 mg — V. E- 
nescu (Metalul) 13,6; înălțime
— 11. Bokor (C.A.U.) 1,66 m ;
greutate — V. Brad (Progre
sul) 14,13 m ; suliță — El. 
Prodan (Constr.) 51,02 m, Șt. 
Ciontu (Constr.) 50,40 m. 
Juniori 11 400 mg — Gh.
Eugen (C.S.S.) 56,2; prăjină
— M. Voicu (C.S.S.) 4,30 m.
Junioarei 200 m — V. Ticu 
(Steaua) 25,7; 100 mg —
El. Crăciun (S.S.A.) 15,2;
greutate — M. Constantin 
(S.S.A.) 12,83 m. (C. M.).

Silbino Garcia este pri
mul șahist cubanez 
care joacă în România. 

Apariția lui în turneul inter
național de la București a 
fost privită la început cu ne
încredere, pînă cînd tînărul 
student de la Facultatea de 
filozofie din Havana a jucat 
acea strălucită partidă cu 
Tatai. sacrificînd dama și 
dezlănțuind unul dintre cele 
mai spectaculoase atacuri de 
mat pe care ne-a fost 
le vedem.

Pe atlasul șahului, 
reprezintă un teritoriu 
tă. încă în ultimele 
ale secolului trecut se orga
nizau aci mari turnee și me
ciuri. Steinitz și Cigorin s-au 
înfruntat de două ori la Ha
vana și în același loc s-a des
fășurat epocala confruntare 
dintre Capablanca și Lasker, 
în 1921.

Astăzi, insula care a dat 
pe unul dintre cei mai stră
luciți maeștri din toate tim
purile păstrează și dezvoltă 
statornic vechile tradiții. 
Turneul național aduce în 
fața tablelor de joc peste 
200.000 de concurenți anual ; 
Cuba este (probabil) singurul 
loc din lume unde simulta
nele se desfășoară pe stadi- 
dioane; Havana s-a consa
crat ca un oraș 
rilor concursuri, 
vînd loc, printre 
una dintre edițiile 
șahiste.

...Stăm de vorbă
Garcia în micul bar al ho
telului bucureștean Victoria. 
E un băiat firav, cu o frunte 
imensă, foarte modest și 
foarte simpatic.

— Recapitulați-ne palma
resul dumneavoastră.

— Nu este greu, pentru că 
„fișa“ mea nu e prea încăr
cată. Am fost campion al Cu
bei în 1968 și 1969. pe 
II în 1967. Acum liderul 
tru este Jimenez, cred 
mult mai puternic 
mine.

— Cel mai mare succes...
— îl aștept și nu chiar de 

puțină vreme, răspunde zîm- 
bind Silbino. Titlul de maes
tru internațional l-am obți
nut în 1969, la Quito, unde 
m-am clasat pe locurile 
I—III, cu Jimenez și cu ho-

Silbinc 
mul

dat să

Cuba 
de eli- 
decenii

ma- 
a-
Și

al 
aici 

altele, 
Olimpiadei

cu Silbino

tecul 
nos- 

eu 
decît

cehoslovac Stratil în duel pentru balon cu unul din 
finlandezi, în cursul meciului pentru campionatul 
disputat la Helsinki și ciștiyat de echipa Ceho

slovaciei cu 4—O
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Atacantul 
apărătorii 
european

iN PRELIMINARIILE OLIMPICE
i retur pentru preli- 

turneului
U R.S.S. și 

la disputată 
învingători

. In meci 
minariile 
echipele 1 
au terminat 
(0—0), partida 
Rotterdam ___
4 0 în prima întîlnire, fotba
liștii sovietici se califică pen
tru turul următor.

olimpic 
Olandei 

egalitate 
la 
eu

La Paris, în meci de cali
ficare pentru turneul olimpic, 
echipa Franței a întrecut cu 
1 — 0 selecționata Islandei. 
Cum prima întîlnire s-a ter
minat la egalitate : 0 -0.
olimpicii francezi se califică 
mai departe.

livianul Jepes. Cu un 
înainte ciștigam „panameri- 

de la Havana, 
intea lui Jepes și 
Cam atit...

— Pe ce loc se 
șahul,, ca interes, 
dumneavoastră ?

— După basseball. indiscu
tabil pe locul II. Mai 
în rîndurile școlarilor, 
care copil cubanez visează la 
gloria marelui Jose Raoul 
(n. n. Capablanca). Partidele 
acestuia sînt studiate cu o 
venerație aproape pioasă. Un 
fenomen nou mi se pare dez
voltarea puternică a șahului 
feminin. în acest domeniu, 
însă, România deține o po
ziție greu de atacat.

— Cum vi s-a părut 
nirea cu Bucureștiul ?

— îneîntătoare. Este 
oraș luminos, vesel și 
binte. Un oraș latin. Și 
Bucureștiul este pentru mine 
o revelație, șahul românesc 
— în schimb — îmi era 
foarte bine cunoscut. îi apre
ciez pe maeștrii 
voastră pentru 
și modul creator 
pregătesc, pentru 
lor nealterată, 
acestui joc plasat 
tre artă, sport și 
răminind, oricum, 
tre cele mai superbe lucruri 
inutile ale existenței noastre. 
Poate că de aceea îl iubim 
cu alita fidelitate...

între doi stîngaci, desfășurată 
din primul și pînă în ultimul 
minut sub semnul egalității 
GySrffi s-a acomodat bine cu 
Tregubov, luptînd curajos, 
fără să țină seama de faima 
campionului sovietic. Directele 
sale de stînga și-au atins cu 
regularitate ținta, primul rund 
terminîndu-se cu un ușor a- 
vantaj pentru român. In re
priza a doua, Gyorffi. văzînd 
că ar putea să cîștige, schim
bă tactica de luptă, pornind 
el la atac. Aceasta a fost o 
greșeală. Mai tehnic, Tregu
bov a știut să facă pasul îna
poi și să puncteze el cu di
recte de la distanță. Meciul 
s-a echilibrat deci, 
învingătorul să se 
în rundul următor, 
boxat excelent și 
parte a meciului, 
de la egal la egal 
bov. A fost foarte greu 
dat o decizie, dovadă puncta
jul : 3—2 în favoarea lui Tre-

gubov. Această decizie putea 
fi dată foarte bine și în fa
voarea reprezentantului 
tru, care merită felicitări, 
ciuda faptului că a fost 
vins. Belici (Iugoslavia) b. 
III Rutkowski (Polonia).

nos
in 

In- 
ab.

COMBATANTH LA PODEA

prea tîrziu să mai refacă tot 
ce a pierdut în prima și mat 
ales în a doua repriză. învin
gător la puncte Parlov,
5—0. Sachse (R.D.G.) b. ab. 
Jensen (Danemarca).
VICTORIOS ÎNAINTE DE
MITA, MIHAI S-A CALIFICAT 

IN FINALA

«u
li

Ll-

ales 
Fie-

întîl-

it n 
fier- 
dacă

dumnea- 
seriozitatea 
în care se 

pasiunea 
închinată 

undeva în
știința, dar 
unul din-

(Vale.)

urmînd ca 
hotărască 

Gyorffi a 
în această 
lupttndu-se 
cu Tregu- 

de

NĂSTASE—KELDIE (Australia)

Incomodat vădit de garda 
inversă 
Stump 
gile la 
Pa rlov. 
directe, 
La mijlocul meciului, 
lovește clar și puternio 
față, Stump fiind nurrărat în 
picioare. O contră de stînga la 
cap și boxerul nostru îl as
cultă din nou pe arbitru nu- 
mărînd. învingătorul, Parlov, 
se profilează încă de la înce
putul reprizei a doua. Cînd 
nimeni nu se aștepta, impro
vizatul nostru semigreu expe
diază un croșeu de stînga la 
cap, trimițîndu-1 pe Parlov la 
podea. Arbitrul polonez Idziok 
nu-1 numără însă, preferind 
să-l șteargă Ia față pe... 
Stump. Acesta forțează, dar «

IN PRIMUL TUR LA WIMBLEDON
partide- 
turneu- 

tenis de
Năstase

S-au tras la sorți 
le din primul tur al 
lui internațional de 
la Wimbledon. Hie 
îl va întîlni pe australianul
Ray Keldie, în timp ce Ion 
Tiriac va juca cu învingăto
rul dintre Brian Fairlie 
(Noua Zeelandă) și Roy 
Barth (S.U.A.). Alte meciuri 
din primul tur : Laver — Io- 
vanovici ; Okker — Kodes ; 
Roche — Pasarell ; Gulyas — 
Franulovici ;
Gorman ; 
kerjea ; 
wilt.

Franulovici. Alt» rezultate : 
Newcombe — Graebner 8—6, 

Gorman — Addison 
Smith — Ruffels 
Emerson - 

6—4, 7—5 ;
6—4, 7—5 ; 

Gonzales 6—3, 
Moore

6—4 ;
8—6
6—3, v—r , 
chey 8—9, 
— Mottram 
sen
Davidson
6—4, 8—6.

6—3 ;
6—4 ; - Ri- 

Case 
Ries- 
6—2 ;
4—6,

Drysdale —
Metreveli — Mu- 
Ncwcombc — He-

CUPA DAVIS

a adversarului său, 
nu a putut evita stîn- 

corp ale iugoslavului 
reușind doar cîteva 
fără a egala situația. 

Parlnv 
la

Aurel Mihai, In cea de-a 
doua reuniune a semifinalelor 
a realizat o victorie rapidă a- 
supra spaniolului Escudero. 
Cu o puternică stingă la băr
bie, plasată la sfîrșitul unei 
serii, reprezentantul nostru a 
pus capăt întîlnirii 
victoria prin k.o. I. 
eași categorie

obținînd 
La aee- 

_ T. ___ =__  (semircuscă), 
Gedd (Ung.), b. p. Rozek (Pol.). 
Isa cocoș, campionul european 
Aurel Dumitrescu a cedat la 
puncte în fața maghiarului 
Badari, iar Melnikov (U.R.S.S.) 
b. p. Dawling (Irlanda)^ Ișa 
semiușoară, Antoniu 
și-a croit drum spre 
prin victoria la puncte 
maghiarului Orban pe 
l-a trimis și la podea 
ma repriză.

MEDALIILEDRUMUL SPRE
DE DRONl A FOSE MAI UȘOR

Vasile 
finală 

asupra 
care 

în pri

★
Pe terenurile de la Que

en’s Club din Londra, a con
tinuat turneul' internațional 
premergător marelui turneu 
de la Wimbledon. în turul 
III, Rod Laver l-a învins cu 
4—6, 6—3, 6—4 pe Zeliko

Medul
Cehoslovacia — Spania

se dispută la Praga

EXPOZIȚIE OLIMPICA LA LAUSANNE
9

LAUSANNE 17 (Agerpres), 
— în sălile palatului Beau
lieu din Lausanne, sediul 
Comitetului internațional o- 
limpic, a fost deschisă expo
ziția care evocă realizări din 
domeniul sportului interna
țional. precum și figura lui 
Pierre de Coubertin.

Sînt expuse, între altele o 
selecție de opere de artă pro
venite de la „Bienala spor
tului în artele plastice" de la 
Barcelona, fotografii și ma
chete ale bazelor sportive din 
Munchen și Sapporo, pre-

cum și din orașele Montreal 
și Denver gazdele olimpia
delor din 1976.

Expoziția olimpică de la 
Lausanne a fost deschisă de 
Georges Chevallaz, primarul 
orașului. Luînd cuvîntul vice
președintele Comitetului in
ternațional olimpic, contele 
Jean de Beaumont (Franța), 
a evocat opera lui Pierre de 
Coubertin subliniind că ! 
„Mișcarea olimpică este o 

mină întinsă tineretului din 
întreaga lume deasupra tu
turor frontierelor".

LONDRA, 17 
Comitetul Cupei 
nit la Londra, a

(Agerpres) —
Davis întru- 

.... ._ _____ . _ hotărît, între
altele, ca meciul dintre echi
pele de tenis ale Cehoslova
ciei și Spaniei (finala grupei 
A a zonei europene) să se des
fășoare la Praga în zilele de 
16, 17 și 18 iulie.

MADRID, 17 (prin telefon).
în cea de a doua reuniune 

din cadrul sferturilor de fi
nale, de miercuri. încă trei 
pugiliști români și-au croit 
drum spre podiumul meda- 
liaților campionatelor euro
pene din capitala Spaniei : 
Calistrat Cuțov, Alee Năstac 
și Horst Stump. Campionul 
european al semiușorilor, 
țov, prin victoria ca și 
evoluția sa excelentă în 
ciul cu' bulgarul Stoicev, 
prezentat candidatura la 
dalia de aur a categoriei u- 
șoare. Pentru cei ce n-au ur
mărit meciul la televizor tre
buie să spunem că partida 
reprezentantului nostru cu 
boxerul bulgar, deși a fost 
cîștigată clar, n-a fost de loc 
ușoară. Stoicev a practicat un. 
box tehnic, cu lovituri direc
te, executate în viteză, care 
l-au incomodat vădit pe bo
xerul român. în special în 
prima repriză, cînd Cuțov nu 
și-a găsit cadența. Cu o vo
ință demnă de toată lauda, 
Cuțov a pornit la ofensivă în 
rundul doi și cu numeroase 
stingi la ficat l-a pus în di
ficultate pe Stoicev. Aceste 
lovituri recepționate în repri
za secundă au fost resimțite

Cu- 
prin 
me- 
și-a 
me

Așii aruncării discului n-au
realizat nimic
STOCKHOLM, 

pres). — Proba 
din cadrul concursului inter
național de atletism de Ia 
Stockholm a fost cîștigată de

Corespondentă din Helsinki

17 (Ager- 
de 5 000 m

CEHOSLOVACII AU JUCAT MAI BINE
ÎN DEPLASARE DECÎT PE TEREN PROPRIU

In actuala ediție a cam
pionatului european, echipa 
Cehoslovaciei, joacă se pare 
mai bine în deplasare decît 
acasă. Victoriile saje repur
tate pe terenuri străine ple
dează în acest sens. Miercuri 
seara la Helsinki, în prezen
ța a numai 4000 de specta
tori echipa Cehoslovaciei a 
obținut o nesperat de co
modă victorie (4—0!) în fața 
selecționatei Finlandei. Este 
o victorie pe deplin meritată 
chiar dacă avem în vedere 
perioadele de dominare ale 
gazdelor, care n-au putut 
străpunge, însă, masiva apă
rare cehoslovacă. Din păcate, 
finlandezii au avut un sis
tem defensiv foarte penetra- 
bil. In min. 12, Jan Capkovic 
deschide scorul pentru ca 5 
minute mai tîrziu neobosi
tul Pollak, care a dominat 
din nou întreg terenul, să

tregul atac al formației sale 
și a marcat două goluri (în 
min. 83 și 90). Arbitrul po
lonez Szrodecki a condus e- 
chipele i

FINLANDA : Naesman — 
Kautonen Kilponen, Rajan- 
tie. Suomalainen. Heikkilă. 
Mâkkilă, Flink, Tolsa_ Toi- 
vanen, Rissanen.

i
CEHOSLOVACIA : Viktor 

— Dobias, Hrivniak, Desiat- 
nik Taborski. Pollak, Kuna, 
F. Vesely (Karko), Stratil,

Adamec (Hrdlicka), 
kovic.

In urma acestui 
clasamentul grupei 
zintă astfel l

1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finldnda

ia Stockholm

J. Cap-

rezultat 
se pre-

43109-27
3 1113-13
31112-33
40131-91

Următorul meci. Finlanda 
— România (22 septembrie).

VOITO SULLANDER
„Helsingin Sanomat"

Aseară, la înapoierea de la Helsinki, 
Angelo Niculescu a declarat: 

„Cehoslovacia a revenit in rîndul
mai înscrie un punct. Au ur
mat mai multe perioade de 
dominare finlandeză, dar 
scorul nu s-a modificat. Spre 
sfîrșitul meciului, antrenorul 
Novak a făcut două modi
ficări esențiale: a introdus în 
formație pe tînărul Karko 
și pe Hrdlicka în locul lui 
Vesely și Adamec. Debutan
tul Karko a fost de-a drep
tul excepțional. A animat în-

marilor echipe europene"

proaspătul recordman euro
pean Dave Bedford (Anglia) 
în timpul de 13:24,6. In ca
drul acestei curse Bedford 
a stabilit un nou record eu
ropean pe distanța de trei 
mile (4 827,94 m) cu 12:58,2. 
Vechiul record era de 13:03,4 
și aparținea din anul 1967 
atletului maghiar Lajos Mec- 
ser. -

Așteptată cu viu interes, 
proba masculină de aruncare 
a discului a revenit record
manului mondial Jay Silves

ter (S.U.A.) cu 65,78 m urmat de 
suedezul Ricky Bruch — 63.96 
m și cehoslovacul Ludvik 
Danek — 62,66 m. Cu un re
zultat remarcabil s-a înche
iat proba de săritură în înăl
țime cîștigată de Jan Dahl
gren cu 2.20 m (nou record 
suedez). La prăjină, suede
zul Kjell Isaksson (5,20 m) 
l-a învins din nou pe ame
ricanul Dick Railsback cla
sat pe locul doi cu 5,00 m. 
Alte rezultate: 100 m: Jean 
Louis Ravelomanantsoa (Re
publica Malgașă) 10 4; 800 m: 
Henrik Szordvkovski (Polo
nia) 1:49.2; 1 500 m; Franco 
Arese (Italia)

• Intîlnirea 
desfășurată la 
(R.F.G.) între 
feminine ale R.F. a Germa
niei și Olandei s-a 
cu 18 819—18 687 în 
oaspetelor.

I.a individual, pe 
loc s-a clasat olandeza Van 
Beek cu un total de 4 865 
puncte, urmată de vest-ger- 
mana Karin Mack — 4 805 
puncte.

în ultima parte a meciului de 
către campionul bulgar, care 
la atacurile dezlănțuite ale 
reprezentantului nostru n-a 
mai putut reacționa decît prin 
blocaje și țineri, terminînd 
meciul epuizat. Deși verdictul 
juriului a fost în majoritate 
(4—1) pentru Cuțov și nu în 
unanimitate, victoria campio
nului european a fost cate
gorică.

Penuria de elemente valo
roase la categoria mijlocie, 
dar și tragerile la sorți i-au 
adus lui Năstac în sferturile 
de finală un adversar fără 
veleități, francezul Dufour. în 
această situație, campionul 
român n-a stat mult pe gîn- 
duri și în urma unui schimb 
de lovituri, boxerul francez ' 
a fost nevoit să asculte nu
mărătoarea arbitrului. In run
dul doi. Năstac se dezlănțuie 
și din nou o serie de croșee 
îl pun în mare dificultate pe 
Dufour, situație în care con
ducătorul luptei, olandezul 
Hrom, oprește lupta care de
venise inegală, dictînd aban
donul boxerului francez.

Stump a întîlnit în norve
gianul Skog un adversar di
ficil prin alonja sa, cu care 
l-a incomodat vădit pe pugi- 
listul nostru în prima repri
ză. Din rundul doi, Stump a 
început să-l oblige pe parte
nerul său de întrecere să ac
cepte lupta de aproape, tac
tică foarte potrivită în ase
menea situații și numeroasele 
lovituri primite la stomac 
l-au epuizat pe boxerul nor
vegian. în ultimul rund, 
Stump a aplicat aceeași tac
tică, silindu-1 pe Skong să 
coboare garda, moment în 
care o dreaptă puternică la 
bărbie l-a pus pe pugilistul 
norvegian în imposibilitate 
de a mai continua lupta.

Alte rezultate : cat. mijlo
cie mică : Belici (Iugoslavia) 
b. ab. 3 Doncev (Bulgaria),' 
Rutkowski (Polonia) b.p. So- 
zen (Turcia) ; cat. mijlocie s 
Virtanen (Finlanda) b.p. 
Coopmans (Olanda) ; cat. se
migrea : Parlov (Iugoslavia) 
b.p. Gortad (Polonia).

LEX

3:43,6.
de pentatlon 
Gummersbach 
selecționatele

încheiat 
favoarea

primul

GIMONDI NU PARTICIPA LA

F.C. ARSENAL: UN VENERABIL CLU3 DE FOTBAL
SUBORDONAT DEVIZEI „AFACEREA, ÎN PRIMUL RO!"

Tn numai cîteva zile, la bursa 
din Londra s-a înregistrat o 
creștere substanțială a cursului 
acțiunilor societății „F. C. Arse- 
nal* î de la 40, la 50 de lire. 
Dar chiar șl la acest curs, pose
sorii acțiunilor nu prea au fost 
dispuși să le vtndă, astfel că s-au 
înregistrat puține operațiuni. Creș
terea cursului acțiunilor „Arse
nal0 contrastează cu tendința de 
scădere manifestată tn general la 
bursa londoneză. Ea se explică 
prin dublul succes al echipei 
Arsenal în cele două mari com
petiții engleze : cupa fi campio
natul.

Arsenal este un club condus, 
de multă vreme, cu maximum 
de fidelitate față de principiile 
fotbalului profesionist, care cons
tituie o impoitantă verigă a in
dustriei de spectacole (show- 
bussiues) de pe insula britanică 
Arsenal (ca și celelalte cluburi 
din Ligă), est- o societate pe 
acțiuni, care pe lîngă faptul eă 
satisface pasiunea proprietarilor 
pentru sportul rege, mai trebuie 
să aducă șl profit, ca orice În
treprindere.

Acționarii principali ai clubu
lui sînt familiile HillwooJ șl 
Bracewell-Smith, bine cunoscute 
în City. Primii sînt coproprieta
rii marii bănci „Hambros", iar 
ceilalți, proprietarii celebrelor ho
teluri londoneze : „RHzM și „Park- 
Lane*. Alături de aceștia, mal o- 
cupă locuri în consiliul de admi
nistrație a' clubului șl altl cori
fei ai marii finanțe care privesc 
fotbalul ca pe orice alt gen de

afacere, reducîndu-1 în ultimă in
stanță la profit și pierdere. La 
Arsenal, cea de a doua alterna
tivă este însă, puțin probabilă.

Arsenal a știut, întotdeauna, 
să scoată maximum de beneficii 
în echipa care a cucerit cam
pionatul și Cupa în acest an, 
numai trei jucători au fost achi
ziționați pe sume mai impor
tante : fundașul Mc Nabb, înain
tașul Mc Lintock șl portarul 
Wilson. Toți ceilalți au fost le
gitimați ca începători, la vîrsta 
școlară și crescuți în echipele 
clubului. De altfel, pepiniera Ar
senalului se bazează pe activi
tatea pe care o desfășoară o 
extraordinară rețea de specia
liști în descoperirea talentelor 
fotbalistice. Este vorba de 50 
de „veterani* ai fotbalului în
zestrați cu o deosebită intuiție, 
care vizitează toate terenurile 
mici din Anglia căutînd perlele 
de mîine.

Așa se face că jucătorii pri
mei echipe de azi au costat 
mai puțin deJt un singur ju
cător recent achiziționat de clu
bul Burnley, dar ei valorează 
în acest moment de zece ori 
mai mult la bursa valorilor fot
balistice, decît costul lor în no- 
nientul achiziției. O bună afa
cere pentru proprietarii clubului !

în schimbul privilegiului de a 
juca la Arsenal, jucătorii depun 
un efort to* mai mare decît cel 
obișnuit la echipele continentale. 
Ei participă la peste 60 de jocuri 
anual, joacă în fiecare . meci eu 
maximum de efort șl se antre

nează mai dur decît majoritatea 
altor echipe, chiar și englezești. 
Orice capriciu îi aruncă pe banca 
rezervelor, căci înlocuitori există 
destul și atîta așteaptă... în con
ducerea clubului, de altfel, legea 
supremă este eficiența sportivă, 
singura în stare să asigure și 
succesul financiar. Totul sub 
deviza : „Busslness first 1“ („Afa
cere, în primul rînd I").

Cu astfel de principii, nu este 
de mirare că șl stilul de joc 
suferă influențe serioase. Spre 
diferență de Leeds, de exemplu, 
Arsenal șl-a creat un renume 
prin jocul său excesiv de rea
list. Nimeni nu ple-de dacă nu 
primește gol Iată de ce scoru
rile tipice pentru Arsenal sînt : 
0—0 sau 1—0. Epoca unor jucă
tori ca Drake, Lawton. Spragg 
șt alții,, care au făcut fala gol- 
geterilor odinioară și au cîștl- 
gat bătălii istorice pentru Arse
nal, a trecut. Locul ier a fost 
luat de meseriași onești, nu lip
siți de talent, dar care se mul
țumesc să-șl facă în mod corect 
datoria.

Arsenal va juca. începînd de 
la toamnă. în „Cupa campioni- 
'or europeni". Se va putea veri
fica atunci un mod specific de 
organizare, o concepție despre 
fotbal, în focul celor mal înalte 
solicitări. Această încercare 
poate deveni instructivă pentru 
evoluția fotbalului și... nu numai 
pentru echipele britanice.

N BRAȘOVEANU

După cum se știe, miercuri s-a 
disputat la Helsinki întîlnirea din
tre reprezentativele Finlandei și 
Cehoslovaciei, din cadrul prelimi
nariilor campionatului european, 
grupa I. din care face parte șl 
echipa României. Partida, încheia
tă cu scorul de 4—0 în favoarea 
fotbaliștilor cehoslovaci, a fost 
urmări*ă de către antrenorul fe
deral Angelo Niculescu și prof. 
Nicolae Roșculeț.

Aseară, la înapoierea în Capi
tală, antrenorul lotului reprezen
tativ Angelo Niculescu, ne-a fă
cut, pe aeroportul internațional 
Otopeni, următoarea declarație :

„Ne-am convins din nou de po
sibilitățile fotbalului cehoslovac. 
In meciul vizionat miercuri sea
ra la Helsinki, valoarea și-a spus 
cuvîntul. Echipa cehoslovacă a 
confirmat din nou că are o clasă 
internațional?» ridicată. Ea a de
pășit criza în care s-a aflat in 
perioada C.M, și prin cele doua 
victorii obținute în deplasare <n.n. 
cu Țara Galilor și Finlanda). în 
care a marcat 7 goluri. a arătat 
că la ora actuală a revenit tn 
rîndul marilor echipe din Europa.

La Helsinki au evoluat două 
formații total diferite, atît din 
punct de vedere al concepției, cit 
șl a valori’ individuale a compo- 
nenților lor. Oaspeții au intrat pa

teren deciși să obțină victoria șl 
au acționat ca atare, ofensiv, 
deschis, avînd în Kuna și, mal 
ales, Pollak — cel mai bun de 
pe teren — doi mijlocași moderni, 
ce au acționat ca două pistoane. 
Schimbată față de meciul cu Țara 
Galilor, reprezentativa țării gazdă, 
în ciuda unor eforturi evidente, 
nu a putut face față adversaru
lui, trebuind să joace în apărare 
și să se bazeze doar pe două 
vîrfuri în atac. în minutul 16 era 
2—0, ca urmare a două acțiuni 
individuale, purtate în viteză. Sco
rul nu e exagerat, ba chiar, oas
peții ar fi putut să cîștige și mal 
detașat*.

— în urma acestui rezultat, cum 
apreciațî șansele echipei noastre 
în lunta pentru cîștigarea seriei ?

— Desigur prin acest succes, și 
mai ales Ia acest scor, obținut de 
echipa Cehoslovaciei, tentativa 
noastră de calificare este din ce 
în ce mai grea. Dar șansele noas
tre nu sînt anulate. Trebuie, însă, 
să cîstigăni cele trei mu
care le mai avem de susținut la 
cel puțin două puncte diferență 
și fără să primim goluri, pentru 
că în departajare s-ar putea să 
Intervină golaverajul, pe care 
cehoslovacii 11 au Ia ora actuală 
foarte bun.

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
La Paris a fost primită cu 

insatisfacție comunicarea Fe
derației italiene de speciali
tate că alergătorul numărul 
1 al Italiei, Felice Gimondi. 
nu va lua parte anul acesta 
la Turul Franței. Italia va fi 
reprezentată de o echipă a- 
vînd în frunte pe Gianni 
Motta. Pietro Guerra și Lino 
Carletto.

MULTE NUME NOI iN ECHIPA BRAZILIEI

Concursul international de moto- 
ciclism „Tourist Trophy" s-a sol
dat, în principala cursă (clasa 
500 cmc), cu victoria Italianului 
Giacomo Agostini (pe „M. v. 
Agusta"), care a parcurs 365 km 
tn 2h 12:24.4 (medie orară de 
165,060 km).

La clasa 350 cmc a terminat 
învtngătoi sportivul englez Tony 
Jefferies (pe „Yamsel"). cronome
trat pe 303 km , cu 2h 05:48.6. La 
clasa 250 cmc, primul loc a fost 
ocupat de englezul Phil Real 
„Yamaha" cu o medie orară 
145,160 km.

pe 
de

al6-a a Turului ciclist 
(Ulrichen — Villars
a fost cîștigată de ita-

Etapa a 
Elveției
190 km) 
lianul Ugo Colombo, în timpul de 
5h 01:38 (medie orară : 37.694 km), 
în același timp cu învingătorul 
a sosit belgianul Georges Plntens. 
tn clasamentul genera! a trecut 
pe primul loc Pinlens, urmat de 
Colombo — la 25 sec.

Disputată Ia Budapesta, întîln!- 
rea de gimnastică dintre repre
zentativele feminine ale Ungariei 
șl Olandei s-a încheiat cu scorul 
de 187,95—178,90 p în favoarea gaz
delor. La individual compus, pe 
primul loc s-a clasat gimnasta 
maghiară Kelemen cu 38,10 p.

Cursa automobilistică de la Val- 
'clunga (contînd pentru campio
natul european — formula rl). a 
fost cîștigată de francezul Fran
cois Cevert pe o mașină „Tecno“. 
El a realizat o medie orară de 
153.567 km și a fost urmat în cla
sament de Wilson Fltipaldi (Bra
zilia). C Pace (Italia) și J. Can
non (Canada) — toți trei p» 
„March".

Disputat Ia Liberec medul de 
fotbal dintre echipele de tineret 
ale Cehoslovaciei și Finlande! s-a 
Încheiat cu scorul de 5—2 (2—2) 
tn favoarea jucătorilor ceho
slovaci.

ULTIMA ORĂ © ULTIMA ORĂ___

Măsurî ale comisiei centrale de competiții 
și disciplină a F.R. Fotbal

— Antrenorul Marlo Zagalo șl 
comisia tehnică de pe lîngă Con
federația braziliană a sporturilor 
a format un lot de 23 de jucă
tori în vederea meciurilor pe 
care reprezentativa Braziliei le 
va susține în luna Iulie. Primul 
dintre aceste meciuri va avea 
lpc la 11 iulie, la Sao Paulo, cu 
reprezentativa Austrie!. Următoa
rele se vor disputa în compania 
formațiilor Cehoslovaciei. Unga
riei, Argentinei și Paraguayului. 
De la ultfmul campionat mon
dial, pe care l-a cîșttgat anul 
trecut, învingînd în finală echi
pa Italiei, cu 4—7 selecționata 
Braziliei’ a susținut doar două 
partide cu Mexic șl Chile. Acum,

în decurs de 3 săptămînl, ea 
va fi supusă unei încercări se
rioase, trebuind să dispute 5 în- 
tîlniri cu echipe destul de pu
ternice. în lot au fost selecțio
nați toți jucătorii care au par
ticipat la ultima cupă mondială, 
inclusiv Pele și Tostao.

Printre noii selecționați se află 
Miguel (fundaș centrai al echi
pei Olaria), Luis Carlos (fundaș 
centrai la Corinthians), mijloca
șul Nei (Botafogo) șl atacanțil 
Zequinha (Botafogo). Vaquinho 
(Atletico). Claudiomiro (Interna
țional) și Lula (Flumlnense) 
Începînd de la 1 Iulie, lotul bra
zilian va intra în cantonament.

Tn ședința ținută aseară, co
misia centrală de competiții și 
disciplină a Federației române 
de fotbal a analizat, printre 
alte probleme, și abaterile u- 
nor jucători săvirșite In par
tidele disputate In ultima eta
pă și a luat următoarele mă
suri :

— Stocker (Jiul Petroșani) a 
fost suspendat pe două etape 
pentru lovirea adversarului ;

— Mărgășoiu (Știința Bacău) 
— suspendat pe trei etape 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului (și smulgerea fa
nionului arbitrului de linie țl 
aruncarea fanionului în tri
bună !) •

— Deselnicu (Univ. Craiova), 
Gruber și Mocanu (ambii de la 
Petrolul Ploiești) — sancțio
nați cu mustrare pentru pro
teste la deciziile arbitrului și, 
respectiv pentru joc dur și 
periculos.

De asemenea, comisia a ho

tărît să ridice secției de fot
bal Știința Bacău dreptul de 
organizare a unui meci oficial 
pentru că în timpul partidei 
cu F.C. Galați un spectator a 
aruncat o piatră în teren.

Restanfâ în divizia C la 
fotbal

ARIEȘUL TURDA — GLO
RIA BAIA MARE 

5—0 (1—0)
TURDA, 17 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru P. Lazăc). 
Meciul de fotbal Arieșul Turda— 
Gloria Baia Mare, disputat în 
prezența a 12 000 de spectatori, a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 5—0 
(1—0) In favoarea echipei gazdă. 
Au marcat : Mîlnă (min. 2 și 46), 
Socotlmschl (autogol, min. 56). 
Cocu (min. 86) și Donici (min. 90). 
în urma acestui rezultat, Arieșul. 
care are un avantaj de un gol 
față de Unirea Dej, a trecut pe 
primul loc al seriei a VTT-a a di
viziei C și va participa la barajul 
pentru promovarea In „B".
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