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9 MEDALII
Cu doi ani în urmă, 

la București, deci în 
propriul lor fief, bo
xerii români au obținut, 
la capătul campionate
lor europene, 7 meda
lii care răsplăteau o pre
gătire minuțioasă, sădi
tă pe calitățile unui ti
neret foarte talentat pen
tru acest sport 
plicind forță, 
ță, istețime și 
tactică. • 

în doi ani, 
și firesc, echipa care a 
bătut acum la porțile 
Madridului, a fost re
maniată. Nu esențial, 
dar totuși. în ringul de 
la Palacio de Deportes 
au urcat doar 7 din gar
da veche de la Bucu
rești. Prezentarea a pa
tru debutanți 
competiție 
anvergură 
de 
cum 
dat 
din 
campionatelor europene 
au obținut medalii de 
bronz (Pometcu, Gyorf- 
fi și Gruiescu — pe 
care doar ■ o rănire l-a 
împiedicat să promo
veze), iar al patrulea, 

? Năstac, se Hflă astă seară

într-o 
de asemenea 
era un act 
care, după 
știm azi, a 
fericite. Trei 

ai

cum era

dur, im- 
rezisten- 
abilitate

de 
guvernamentale ro- 
fost oaspeții Hai- 
al doilea oraș ca 
al republicii și cel 
port din Peninsula

români 
și ova- 
sirenele

curaj
bine 

roade 
novicii români

Calistrat Cuțov (dreapta) îl așteaptă pe Sivebaek (Danemarca) pentru a-l contra din nou.
Astfel s-a calificat in finală pugilistul român după numai 2 minute și 25 de secunde
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soția sa. Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu. George Macovescu, 
precum și Constantin Băbeanu, 
ambasadorul României la Ha
noi. membri ai delegației 
partid și 
mâne, au 
fong-ului, 
Importanță 
mai mare 
Indochinei.

La intrarea în Haifong, oas
peții români sînt întâmpinați 
de tovarășul Tran Kiem, mem
bru al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, prim- 
secretar al Comitetului de par
tid Haifong. și Le Duc Thinh, 
președintele Comitetului admi
nistrativ al orașului.

în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
membri al dc-legației române, 
a venit tovarășul Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po

litic al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
prim-ministru al Republicii De
mocrate Vietnam.

Apariția oaspeților 
este salutată cu urale 
ții. Răsună prelung 
vapoarelor din port.

La debarcader se află an
corată nava Bach Dang, care 
a arborat marele pavoaz : pe 
cele mai înalte catarge flutură 
în bătaia brizei tricolorul ro
mânesc și drapelul vietnamez. 
Comandantul navei prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți oaspeți raportul, in- 
vitîndu-i apoi să urce la bord 
pentru o croazieră în apele 
Golfului Ha Long, una din cele 
mai încîntătoare regiuni ale 
Vietnamului. Minute în șir, se 
scandează Vietnam-Rumani 
muon nam (Trăiască prietenia 
româno-vietnameză !). De pe 
puntea superioară, conducăto
rul delegației române și cele
lalte personalități române și

vietnameze răspund aclamați
ilor mulțimii, fac semne prie
tenești.

Nava oficială, escortată de 
vase ale flotei maritime mili
tare a R.D. Vietnam, părăsește 
Haifongul îndreptîndu-se in 
largul golfului. Pe o întindere 
de apă de 2 000 km pătrațl sînt 
presărate cîteva mii de insule 
de cele mai diverse șl bizare 
forme. în care imaginația popu
lară a 
dragon!, 
pagode-

Seara,
tul orășenesc de partid și Con
siliul administrativ al orașului 
au oferit 
delegației 
namentale 
tovarășul
Au luat parte primul ministru 
Fam Van Dong și alte oficia
lități vietnameze.

In cursul serii, delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână s-a înapoiat la Hanoi

descoperit elefanți șt 
pînze de corăbii și

la Haifong, Comite-'

un dineu în cinstea 
de partid și guver- 
române, condusă de 
Nicolae Ceaușescu.

( asia ««.
' pe pragul consacrării de-

finitive, în finala madri
lenă).

Un campion european 
(Ciucă), a râma», jus
tificat, acasă. Al doi
lea (Alexe) a pierdut 
prematur, prima întîl- 
nire, în fața fostului 
său învins de la Bucu
rești (Hussing), pe care 
anii l-au maturizat, în 
timp ce aceiași ani l-au 
păstrat neschimbat pe 
campionul nostru. Mai 

sînt. deci, doi campioni 
europeni : Dumitrescu
— de astă dată poleit 
cu bronz, și Cuțov, 
bițios nevoie mare, 
nu se mulțumește 
cit cu medalii de 
mai ales acum cînd 
buie să dovedească 
tețea selecției sale 
vîrf și îndesat, deci nu 
luînd o medalie oare
care, ci pe cea mal fru
moasă.

Tabloul finalelor ne 
dezvăluie și prezența a 
doi boxeri care caută 
prilejul unul apel la eli
minarea lor prea timpu
rie în campionatele de 
Ia București. Aurel Mi
hai — atunci, învins 
contestat în fața polo
nezului Rozek — se în
tîlnește acum cu cam
pionul continental al 
categoriei, cel pe care 
se credea îndreptățit a-1 
întâlni și în 1969. Anto
niu Vasile, Ia rîndul 
său — eliminat atunci 
după o nefericită răni
re la arcadă — se gă
sește azi într-un meci 
cu veteranul 
Szczepanski. în 
mai cunoscuta 
doare îl poate 
victorie.

Firește, nu putem pre
vedea rezultatele fina
lelor, dar. oricum, cele 
9 medalii cumulate de 
echipa română situează 
boxul nostru pe un loc 
fruntaș din Europa. Ro
mânia. U.R.S.S. și Un
garia sînt singurele țări 
care au trimis 4 boxeri 
în finale. Pe planul ie
rarhiilor sportive conti
nentale, asta spune a- 
proape totul.

ÎNCEARCĂ să schimbe
MADRID, 18 (prin telefon).
în 4 din cele 11 finale ce 

se dispută astă-seară, în Pa
latul sporturilor din Madrid, 
în lupta pentru cucerirea cen-

nezului Szczepanski, boxer 
înalt, cu joc de picioare de
rutant și foarte precis in ri
poste. Singurele atuuri ale pu- 
gilistului român sînt în forța

Horst Stump (dreapta) ratează o directă de dreapta, în meciul 
cu Parlov (Iugoslavia) și recepționează un croșeu de stingă, 

ratind, totodată, calificarea în finală
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de campioni 
sînt prezenți 
Aurel Mihai,

conti- 
boxerii 

Antoniu 
șl Aleo 

asumăm

polonez 
care nu
lul ar- 
duce la

turilor 
nentali. 
români : 
Vasile, Calistrat Cuțov 
Năstac. Fără să ne 
riscul unor pronosticuri cate
gorice vom încerca să pre
zentăm șansele boxerilor ro
mâni. Tenacele și vigurosul 
AUREL MIHAI îl întîlnește 
pe campionul european al ca
tegoriei, maghiarul Gedd, bo
xer cu garda inversă, cu alon- 
jă și bun tehnician. în mă
sura în care 
să se impună 
proape, unde 
adversarului, 
șansă. Forța 
xerului român poate fi 
tărîtoare, cu condiția ca arbi
trul de ring să-I lase să se 
dezlănțuie. Altfel, tehnica su
perioară a lui Gedo va trium
fa. ANTONIU VASILE are 
sarcină dificilă în fața polo-

loviturilor și In puterea de 
luptă 
după 
pînă 
ȚOV

superioare. Judecind 
felul în care a evoluat 
acum. CALISTRAT CU- 
aici la Madrid, titlul de

La Movila Miresii,

Mihai va reuși 
în lupta de a- 

este superior 
el are prima 
loviturilor bo- 

ho-

UN CENTRU SĂTESC 
PREGĂTEȘTE ATLEȚI PENTRU 

CANADIANĂ!OLIMPIADA
R

oman Buzoianu, suplini
tor la catedra de edu
cație fizică a Liceului 
de sultură generală din 

comuna Movila Miresii. jude
țul Brăila, mj I-a amintit pe 
profesorul de astronomie Mi- 
roiu din piesa lui Mihail Se
bastian „Steaua fără nume". 

Marn Miroiu și-a dedicat 
elanurile și tot sensul vieții 
unuj astru descoperit de el 
prin calcule matematice, în nu 
știu ce constelație, aflată la 
depărtare de mii de ani lu-

mină. Roman Buzoianu are și 
el o „stea” a lui, dar foarte 
aproape, la doi pași, dincolo 
de geamurile cancelariei șso- 
lii: o pistă de atletism, pe 
care și-o dorește de multă 
vreme și care acum, in anul 
1971, a căpătat — în sfîrșit — 
contur și substanță.

Pe cei doi eroi, unul fictiv 
altul real, îi leagă o trăsă-

Valeriu CHIOSE
Și

(Continuare în pag. a 2-a)

campion european — cu toa
tă opoziția lui Beyer — nu 
poate să plece decât spre 
București. ALEC NĂSTAC 
are ca adversar un foarte bun 
tehniciam sovieticul Iuoțlavi-

lată programul complet al gafei de astâ-searâ consacrată fina
lelor : MIHAl (România) — Gedo (Ungaria), Rodriguez (Spania)
— Blazynski (Polonia), Melnikov (URSS) — Badari (Ungaria), 
Bofoș (Ungaria) — Tomczyk (Polonia), VASILE (România) — 
Szczepanski (Polonia), CUȚOV (România) — Beyer (R.D.G.), 
Kajdi (Ungaria) — Wolke (R.D.G.), Belici (Iugoslavia) — Tregu- 
bov (URSS), NĂSTAC (România) — luoțiavicius (URSS), Parlov 
(Iugoslavia) — Sachse (R.D.G.), Hussing (R.F.G.) — Cernîșev 
(URSS).

cius, în fața căruia nu poate 
cîștiga decît surprinzător. Dar, 
lovitura decisivă a răsturnat, 
nu de puține ori, calculul hîr- 
tiei...

prima etapă a „Cupei Voința". Plutonul urcă com-

Cu boxerii români la hotelul „Conde Duque" 

ANTONIU VASILE: „Vreau să mă întorc 
în Iară ti medalia de aur"

Nu departe de Piața Spaniei, 
în elegantul hotel „Conde Du
que”, printre numeroșii străini 
veniți în capitala spaniolă, 
dornici să cunoască frumuse
țile orașului, se află și mulți 
reprezentanți ai nobilei arte. 
Ii poți recunoaște cu ușurință 
după alura atletică, treningu
rile multicolore și, mai ales, 
după arcadele însemnate în 
bătălii vijelioase. Participan- 
ții la maratonul pugilistic eu
ropean au intrat acum ,.în 
linie dreaptă”. Sîmbătă începe 
lupta directă care se va da

Turneul internațional de șah

CIOCALTEA LIDER
DUPĂ ȘAPTE RUNDE
După furtuna de joi, vineri 

din nou o seară liniștită în 
turneul internațional de șah. 
Șase remize în primele patru 
ore de joc ! Cei mai... ope
rativi au fost Tatai cu Ghiz- 
davu, consemnînd egalitatea 
în numai 13 mutări. Aver
bach cu Bukicl au jucat trei 
mai mult. Ungureanu a scă
pat un cîștig de piesă la Sy
dor, după care a încheiat re
pede pacea, ca nu cumva să 
mai facă o greșeală. Gheor
ghiu n-a putut trece peste 
rezistența hotărîtă a lui Cio- 
câltea. Boboțov și Hennings 
au oprit ceasurile cînd pe 
fișa lor se scrisese a 20-a 
mutare.

Seara ar fi fost plicticoasă 
dacă acest cubanez neastâm
părat care este Silbino Gar
cia nu l-ar fi înșelat și pe 
Vlastimil Jansa. Studentul 
pe care, la prima vedere n-ai 
da nici doi bani, a găsit în
tr-o poziție evident inferi
oară resurse tactice nebănu
ite. El 
slovac 
procă 
cîștige

măsese goală 1 Toți spectato
rii plecaseră la televizor...

Dimineața, Ciocâltea l-a 
executat în cîteva mutări pe 
Ribli. Ghizdavu, în schimb, 
n-a izbutit să fructifice avan
tajul deținut în întrerupta cu 
Sydor. Remiză.

1N CLASAMENT: Ciocâl
tea 4i/2—IV2, Hennings 4—2 
(1), Pavlov 4—3, Garcia 3>/i 
—21/» (1), Ghizdavu, Bobofov 
3'/2—21/1 etc.

Astăzi se joacă partidele 
rundei a 8-a. Duminică este 
zi liberă.

V. Ch<

GH. SENCOVICI REVINE
LOCUL II

IN CONCURSUL DE SKEET
DE LA PHARRKIRCHEN

cu centu-— cum se spune 
rile de campioni pe ciasă.

în ultimele zile, fotorepor
terii și ziariștii i-au considerat 
pe reprezentanții noștri drept 
marii performeri ai acestei e- 
diții. Faptul nu este de mi
rare, dacă ținem seama că, 
aici la Madrid, este apreciat 
stilul spectaculos, în forță,

Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

(Uontinuare în pag. a 4-a)

D. GHIZDAVU confirmă

99

l-a încurcat Pe ceho- 
și, într-o criză reci- 
de timp, a reușit să 
atunci cînd sala ră

Aspect din
pact Feleacul, la coborîrea căruia brăileanul Cristian Tudoran 

gZgsa un atac și va realiza o evadare de 100 km. anihilată 
cele din urmă de pluton Foto i D. NEAGU

va
în

A
AL. SOFRONIE (DINAMO) 
PRELUAT TRICOUL GALBEN 

ÎN „CUPA VOINȚA"
5

ȘTRANDUL și SPORTUL
• „Jocul cu mingea interzis" • Terenuri de volei și de 
baschet în pădurea Cernica • Hotărîtor este spiritul 

gospodăresc

In localitatea Pharrklrchen 
(R. F. a Germaniei) a avut loc 
un concurs internațional de skeet 
cu participarea a 73 de trăgători 
din cinci țări. Competiția, desfă
șurată pe o vreme complet nefa
vorabilă, s-a încheiat cu victo
ria țintașulul vest-german Wirn- 
hier cu 195 t, urmat de SENCO
VICI (România) 191 t, Heeren 
(R. F. a Germaniei) 187 t, șl 
PINTILIE (România) 186 t.

Ne-am îndreptat și noi 
zilele trecute — ca atî- 
ția alți bucureșteni pe 
vremea caniculelor estivale — 

spre refugiile oferite de cîte
va locuri de agrement și o- 
dihnă, oaze de răcoare ale 
Capitalei. Și. cum era firesc, 
interesul nostru s-a îndreptat 
spre posibilitățile ce se des-

chid în cîteva ștranduri (Flo- 
reasca I și II, Cernica) ama
torilor de odihnă activă. Tn 
afară de înot, pasiunea pen
tru minge ni s-a arătat a fi 
— ca totdeauna — prezentă la 
majoritatea vizitatorilor. Dar, 
culme a ironiei, o formulă 

de des întâlnită și deve- 
astfel, pe

sesie neplăcută, ne-a întâmpi
nat sub formă de tăblițe pe 
garduri, șl cabine 1 „INTER
ZIS JOCUL CU MINGEA 1“

Nu intentăm proces facto
rilor de administrație și con
ducere a acestor unități, în 
privința grijii pe care tre
buie s-o aibă pentru liniștea

Radu TIMOFTE

atît 
nită undeva, o ob- (Continuare în vag. o 2-a)

de con- 
o dumi

nica sau o după-amiază petrecute 
în aceste locuri devin eficiente pentru re
facerea forței de muncă, numai dacă sînt 
conjugate cu practicarea exercițiilor fizice 
ori a jocurilor.

Este lăudabilă inițiativa de a se fi ame
najat o „zonă a liniștei" la ștrandul Flo- 
reasca I, rezervată în exclusivitate... me
ditației ; am întîlnit pretutindeni parcuri 
de ambarcațiuni (bărci universale) complet 
utilate, deservite de personal suficient și, 
în general, amabil; unitățile de alim ita-

izita noastră a ținutVizita noastra a ținut s< 
vingerea nestrămutată 
nirn cnu f» rlunc-Cimîi

seamă 
i că

tie publică — de la bufete și pînă la res
taurante (cu un plus pentru „poziția" Cer
nica) — se situează la nivelul exigențelor.

Dar, din acest context lipsește în mare 
măsură sportul. Și scurtul nostru tur de 
orizont a înregistrat tocmai aceste aspecte 
— bune și rele — pe care le-am întîlnit. 
Nu am dorit ca vizita noastră în cîteva 
ștranduri bucureștene să aibă un caracter 
antitetic. Am vrut numai să demonstrăm 
că este posibil ca fiecare dintre aceste uni
tăți să fie înzestrată cu te! puțin un teren 
de sport unde... jocul cu mingea să fie 
permis I

CLUJ, 18 (prin telex, de la 
trimisul nostru).

Așa cum era de așteptat, 
contratimpul individual a ope
rat numeroase și importante 
modificări în clasamentul ge
neral al „Cupei Voința”. Dis
putată vineri dimineața, pe 
ruta Cluj — Feleac (7 km), pe 
o vreme bună, răcoroasă, eta
pa a Il-a l-a supus pe con
curent! la examenul munte
lui. la proba de forță. Nici li
derul, Andrei Suciu, nici alți 
rutieri (francezul Passieu, po
lonezul Gazda) n-au rezistat 
forcingului exercitat de dina- 
movistul Alexandru Sofronie, 
decis — se pare — să-și în
scrie în palmares o victorie 
în această prestigioasă corn-

petiție. S-ar putea ca 
incursiune pe munte 
pună amprenta asupra 
șurării ulterioare a întrecerii.

Iată clasamentul etapei a 
2-a: 1. Cristian Tudoran
(Steaua) 18:14, 2. Mircea Rîn- 
dașu (Metalul Plopeni) 18:21, 
3. Alexandru Sofronie (Dina
mo) 18:33. 4. Teodor Drăgan 
(Voința București) 18:41, 5.
Constantin Grigore (Dinamo) 
18:44, 6. Nicolae Andronache 
(Metalul Plopeni) 18:54, 7. D; 
Borgna (P.T.T. Marsilia) 18:54, 
8. Sorin Suditu (Olimpia)

Hristache NAUM

scurta 
să-și 
desfă-

f&ontinuare în pag. a 8-a 
la rubric#)

LUPTĂTORI DIN 19 ȚARI
LA TURNEUL DE LA CONSTANȚA
Ediția jubiliară, a X-a, 

a Turneului internațional de 
lupte greco-romane și libere 
al României va avea loc anul 
acesta. în zilele de 2, 3 și 4 
iulie. în sala sporturilor din 
Constanța. La competiție au 
confirmat participarea luptă-

torî din Austria, Belgia, Bul
garia. Cehoslovacia. Danemar
ca, R.D. Germană, Elveția, 
R.F. a Germaniei, Grecia, Ita
lia, Iugoslavia, R.P. Mongolă, 
Norvegia, Polonia, ROMĂNIAi 
Suedia, Turcia, Uniunea So
vietică șt Ungaria.

Discuție cu antrenorul federal Angelo NICULESCU și prof. Nicolae ROȘCULEȚ

MECIUL CU CEHOSLOVACIA VA Fi DECISIV
DAR SA NU UITAM CA NE AȘTEAPTA
MAI INTI1 PARTIDA DE LA HELSINKI"

Antrenorul lotului 
zentativ de fotbal, 
Niculescu, șl prof. 
Roșculeț, observator al F.R.F., 
s-au aflat miercuri seara în 
tribunele stadionului din Hel
sinki, la meciul Finlanda — 
Cehoslovacia. Cei doi tehni
cieni au avut din nou posi
bilitatea să vadă Ia lucru pe 
cele două adversare ale echi
pei României, din grupa pre-

repre- 
Angelo 
Nicolae

liminară a campionatului eu
ropean, să fie martori ai 
acestui succes atit de cate
goric (victorie cu 4—0) re
purtat de fotbaliștii ceho
slovaci.

I-am rugat pe A. Niculescu 
și N. Roșculeț să ne 
vorbească despre jocul urmă
rit, împărtășind mai pe larg 
impresiile culese.

ANGELO NICULESCU:

Deoarece cel mai apropiat 
obiectiv al echipei noastre îl 
constituie întâlnirea cu Fin
landa, eu am urmărit în mod 
special evoluția acestei echi
pe, prof. N. Roșculeț avînd 
misiunea de a observa cu a- 
tenție jocul oaspeților, pe 
care i-a mal văzut și în Țara 
Galilor.

Față de meciurile prece
dente, Finlanda a prezentat 
o echipă remaniată. Ca ata
re, s-a procedat și la o mo
dificare a tacticii de joc. Dacă 
în partida cu Țara Galilor, 
finlandezii folosiseră în apă
rare marcajul om la om, îm
binat cu zona, miercuri, apă
rarea a folosit o „zonă a- 
glomerată“, tactică cu care 
au reușit să-i mai stânje
nească pe oaspeți și să evite,' 
astfel, o înfrîngere și mai 
severă. La înaintare au ac
ționat cu două vîrfuri, pla
sate pe centru. în prima re
priză, și pe extreme, după 
pauză. Așa se explică sla
bul randament în atac.' Fin
landezii au avut o singură 
ocazie de gol, în min.' 19, cînd 
la 0—2, au trimis balonul 
în bară. Am mal reținut o ac-’ 
țlune pe extremă, încheiată 
cu un șut puternic; Dacă în 
terenul propriu; gazdele 
pasat bine și au 
cîteva faze notabile;

au 
construit! 
în țereâ

GoZ de mare spectacol înscris de clujeanul Adam in meciul cu Steaua, din semifinalele 
, Cupei României". Anca și Adam iși ertenoricea:ă bucuria. Miine, universitarii clujeni vor 
susține un nou dificil euamen in fața liderului diviziei A Foto i N. DRAGOȘ

Constantin ALEXE
1'.

(Continuare tu paa« ft A*aJ
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PARTIDE DE BUNA CALITATE 
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL

S-au jucat 7 runde, astăzi urmea
ză a 8-a. Odată cu trecerea în a 
doua jumătate a concursului lup
ta a devenit mal echilibrată, se 
joacă prudent șl cu atenție, For
ma concurenților a început să se 
contureze și, odată cu ea, tacti
ca de turneu. Cel care sînt sin 
mînă" caută să-șl păstreze avan
tajul (sau să-l mărească) evitnîd, 
însă, cu grijă riscurile față de 
cel care au început mal slab și 
caută să remonteze.

Desigur, ca în orice concurs de 
acest gen, nu toți reprezentanții 
țării noastre joacă la fel de bine. 
O surpriză pentru public, o con
stituie rezultatul slab al marelui 
maestru Florin Gheorghiu. Han
dicapat de o Indispoziție — pe 
care sperăm că va găsi resurse 
pentru a o depăși — el depune 
eforturi pentru a recupera cele 
două puncte pierdute (la Heinings 
șl Garda) în partide pe care, in 
condiții normale, ar fi avut bune 
perspective să le cîștige.

Șansele noastre. In lupta pentru 
primele locuri sînt apărate de 
campionul național, Victor Clo- 
câltea, care apllcînd tactica cla
sică : cîștlgurl cu albele, remize 
cu negrele, concurează cu Hen
nings la șefia clasamentului. Sti
lul clar și curat al lui Ciocâltea 
este ilustrat de partida sa cu E. 
Ungureanu (runda a 6-a) pe care 
l-a întrecut în modul următor c

1 e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 Nb5 g6 4 
0—0 Ng7 5 c3 Db6 :? (Mai bine 
5... CM) 6 Ca3 a6 7 Na4 Dc7 8 di 
b5 9 Nb3 d6 10 Tel C4 11 NC3 e5 
12 h3 Nb7 (Poziția seamănă cu 
cea din varianta Cigorin a parti
dei spaniole) 13 d5 Cb8 14 Nd2 
Cd7 15 b3 Dc5 16 Del c:b3 17 a:l>3 
Cgf6 18 Nd3 0-0 19 bl (începutul 
unei manevre interesante) 19... 
Dc7 20 c4 b:c4 21 C:C4 TfC8 22 
Da3 C:e4? (O combinație de 
schimb greșită. Deschiderea Jocu
lui este favorabilă albului) 23. 
T:e4 f5 24 T4el e4 25 Taci 1 e:f3 
26 Ca5 Db8 27 Te7 T:cl+ 28 D:cl 
Dc8 29 C:b7 D:b7 30. N:f5 ! (O în
cheiere frumoasă) 30... g:I5 31 
Nc3 ! și Ungureanu a cedat, de
oarece după 31... N:c3 32

matul nu se poate para 
prin pierderea damei.

Dintre Jucătorii noștri, 
foarte bune de a obține o 
de maestru internațional 
Pavlov șl D. Ghizdavu.

decît
șanse 

normă 
au M. 

_____  _ ___ ______  Acesta 
din urmă a clșttgat In runda a 
6-a o foarte interesantă partidă 
la Unărul Rlbll.

RIBM

11

iN Jl -Ji»
H

m «fa sa.J
GHIZDAVU

Ultima sa mutare a fost 23Tdl: 
sacrificînd pionul a. Ribli l-a luat 
(mai cuminte ar fi fost schimbul 
damelor) dar după 23... D:f4 !? 24 
Ne4 De5 25 Te2 n-a găsit o altă 
rezolvare a problemelor apărării 
decît mutarea 25... f5 care slă
bește foarte mult coloana .e“ Și 
pionul el. A urmat o realizare _ 
tehnică foarte bună a acestui a- 
vantaj pozițional din partea lui 
Ghizdavu : 26 Nf3 Df4 27 Cd4 Nc8 
28 b3 Rg8 29 Tdel Tf7 30 Ce« 
Dg5 31 Dd4 Cd7 32 h4 ! (Forțează 
schimbul damelor și intrarea în
tr-un final ciștigat) 32... Df6 33 
D:f6 C:I6 34 T:e7 Tf:e7 35 T:e7 
Nd7 36 T:e8+ N:e8 37 Ce7+ RI8 
38 Cc8 (începe atacul asupra pio
nului d6) 38... NI7 39 c4 b:c4 40 
b:c4 Ce8 41 Rf2 h6 42 Re3 g5 43. 
h:g5 h:g5 44 Rdi Rg7 45 Ndl ! 
Rf6 46 Na4 g4 47 N:e8 N:e8 48 C:d6 
Na4 49 g3 ! Nc2 50 C5 14 51 g:(4 
g3 52 Re3 și Negrul a cedat.

In încheiere, o partidă foarte 
interesantă din punctul de ve-

meciurile pe echipe de la Brașov și BucureștiScoruri identice în

STEAGUL ROȘU PROGRESUL 7-17
în forma-

(fără Julieta
Sosiți la Brașov 

ție incompletă / 
Boboc și Elena Takacs), te- 
nismenii clubului Progresul 
București au reușit, totuși, 
să-și adjudece victoria (17—7) 
— după trei zile de întreceri. 
Intilnirea — contînd pentru 
etapa a III-a din cadrul tu
rului campionatului divizio
nar — nu a fost- lipsită de 
interes, în ciuda scorului se
ver cu care au fost învinse 
gazdele. Oaspeții (cu Sever 
Mureșan și Toma Ovici în 
foarte bună dispoziție de joc, 
realizatori ai celor mai mul
te puncte pentru Progresul) 
au dovedit de pe acum că 
aspiră la un loc cît mai bun 
în clasament.

Mureșan — deosebit de te
nace, posesor al unor servicii 
puternice, bine plasate și de
cisive — a cîștigat cu 6—4,

STEAUA c.s.u.
CONSTRUCȚII 17-7

In cadrul diviziei A de tenis, pe 
terenurile bazei sportive de la 
Ghencea, militarii au primit re
plica studenților. Actualii cam
pioni naționali au opus o slabă 
rezistență formației Steaua, care 
se anunță o serioasă candidată la 
titlu. Scorul de 17—7 pare a fi 
prea sever, dar echipa C. S. U. 
Construcții invocă o serie de mo
tive obiective : I. Sântei, Gh. 
Boaghe și Florica Butoi ișl dau 
examenele de stat, iar _»gneia 
Kun, Liliana Cobzuc șl A. Suto 
sint în plină sesiune de examene 
la facultate. Steaua, cu o forma
ție foarte omogenă, și-ar li păs
trat, totuși, prima șansă, chiar 
dacă partida s-ar ii desfășurat in 
condiții egale de joc. O mențiune 
pentru proaspăta achiziție a mi
litarilor, junioara Mihaela Diml- 
triu, care a învins pe Anca Flo- 
reșteanu șl a fost la un pas de 
a produce și a doua surpriză în 
Intilnirea cu Adriana Călina.

Citeva rezultate : P. Mărmurea- 
nu — I. Santel 6—0, 6—1, C. Po- 
povicl — Gh. Boaghe 4—6, “ ‘ 
6—3, D. Hărâdău — Al. Suta 6—1, 
6—3, C. Popovioi — I. Sântei 6—2, 
6—2 ; Eleonora Dumitrescu — Ag
neta Kun 6—3, 6—4, Valeria Balaj 
— Florica Butoi 6—4, 6—1, Eleo
nora Dumitrescu — Florica Butoi 
6—4, 6—2, Mihaela Dimltriu — 
Adriana Călina 3—6, 6—3, 0—6,
Mihaela Dimitriu — Anca Floreș- 
teanu 4—6, 6—4, 6—4.

Sandi IONESCU

intilnirea cu Iosif Ke- 
și cu 6—2, 7—5 pe a- 

cu Traian Marcu. Gaz- 
___  pe de altă parte, au a- 
vut în Felicia Bucur și Her
mina Zurălău două jucătoare 
de bază, ele cîștigînd atit me
ciurile de simplu (cu excepția 
unuia singur) cit și pe acelea 
de dublu femei și dublu mixt 
Citeva cuvinte de laudă pen
tru cea mai tinără compo
nentă a echipei brașovene. 
Camelia Chiriac (11 ani), o 
foarte talentată jucătoare, în 
care clubul brașovean — după 
cum ne spunea antrenorul 
Gunter Bosch — își pune mari 
speranțe. Iată citeva rezis
tate : Kerekeș—Mureșan 4—6,
5— 7, Marcu—Ovici 2—6, 2—6, 
Neacșu—Nemeș 7—5, 6—1, Fe
licia Bucur—Ecaterina Roșia- 
nu 6—4. 2—6, 6—4, Hermina 
Zurălău—Aneta Verone 6—1,
6— 1, Kerekeș—Ovici 7—9, 3—6, 
Felicia Bucur—Aneta Verone 
6—2, 6—2, Hermina Zurălău— 
Ecaterina Roșianu 0—6, 4—6, 
Kerekeș, Neacșu—Mureșan, 
Ovici 6—3, 0—6, 3—6, Felicia 
Bucur, Hermina Zurălău—E- 
caterina Roșianu, Mihaela 
Nosa 6—4, 7—5, Kerekeș, Her
mina Zurălău — Mureșan. Eca
terina Roșianu 6—3, 4—6, 4—6, 
Neacșu, Felicia Bucur—Ne
meth. Âneta Verone 6—3, 6—1.

7—3 
rekeș 
ceea 
dele.

6-1,

dere al teoriei deschiderilor.
rele maestru M. Boboțov (cu ne
grele) a ales împotriva iul V. 
Jansa aceeași variantă care s-a 
jucat în partida a 2-a a meciului 
Fischer — Taimanov. După 1 e4 
c5 2 Cf3 GC6 3 d4 c:d4 4 C:d4 e6 
5 Cb5 d« 6 Nf4 e5 7 Ne3 C16 8 
Ng5 Da5 9 Nd2 Dd8 10 Ng5 Da5 
(O repetare de mutări fără impor

tanță) 11 Dd2 Ce4 12 D:a5 C:a5 13 
Ne3 Rd7 14 Clc3 C:c3 15 C:c3 s-a 
ajuns la poziția din diagramă, 
care a survenit și în amintita

BOBOȚOV

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

K H
S K » B 

» « A Ms o a s 
b ■ m'" s ■

JANSA
paradă Fischer — Talmanov. 
eesta din urmă a *
13... Rd8 (Repetările 
fuseseră efectuate) 
Cb5 1 Ne6 15 o—o—o 
bul a căpătat un 
pozițional. Comentind 
fostul campion mondial

continuat 
de mutări 

șl după 
b6 16 '
mare

A- 
cu 
nu
14 

al-H 1 _ 
avantaj 
partida, 

.......    Mihail 
Tal a recomandat 13... b6. Bobo- 
țov a ales o a treia posibilitate : 
15... Ne7 și după 16 0—0—0 Td8 
17 Cd5 (Poate mai bine Cb5) 17... 
Cc6 18 Nb5 albul a obținut o po
ziție la prima vedere impresio
nantă. In continuare, insă, fie că 
Jansa n-a jucat la nivelul lui 
Fischer, fie că Boboțov s-a apărat 
mal bine ca Taimanov - " ~1
este că albul' n-a reușit 
concret și după 18... Te8 13 
Nd8 20 f:e5 T:e5 21 Thfl Re8 23 
Nf4 Te6 23 Cbl Nd7 24 N :d6 Tc8 
25 Rbl Neî 26 N:e7 T:e7 27 Cd5 
Te5 28 Tfel T:el 29 T:el+ Rf8 30 
Cb4 partida s-a dat remiză.

Spațiul nu ne permite să abor
dăm analiza profundă a acestei 
partide, care implică numeroase 
variante complicate. De pe acum, 
însă, putem afirma că ea va con
stitui un foarte fertil teren de in
vestigații.

fapt 
nimic 

u

S. SAMARIAN

ULTIMA „RUNDA
ÎN CAMPIONATUL
PRIMEI DIVIZII

Cu etapa de duminică întrece
rile din cadrul diviziei A la -ugoy 
iau sfirșit. Aceste ultime partide 
nu mai pot aduce nici un îel 
de modificări nici in vîrful, nici 
la baza „piramidei'1. STEAUA s-a 
văzut campioană cu citeva etape 
mai înainte, iar Coustructoiul 
și-a spulberat bruma de speranțe 
cu o sâptâmîna in urmă, în timp 
ce Rapid s-a împăcat cu soarta 
de retrogradată. Mal sînt posibile 
unele schimbări de locuri doar 
în partea de mijloc a clasamen
tului. Iată programul etapei : 
C.S.M. Sibiu — Grivița Roșie, A- 
gronomia Cluj — Constructorul, 
Politehnica lași — Rulmentul Bir- 
lad, Universitatea Timișoara — 
Rapid, știința Petroșani — Dina
mo, steaua — Farul,

înaintea ultimei etape clasamen
tul are următoarea configurație;
1. Steaua 21 18 1 2 367:114 58
2. Grivița 21 16 2 3 330: 93 55
3. Dinamo 21 15 1 5 279: 97 52
4. știința 21 9 4 7 141:125 42
5. Universit. 21 8 5 8 169:136 42
6. Agronomia 21 7 4 10 132:258 39
7. Farul 21 7 3 11 15U187 38
8. Politehnica 21 6 4 11 128:151 37
9. Rulmentul 21 8 0 13 115:252 37

10. CSM Sibiu 21 6 4 11 82:232 37
11. Construct. 21 4 5 12 130:252 34
12. Rapid 21 5 1 15 130:257 32Ion GAVRILESCU

MÎINE, ETAPA DE ZONA PEN
TRU CALIFICARE ÎN "DIVIZIA A 

LA LUPTE
Mîine are loc. în mal multe 

orașe ale țării, etapa de zona a 
campionatului de calificare in di
vizia A la lupte greco-romane și 
libere. Echipele de la greco-ro
mane își vor disputa întîietatea la 
Slatina, Cimpulung Muscel,----
stanța și -..................
libere ia 
va (etapa

PATRU
LA

l, Con- 
Marghita, iar cele de la 
Reșița, Deva și Craio- 
de la Arad s-a amînat).

LUPTĂTORI ROMANI 
MARELE PREMIU

AL ITALIEI
plecat la Torino 4 dln-Ieri au . . ... _____  _____

tre cei mai buni luptători români 
— Gh. Berceanu (cat. 48 kg), Si- 
mion Popescu (68 kg), N. Neguț

(90 kg) șl N. Martinescu (100 kg)
— invitați să participe, astăzi și 
milne. ia turneul internațional de 
greco-romane. Marele premiu al 
Italiei. Sportivii români sint înso
țiți de antrenorul federal Ion Cer
ii eanu.
ÎNCEP FAZELE FINALE LA VO
LEI Șl FOTBAL PENTRU ELE
VII DIN ȘCOLILE PROFESIO

NALE
La numai citeva zile după în

cheierea cursurilor, școlarli-spor- 
tivl, intră, începlnd de astăzi, in
tr-o nouă competiție a cărei faza 
finală va avea loc (pină la 23 
iunie) la Piatra Neamț : este vor
ba despre întrecerile de volei. 
Intre 19—26 iunie, la București
— tot în cadrul finalelor școlilor 
profesionale — se vor disputa 
meciurile de fotbal.

ATLEȚI PENTRU OLIMPIADA CANADIANĂ!
(Urmare din pag. 1)

tură eomună : PASIUNEA. In 
numele ei, profesorul Miroiu 
își sasrifisa salariul pe multe 
luni pentru a proeura un atlas 
de astronomie, stîrnind nedu
merirea și «hiar indignarea 
domnișoarei Cueu. In numele 
ei, Roman Buzoianu se mută 
la Movila Miresii, stă zilnic 
12—14 ore în șeoală, răssolește 
comuna, mobilizează toate for
țele, pentru a nivela un 
și a-1 transforma într-o 
atletică.

teren 
bază

i 
esterofesorul Buzoianu

Pun personaj complex și 
interesant. A fost atlet 
de performanță (serri- 
fondist), a vrut să se facă ac

tor și a urmat trei ani Insti
tutul de teatru. Comite o gre
șeală : joacă într-un film (pen
tru 5 000 de Iei) fără aproba
rea conducerii Institutului și 
este exmatriculat. Pleacă mili
tar. își satisface stagiul, se 
întoarse în orașul natal, Brăi
la, și solicită un post de su
plinitor Ia catedra de educație 
fizică din comuna Movila Mi
resii. Se căsătorește cu o pro
fesoară de biologie de la ace
lași liceu. Acum are doi copii.

1956. Anul trecut, Movila Mi
resii a obținut 11 titluri de 
campioni județeni la atletism, 
iar anul acesta, numai in pri
mele 3 Juni, patru titluri.

Două dintre fetele Iui Ro
man Buzoianu au și intrat în 
atenția federației pentru lotul 
național de junioare. Este 
vorba de Ionica Tudorancea 
(16 ani, elevă în clasa a IX-a) 
și Rodica Orzan (15 ani, elevă 
în clasa a Vili-a). Ionica de
ține 4 titiurj de campioană 
județeană de atletism la ju
nioare Hi 300 m — 43,9 s, 400 
m — 62,6, 600 m — 1:40,9 și 
800 m — 2:29,0. Rodica s-a 
clasat pe locul II la campio
natul național de juniori (III), 
cu 10,75 m la aruncarea greu
tății Și pe losui III la arun
carea mingii de oină. Acum 
se pregătește pentru diso, 
butînd cu o performanță 
peste 32 m, obținută cu o 
ruetă rudimentară, mai 
rînd de pe loc.

Printre celelalte speranțe 
centrului se numără Eugenia 
Manea (junioare III) — 600 m 
în 2:00,2, campioană județeană 
Ja cros, Aneta liercaru, cla
sată pe locul II la erosul pio-

(ju-
3:00,5

IMPORTANTE ACȚIUNI

CULTURAL-SPORTIVE DE MASĂ

de- 
de 
pi- 
su-

ale

nierilor, Matei Ursache 
niori II) 40,6 s pe 300 m, __
pe 1 000 m, finalist la faza pe 
țară a Crosului tineretului. 
Patru copii și-au luat brevetul 
de gradul II al Cercurilor Q- 
limpice.

Affl consultat caietele de 
antrenament ale profe
sorului suplinitor Roman 
Buzoianu. Sînt, fără e- 

xagerare, un model de acu
rateța și exigență. în dreptul 
fiecărui atlet sînt trecute șe
dințele de pregătire, cu pro
gramul efectuat, progresia re
zultatelor, normele de control. 
In perioadele eompetiționale, 
copiii fao 5 antrenamente pe 
săptămînă, iar în etapele pre
gătitoare 6 și chiar 7. Se folosește ....
tului.
- Ce 

viitor ?, 
fesor.

— Sper să dau lotului na
țional trei candidați pentru 
Jocurile Olimpice de la Mont
real — ne-a răspuns Roman 
Buzoianu, deplin conștient de 
greutatea unui asemenea an
gajament.

eurent metoda «ireui-

v3 propuneți pentru 
l-am întrebat p« pro-

A REVENIT, DUPĂ 6 ANI, PE DEPLIN MERITAT 

ÎN FRUNTEA IERARHIEI FEMININE

REZERVATE TINERETULUI
Peste 1 OOO de președinți de asociații sportive școlare în ta-

oua profesiune îl subju
gă total. Insepe să tră
iască numai pentru ea. 
La 27 de 

și reușește 
frecvență".

Anchetă fulger
N
men
„tara
tei noastre l-am 
birou minussul, 
conspectele pentru examenele 
care-1 așteaptă.

(Urmare din pag. If
ani dă exa

la I.E.F.S., la 
In ziua vizi- 
găsit într-un 
pregătindu-și

iceul de oultură generală 
Ldin Movila Miresii poa

te fi orioînd asimilat 
unei unități de speciali

tate profilată pe atletism. Aici 
a luat ființă anul trecut un 
centru județean pentru copii 
și juniori, dotat su un buget 
de 20 000 de lei, sare va srește 
fără îndoială. Roman Buzoia
nu, ajutat de colegul său mai 
tînăr, Jean Bulancea (și el 
suplinitor, fost aruncător de 
disc și de greutate), a reușit 
un sprint profesional prelun
git. dispunind la ora actuală 
de o secție de performanță în 
cel trai strict sens al cuvîntu- 
lul. Centrul are în pregătire 
aproape 40 de fete și băieți, 
alergători și aruncători. «ei 
mai mulți năsouți în 1955 și

șl confortul oamenilor că
rora le place să stea la soare 
sau la umbră, fără să fie de
ranjați de o minge venită pe 
nepusă masă, sau chiar în... 
masa pusă. Ne întrebăm, nu
mai, ae ce n-am întîlnit în 
multe asemenea locuri și tă
blițe pe care să scrie l „TE
REN DE SPORT"?

Ar
Floreasca >.
cu inginerul Nico- 

, șl șeful de unitate 
Gh. Dobre, șl ne referim la 
ceea ce ne interesează. „Nu 
avem spațiu pe care să ame
najăm asemenea terenuri" 
este laitmotivul care 
permanent în discuție.

— Și-apoi, adaugă 
nostru interlocutor, 
vine la ștrand să stea 
bă verde, 
tre copaci.

Așa să fie ? Fiindcă, 
tr-o singură privire, am 
prins, touși, 5 grupuri

Ștrandul 
întreținem 
lae Balaș

Ne

i“ — 
revine
primul 
lumea 

la iar- 
sau la umbră, în-

din- 
sur- 

___  .... _ , îm
prăștiate ici, colo (prin locu-

Consumată la mijloo de 
săptămînă, deci cu mai pu
țin fast ca de obicei, ultima 
etapă a campionatului femi
nin nu a făcut decît să ofi
cializeze ceea ce era cunoscut 
mai de mult : victoria forma
ției bucureștene UNIVERSI
TATEA, antrenată de 
Constantin Popescu. ___
dacă putem spune așa, o vic
torie a regularității, handba
listele de Ia Universitatea 
dovedindu-se de-a lungul ce
lor 27 de etape mult mai 
constante decît principalele 
lor adversare și reușind în a- 
cest fel să intre în sprintul 
final al ultimelor partide cu 
un avans comod, ce 
la adăpost de orice 
Am insistat chiar de 
put așupra acestui 
deoarece principala

prof. 
Este,

le-a pus 
surprize, 
la înce- 

lucru, 
,. ,. caracte

ristică a întrecerii celor mai 
bune formații feminine din 
țara noastră a fost în anul a- 
cesta tocmai realizarea unui 
spectaculos salt valoric la e- 
chipele din mijlocul clasa
mentului, ceea ce a făcut ca 
frecvent să asistăm la jocuri 
echilibrate, terminate, nu o 
dată, cu rezultate de loc scon
tate. De altfel, campionatul 
feminin al diviziei A a și 
fost numit, sugestiv, „întrece
rea surprizelor", fapt care ex
plică șl mal bine rolul ma
jor pe care l-a jucat forma 
constant medie a studentelor 
bucureștene în conturarea 
succesului lor.

Ar fi, însă, nedrept să atri
buim în totalitate victoria nu
mai regularității cu care a 
acționat în campionat Univer
sitatea București. Echipa a 
beneficiat și de o eficacitate 
deosebită, ca urmare a unui 
joc inteligent, bine conceput 
tactic șl dirijat cu, subtilita
te, pe 
eători
Mirela 
baliste 
reu în --------  —- —
șut a lui Simona Arghir, fie 
promptitudinea în iocul pe
semicerc al celor doi pivoți

versarelor lor. Este posibil 
ca această situație să-și gă
sească explicația și în încer
carea de a adopta un sistem 
nou, modern de apărare 

■ (4+2) care cere nu numai 
handbaliste cu o tehnică ire
proșabilă, dar și cu avansate 
cunoștințe de tactică indivi
duală. In orice caz, drumul 
pe care s-a pornit este pro
mițător, iar succesul final va 
constitui, credem, un îndemn 
pentru a se continua acțiu
nea de modernizare a jocului.

Deci, după 6 ani, timp în 
care campionatul feminin a 
fost dominat de Universitatea 
Timișoara, formația studente
lor bucureștence reușește să 
readucă titlul național în 
Capitală, la capătul unei 
lupte echilibrate, pasionante, 
care a plăcut mult amatorilor 
de sport din întreaga țară. 
Pentru performanța lor, atît 
ele cît și antrenorul lor, me
rită sincere felicitări I

c. a. —
CLASAMENT FINAL

1. I„U** BUC. 27 22 1 4 398—282 45
2. BU* Tlm. 27 21 1 6 345—244 43
3. I.E.F.S. 27 16 5 6 300—257 37
4. Textila Buhuși

27 12 3 12 295—310 27
5. Confecția 27 10 4 13 322—260 24
6. Rulm. Bv. 27 10 4 13 335—350 24
7. Voința Odorhei

27 10 3 14 282—287 23
8. Mureșul Tg. Mureș

27 9 3 15 263—288 21
9. Constr. Tlm.

27 7 1 19 256—315 15
10. CSM Sibiu 27 5 1 21 235—327 11

rînd, de cei doi condu- 
Aneta Schramko sau 
Dragoș. Ambele hand- 
au știut să pună me- 
valoare fie forța de

Elena Dobîrceanu și Doina 
Furcoi. Așa se și explică fap
tul că Universitatea București 
a înscris în campionat aproa
pe de goluri, cu 50 mai 
mult decît principala sa ur
măritoare, Universitatea Ti
mișoara care numără în com
ponența sa jucătoare extrem 
de eficiente ca Metzenrath, 
Popa, Neghină sau Hrivmac. 
Principala carență a bucu- 
reștencelor a constituit-o apa- 
rarea, capitol la care 
doveait mult inferioare

Echipele reprezentative
reintră in circuitul

• I
bara de la Costinești ® Demonstrații și întreceri sportive 
participarea reprezentanților județelor Caraș-Severin, Mehed.mi 
și Bjștrița-Năsăud ® 7 000 de copii și școlari pe stadionul Tine
retului din Oradea ® La Porțile de Fier, întîlnire între pionierii 

români și cei iugoslavi

Săptămînă aceasta este mar
cată de citeva acțiuni cultural- . 
sportive de masă, 1 J’ 
siuni spectaculoase, 
ciparea tineretului 
din uzine și fabrici, de pe o- 
goare.

Prima dintre ele a fost de
clanșată încă de la mijlocul 
săptăminii, într-o stațiune de 
pe Litoral, la Costinești, unde, 
—din inițiativa Secției Sport a 
C.C. al U.T.C., mal bine 
1 000 de elevi, președinți 
asociații sportive “
fi prezenți la o 
strulre. Este o 
nevenită ca acum în zilele 
canțel, tinerii care răspund

de 
cu 

din

dimen- 
parti- 
școli,

U.T.C.4 mai bine de 
de 

vor 
in- 
bl- 
va- 

._ ___ _____ . în
principal de organizarea și des
fășurarea activităților sportive 
din perimetrul școlilor lor, să 
realizeze 
riență 
odată 
gram 
nizat 
neștl, ___ . _ ______ .
țlle la 28 iunie, va reuși să răs
pundă, integral scopului pentru 
care a rost inițiată.

Tot In țară, în orașele de 
reședință a trei județe, Caraș- 
Severin (Reșița),- Bistrița-Nă- 
săud (Bistrița) șl Mehedinți 
(Turnu Severin) vor avea loc, 
sîmbătă șl duminică, mari de
monstrații și întreceri sporti
ve, o veritabilă trecere în revistă 
a realizărilor obținute în anul 
școlar care s-a încheiat recent.

Tot în țară, la Oradea, la sfîr-

din școli 
tabără de 
modalitate

_  un schimb de expe- 
și să-șl îmbogățească tot- 
cunoștințele. Bogatul pro- 
de acțiuni practice preco- 
în tabăra de la Costl- 
care Ișl va închide por-

șitul acestei săptămîni este pro
gramată o uriașă acțiune spor
tiva de masă in care organi
zatorii — inspectoratul școlar 
municipal. Comitetul municipal 
U.T.c. și C.J.E.F.s. — estimea
ză cifra partleipanților la aproa
pe 7 000 de tineri. Stadionul Ti
neretului, in incinta căruia vor 
avea loc întrecerile șl demonstra
țiile, a fost pregătit în mod a- 
decvat, îmbrăcînd încă de acum 
haină de sărbătoare.

Sfirșitul săptăminii curente este 
punctat și de o acțiune cultural- 
sportivă internațională. Ea va a- 
vea loc duminică (Șl se va con
tinua în zilele de 21 și 22 iu
nie), cu ocazia Zilei pionierilor, 
la Turnu Severin. Acolo se vor 
intllni pionieri români șl iugo
slavi în cadrul unor ample ac
țiuni recreative, serbări cîrripe- 
neștl, demonstrații artistice și 
focuri de tabără. La această ine
dită acțiune de la Turnu Se
verin vor fi prezenți pionieri și 
școlari reprezentind județele Ca
raș-Severin, Mehedinți șl Timiș.

Așadar, un bogat program de 
activități sportive de masă, care 
va răspunde preferințelor parti- 
cipanților. El este destinat, în 
același timp, să popularizeze e- 
xercițiul fizic, să dezvolte in 
rîndul tineretului dorința de a-și 
petrece o parte din timpul liber, 
zilele de vacanță în aerul curat 
al parcurilor șl stadioanelor. 
Este supremul mesaj ce îl îm
bracă aceste multiple și grandi
oase acțiuni.

Iată noile campioane ale țării, în rtndul de sus, de la stînga la dreapta: prof. Constantin 
Popescu, antrenor emerit, Simona Arghir, Mirela Dragoș, Lidia Dumitru, Florica Crăciunescu, 
Doina Furcoi, Aneta Schramko, conf. univ. Constantin Sandu, președintele secției; în rîn- 
dul de jos: Nadire Pair lbadula, Ioana Surugiu, Gabriela Velicu, Elena Dobîrceanu, Ecaterina 
lonescu }i losefina Horvat Foto 1 Theo MACARSCHI

competițiilor internaționale
La sfirșitul lunii, mai precis 

între 29 iunie și 4 iulie, va avea 
loc in mai multe orașe din țara 
vecină, tradiționalul turneu inter
național dotat cu „Trofeul Iugo
slavia". La cele două competiții, 
una rezervată echipelor masculi
ne (Banja Luka și Rijeka) șl alta 
celor feminine (Mostar și Tuz.aț, 
participă și reprezentativele țării 
noastre. Echipa masculină va dis
puta însă, înainte de „Trofeul 
Iugoslavia" o dublă întîlnire 
amicală cu selecționata Ungariei 
la Debrețin. Meciurile vor avea 
loc în zilele de 24 și 2o iunie, 
după care lotul nostru masculin 
se va deplasa în Iugoslavia.

Echipa feminină se va afla la 
Timișoara pentru o scurtă peri
oadă de pregătire, iar de acolo 
va pleca și ea direct în Iugoslavia, 
unde după participarea la marea 
competiție internațională va juca 
ia un turneu ce are loc în. orașul 
Zagreb (6—7 iulie). Lotul mascu
lin, după „Trofeul Iugoslavia" va 
evolua, tot la 6 și 7 iulie, la un 
turneu amical, In orașul Skoplje.

A
SIMULACRU DE ORGANIZARE

Numeroși atleți, din Bucu
rești și din țară, precum și 
11 sportivi din Cuba au ți
nut să participe la întrece
rile campionatelor Capitalei 
noastre care constituie o 
competiție majoră, dacă ți
nem seama că în acest oraș 
își desfășoară activitatea cei 
mai mulți și cei mai buni 
atleți ăi țării. Dar, modul în 
care au. fost organizate aceste 
întreceri a lăsat total de do
rit, ele putînd fi considerate 
chiar ca un simulacru în 
materie. La ora 15,30, cînd 
trebuia să înceapă concursul, 
pe stadion se aflau doar cî- 
țiva arbitri (fuseseră anun
țați să vină la ora... 17); sec
toarele nu erau marcate, iar 
cronometrele lipseau!... Toa
te aceste ..amănunte" au 
creat o stare necorespunză
toare între concurenți. Ar fi 
de dorit ca biroul C.M.E.F.S. 
București să analizeze aceste 
aspecte și să ia măsuri în 
consecință.

O MINA NOUA I

De mai multe ori ne-am 
exprimat nemulțumirea cu 
privire la felul în care se

i

PIONIERII BUCUREȘTENI
ÎN ÎNTRECERE

In organizarea clubului „Cute
zătorii" s-a desfășurat, în pădurea 
Pustnicul, faza pe Capitală a con
cursului de orientare .Roza viatu
rilor", deschis echipelor de pio
nieri. Au luat startul 10 echipe, 
de băieți și 9 de fete, cea mal 
bună comportare, în ansamblu, 
avînd-o școala generală nr. 153 
(sectorul VII) care a ocupat locul 
secund în ambele Întreceri.

Iată rezultatele tehnice : FETE f 
1. Școala generală nr. 166 — sec
torul 7 (Elena Dorobanțu, Mihaela 
Vărzaru, Filoftela Enache); 2. șc. 
g-rală nr. 153 (sect. 7); 3. Șc. 
g-rală nr. 142 (sectorul 6). BĂ
IEȚI : 1. Liceul nr. 25, sectorul 
7 (Dan Stepan, Daniel Plftor, A- 
drian Anastasescu); 2. Șc. g-rală 
nr. 153 (sect. 7); 3. Șc. g-rală 
nr. 185 (sect. 8).
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19:00, 3. Vasile Selejani (Dina
mo) 19:02, 10. R. Faure (P.T.T. 
Marsilia) 19:03.
drei Suciu, a 
După etapa a 
mentul general 
fost preluată 
Sofronie cu 3h 48:50. urmat 
Cristian Tudoran la 44 s 
M. Rîndașu la 53 s.

După amiază a avut Ioc

Liderul, An- 
realizat 20 ;03. 
Il-a în clasa- 
conducerea a 

de Alexandru 
de 
Și

prezintă stadionul Tineretu
lui (principala bază a atle
tismului școlar bucureștean), 
mai precis pista și sectoarele 
sale. De la o vreme, se con
stată o schimbare radicală în 
înfățișarea acestui vechi sta
dion. Pista este îngrijită a- 
cum cu toată atenția (udată, 
tăvălugită, marcată), nisipul 
gropilor nivelat etc. Ce mai, 
se vede o mînă de gospodar 
îndrăgostit de munca sa. Este 
,,mîna“ tov. Aurel Cosovschi 
care, ca orice gazdă bună, 
ține cu tot dinadinsul ca a- 
tleții și antrenorii care lu
crează pe „Tineretului", să fie 
pe deplin mulțumiți, iar ac
tivitatea lor să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni.

USCATURI...

Cu cîteva săptămîni în. ur
mă. un grup de atleți români 
s-a deplasat în Iugoslavia, 
pentru concursul de la Za
greb. între cei trei tineri a- 
tleți, toți de la Metalul Bucu
rești, s-a aflat și alergătorul 
Cornel Dima, o speranță au
tentică pentru probele de se- 
mifond, atlet selecționat în 
lotul olimpic de perspectivă.

Dar, în loc ca acest atlet 
tînăr să fie conștient de po
sibilitățile sale, de sumele 
care au fost investite în el, și 
într-un fel să se arate re
cunoscător pentru grija și

dragostea cu care a fost cres
cut și îndrumat ca sportiv, la 
clubul Metalul și la lotul de 
juniori, Cornel Dima s-a stre
curat în camera unui atlet 
străin, de unde a furat cîteva 
lucruri, găsite, ulterior, în 
bagajul său.

Pentru fapta sa reproba
bilă el a fost judecat de co
misia de disciplină a F.R.A., 
care a decis excluderea pe 
viață din lotul republican a 
atletului Cornel Dima și sus
pendarea sa pe timp de trei 
ani de la orice fel de activi
tate competițională.

Sînt, desigur, măsurile cele 
mai juste pe care F.R.A.. 
prin comisia sa de disciplină, 
le-a luat în această problemă. 
Poate că, totuși, justiția ar 
mai avea și ea de spus un 
cuvînt mai ales că numitul 
Cornel Dima nu este la pri
mul caz de acest fel, el a- 
vînd chiar șl o condamnare 
de 6 luni pentru furt, pe care 
n-a executat-o în baza unei 
grațieri a Consiliului de Stat.

e- 
tapa a treia, Cluj-Huedin-Cluj, 
103 km. Desfășurată pe timp 
nefavorabil 
ce), etapa 
numeroase 
dare, atît . . 
Păniceni. cît și pe coborîre — 
eșuate datorită vigilenței plu
tonului. Astfel că la sprintul 
final din centrul Clujului s-a 
prezentat un pluton numeros, 
alcătuit din peste 50 de rutb- 
eri. Sprintul, pasionant, urmăS^ 
rit de mii de clujeni a dat cîș A 
tig de cauză francezului Herve 
Pessieu în fața dinamovistului 
Grigore și a polonezului Gazda. 
Iată clasamentul etapei a III-a: 
1. Herve Pessieu (P.T.T. Mar
silia) 3 h 34,30 ; 2. C. Grigore 
(Dinamo) ; 3. Stanislaw Gazda 
(Start Varșovia) ; 4. J. Sek- 
cinski (Start Varșovia) ; 5. N. 
Gavrilă (Steaua) ; 6. C. Cioba- 
nu (Voința Ploiești) ; 7. N. Da
vid (C.S. Mureșul) ; 8. N. Gher- 
ghinescu (Olimpia) ; 9. J. Fo
gel (Start Varșovia) ; 10. M. 
Stumpf (Start Varșovia) — a- 
celași timp. Cristian Tudoran, 
aflat pe locul II în clasamen
tul general după două etape 
s-a accidentat, și cu toate că 
a terminat etapa, el a pierdut 
timp prețios care l-a coborît 
mult în ierarhia fruntașilor 
cursei.

După trei etape tricoul gal
ben este în posesia lui Ale
xandru Sofronie (Dinamo) cate 
conduce cu 6 h 23:20, urmat de 
colegul său de club Constan
tin Grigore — la 46 s și de 
Mircea Rindașu (Metalul Plo- 
peni) la 53 s. în competiție se 
mai află 84 de alergători.

(ploaie* vreme re- 
a fost marcată de 
încercări de eva- 
pe urcuș — spre

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CÎMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185 telefon 1638

ȘTRANDUL Șl SPORTUL
rile puțin aglomerate și în 
prezența tăblițelor fatidice!) 
disputindu-și cite o minge de 
volei, fotbal sau baschet. 
Așadar, sportul — nu spunem 
un lucru nou — are iubitori 
și noi trebuie să le punem a- 
cestora la dispoziție condiții 
pentru a-1 practica I

Există în acest ștrand un 
loc destinat special odihnei, 
denumit de altfel „Zona li
niștită" și mai rămîne destul 
spațiu care are, de fapt, a- 
ceeași destinație. Dar mai 
sînt și suprafețe (de numai 
10 x 20 m !) pe care s-ar 
putea amenaja terenuri de 
sport. Posibilități sînt I Tere
nul de minigolf construit, le 
atestă. Ce folos însă că, poa
te și din cauza prețurilor 
mari, acesta nu are priză la 
public (pînă la ora 12 nu se 
înregistraseră în ziua vizitei 
noastre decît... 4 plătitori !) 
Și ar mai fi posibilă — e 
adevărat cu ceva mai multe 
eforturi, — construirea unor 
asemenea suprafețe și în lu
minișurile <le pădure aflate 
între ștrandurile Floreasca 1 
și Floreasca II, inițiativă la

care subscrie de altfel și . 
Mihail Petrescu, șeful unității 
Floreasca II. Interlocutorul 
nostru și-a exprimat însă în
grijorarea privind furturile (!) 
materialelor cu care vor fi 
înzestrate aceste amenajări.

Dacă s-ar asigura o pază 
eficientă, totul ar merge bine 
și eforturile nu s-ar spulbe
ra... in vînt !

Credem, totuși, că 
s-ar construi aceste 
sportive simple — acesta 
lucrul cel mai greu 1 — 
Iul șeFuiuî de unitate M.
trescu va găsi, cu siguranță, 
ecoul dorit la organele de 
pază. N-am fost însă de acord 
cu faptul că porticul de gim
nastică existent cu cîtva timp 
în urmă în incinta ștrandului 
a fost desființat, de astă da
tă, de frica... accidentelor 
care ar putea avea loc.

★
...Duminică, ștrandul Cerni- 

In afara celor aproxima- 
6.000 de vizitatori, care

au la dispoziție de la bărci 
pînă la pădure și restaurant 
tot Ce au nevoie pentru a pe-

dacă 
baze 
este 
ape-
Pe-

ca. 
tiv

trece o zi plină (chiar șl cei 
mici au un teren special de 
joacă înzestrat cu 7 apara
te), ne întîmpină o surpriză 
plăcută. Chiar în această zi, 
amatorii de baschet 
seră beneficiarii unui 
de zgură complet utilat, 
turi — mai „bătrîn" cu 
săptămîni — terenul de 
era plin, iar ceva mai . _ 
parte o suprafață nivelată a- 
nunța alte terenuri în pers
pectivă.

— împreună cu colega mea 
Maria Gurga, și cu ajutorul 
forurilor superioare — ne 
spune administratorul Con
stantin Niculescu — sperăm 
ca într-un viitor apropiat să 
oferim oaspeților un teren de 
tenis și unul de fotbal.

...Stufărișul care rezistă 
încă la marginea terenurilor 
în calea acestor buni și ini
moși gospodari (și care mai 
anul trecut cuprindea totul), 
va pierde — sîntem siguri 
pozițiile pe care le mai 
acum. Oameni pricepuți, 
tragere de inimă, să fie, 
restul vine de la sine 1

deveni- 
teren 
Ală- 
două 
volei 

de-

are
cu 
că

ANUNȚĂ
CONCURSUL DB ADMITERE IN ANUL I (clasa a IX-a) pe.i-

tru anul școlar 1971—1972 va avea loc între 22 iunie — 3 Iulie 1911.
Examenul teoretic se desfășoară în aceleași condiții ca la li

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

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

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

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

Probe la alegere
Fete ; 100, 200, 400, 600, 100 mg, lungime, înălțime, greutate disc, 

suliță.
Băieți : 80, 300, 600, 90 mg, Înălțime, prăjină, lungime, greutate, 

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

menul practic și teoretic.
Pentru anul școlar 1971—1972, In zilele de 17—21 Iunie 1971 la 

sediul liceului are Ioc EXAMENUL PRACTIC pentru ocuparea ur
mătoarelor 1 1 1 .................... —

a
a
a
a

locuri la clasele V—VIII.
V- a, 20 locuri fete, 20 locuri bfilețl ;
VI- a, 10 locuri fete, 10 locuri băieți : 
Vil-a, 12 locuri fete, 12 locuri băieți ; 
VIII-a, 10 locuri fele, 14 locuri băieți.

Clasa
clasa
Clasa
Clasa ____ _____ ___ _ _____ ___ ...
Sînt preferați elevii bine dezvoltați fizic.
Liceul central experimental de atletism este liceu de cultură 

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

Absolvenții liceului în baza planului de invățămlm parcurs pot 
susține concursul de admitere la oricare Institut de invsțâmint 
superior.

SE ASIGURA ÎNTREȚINEREA GRATUITA IN CONDIȚII 
INTERNAT PENTRU ELEVII DIN ALTE-----
CONDIȚII DE SEMIINTERNAT PENTRU 
CÎMPULUNG.

Informații suplimentare la secretariatul

uf:
LOCAI IT AȚI și IN 
ELEVII DIN ORAȘUL 

liceului.
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Ne îndoim că există vreun „pronosportist" atîț de naiv 
îneît să nu-și dea seama că cea de-a 29-a duminică a 
campionatului — senină și însorită, după recomandările 
buletinului meteorologic — este amenințată, pe plan strict 
fotbalistic, de nori strînși pe Someș și pe Bistrița. Alifel 
ș.i mai direct spus, multă lume se așteaptă ca fie univer
sitarii clujeni, fie coechipierii fotbalistului moldovean cu 
statuie (nu-l mai numesc, pentru că-l știu și copiii de pri
mară) să deschidă poarta titlului, zăvorită de Hitchcock-ul 
campionatului nostru, care a „legat" atunci cînd totul 
părea dezlegat, încurcînd de mama focului suporteri, jucă
tori și antrenori, prelungind suspense-ul într-o întrecere în 
care cea mai izbitoare trăsătură a ajuns neprevăzutul.

Continuînd ideea și păstrîndu-ne pe lungimea de undă 
a duelului la distantă Dinamo — Rapid, vom accepta ra
ționamentul că un singur punct obținut la Cluj de către 
Dinamo ar_ reprezenta o majoră garanție pentru titlu 
(bucureștenii beneficiind de un golaveraj foarte bun), 
după cum tot un singur punct cucerit de băcăuani Rapi
dului i-ar plasa pe giuleșteni (definitiv, probabil) pe linia 
a doua.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — PROGRESUL Echipa lui 
Penița Moldoveanu joacă o ultimă carte în susținerea unei 
teoretice (și firave) șanse de a mai rămîne în divizia A. 
Este de așteptat ca „tineretul furios" (si foarte talentat) 
al bancarilor (Beldeanu, Năstase, Dudu Georgescu, Cassai 
etc.) să lupte exemplar pentru a dovedi tuturor că locul 
lui — de drept — este pe prima scenă fotbalistică a țării.

Foarte greu meci pentru „tunarul" Oblemenco et comp. 
PETROLUL — C.F.R. TIMIȘOARA. Deși nu poate schimba 

totul în cîteva zile, llie Oanâ este marele „vîrf de atac" 
recîstigat de echipa ploieșteană. Și nu va fi nici o mirare 
cînd un talent ca Grozea va reîncepe să marcheze meci 
de meci, iar urmașa Juventusului va reveni pe primul plan 
al fotbalului românesc.

Pronosticul nostru ? La sfîrșitul partidei, Tache Macri își 
va scoate pălăria în fața lui nea llie.

RAPID — S. C. BACAU. Cu numai 31 de goluri mar
cate, echipa giuleșteană prezintă al 11-lea atac din cam
pionat, inferior C.F.R.-ului din Cluj (35 goluri — locul 14) 
și Sport Clubului Bacău (33 goluri — locul 13). Adus pe 
un loc de frunte al clasamentului de cea mai bună apă
rare a primei divizii (doar 23 de goluri primite), atacul 
rapidist va avea un interlocutor de marcă în persoana lui 
Ghițâ, portarul care a demoralizat multi înaintași. Rapi- 
diștii s-au mai fript si cu Adamache... Meciul va fi, după 
părerea noastră, mult mai disputat decit se poate crede.

STEAUA — C.F.R. CLUJ. Bucureștenii pot rata victoria 
numai dacă... se vor bate singuri.

Nu este o ipoteză exclusă, dar este totuși greu previ
zibilă.

JIUL — FARUL. Soaria și... U.T.A. au fost nedrepte cu 
una din cele mai bune echipe ale campionatului și cu 
unul din cei mai capabili antrenori de la noi, Robert 
Cosmoc. Legănîndu-se, prematur, în leagănul „locul 3 — 
Cupa U.E.F.A.", echipa litoralului a suferit duminică un 
șoc puternic. Mîine va face totul ca să se reabiliteze. Fiți 
siguri.

UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO. Câzuți la bagateli
zatul examen de la Timișoara, rămași cu șanse minore în 
„Cupa României", studenții clujeni mai visează un atractiv 
turneu în Franfa (în luna iulie) — premiu pentru cea mai 
bine clasată echipă studențească în campionat.

La rîndul lor, dinamoviștii știu că un ,X" înseamnă... 
acontarea titlului. Cu Nelu Nunweiller în echipă, egalul 
era perfect legitim. Fără el, „toanele" lui Adam sau ale 
lui Dumitrache pot scrie — într-un fel sau altul — soarta 
campionatului.

U.T.A. — F. C. ARGEȘ. Eu îl cred pe Petescu. Cu două 
etape în plus, campionatul ar fi încoronat — proba
bil — altă echipă. Doar o minune îl poate scuti mîine 
pe Titus Ozon de o înfrîngere.

Orice s-ar zice, arădenii rămîn mo’delul nr. I de serio
zitate din fotbalul românesc.

STEAGUL ROȘU -- POLITEHNICA IAȘI. Se anunță due
luri atractive la poalele Tîmpei. între două echipe apre
ciate. între doi antrenori ambițioși și zgomotoși... între 
două extreme stînga puternice, Gyorfi și Moldoveanu, care 
știu că nu este exclus ca una dintre ele să joace la 
toamnă meciul cu Finlanda.

De anticipat o întrecere de mare spectacol, în care vic
toria va răsplăti echipa luminată de tactica cea mai bună.

Așteptăm și noi,.ca toată lumea, să vedem de unde va 
veni ploaia, de la1 Cluj sau din Giulești ?

ULTIMELE VEȘTI DE LA
• Vor juca, oare, Solomon și Barbu? * Sătmăreanu rncă incert

• Moldoveanu și Beldeanu — două reintrări așteptate • Formația 

lui Dinamo se va alcătui rn ziua meciului • Prezența lui Neagu, 

Năsturescu și Dinu sub semnul probabilității <* Dembrovschi promite

• Jiul fără Stocker, dar cu libardi

vervă de

Mariut POPESCU

Cum va arăta acest clasament luni?

'■ii

1: DINAMQ 28 13 8 7 43—25 34
2. Rapid 28 11 11 6 31—23 33
3. Univ.'Craiova 28 12 7 9 25—26 31
4. U. T. A. 28 13 4 11 41—32 30
5. Steaua 28 10 10 8 40—31 30
6. Steagul, roșu 28 12 6 10 26—25 30
7. Petrolul 28 10 10 8 32—32 30
8. Farul 28 11 8 9 38—39 30
9. Politehnica 28 12 4 12 44—38 28

10. „U" Cluj 28 10 8 10 33—29 28
11. F. C. Argeș 28 10 8 10 38-38 28
12. Jiul 28 11 4 13 25-29 26
13. Sport Club fBacău 28 11 4 13 33—40 26
14. C.F.R. Cluj 28 9 7 12 35-44 25
15. Progresul 28 7 8 13 27—35 22
16.' C.F.t* Timișoarei 28 Z 3 18 20-45 IZ

' ||JUWU,JIIUP.WI

I' >r- Miine, la Brațov

și Ion

joc

Constantin m mare

SEMIFINALELE
După cum am mai anunțat, 

stadionul „Tractorul" din Bra
șov va găzdui miine, în pro-. 
gram cuplat, penultimul act 
al finalelor campionatului re
publican al juniorilor, semifi
nalele, care opun pe META
LUL BUCUREȘTI Iui PETRO
LUL PLOIEȘTI, respectiv pe 
ȘCOALA SPORTIVA SIBIU 
echipei UNIVERSITATEA 
CLUJ.

De astăzi, cele patru com
petitoare se află la fața locu
lui, cu garnituri complete, din 
care nu lipsesc internaționalii 
de juniori Mateescu (Metalul), 
Dobre (Petrolul) șl Coca („U‘-‘ 
Cluj).

Se anunță Întreceri echili
brate. în care experiența unor

ECHIPE
Intilnirea de la Cluj 

dintre Universitatea ți 
Dinamo va fi televizată 
cu începere de la ora 
15,30.

Cu două etape înainte de 
final, pregătiri intense, pe 
toate... meridianele clasa
mentului. Peste tot ambiții 
și speranțe către un loc cît 
mai bun și o comportare 
onorantă. Fiecare antrenor 
încearcă să trimită mîine în 
teren cea mai bună forma
ție, iar pregătirile din ulti
mele zile s-au axat tocmai 
pe acest lucru.

„U“ CLUJ are două pro
bleme pentru <‘ 
Dinamo. Nu se 
dacă Solomon 
•juca. Miercuri, 
clujean n-a făcut 
formație, în jocul 
din cauza unei 
Și mai există un 
întrebare : va 
losit Barbu, care miercuri 
s-a resimțit, după o acciden
tare mai veche ? Portarul 
titular va fi Ștefan, utiliza
rea lui Moldovan nedînd 
satisfacție.

STEAGUL ROȘU a dove- 
din o mare poftă de goluri, 
într-un joc de verificare 
susținut la mijlocul săptă- 
mînii cu campioana jude
țeană, Politehnica Brașov. 
Șerbănoiu, Dumitriu II, 
Cadar și Florescu au înscris 
cele opt goluri, prefațînd 
intențiile ofensivei brașove
ne pentru mîine.

U.T.A. s-a întors de la 
Constanța cu gîndul mărtu
risit de a demonstra că pe 
litoral n-a fost o simplă în- 
tîmplare. Aceeași formație 
folosită pe malul mării va 
încerca să cucerească și sim
patiile Iui Ozon. Axente 
încă se plimbă cu piciorul 
în ghips...

STEAUA ’ a venit joi la 
amiază de la Cluj pentru 
a juca la București cu cea
laltă formație clujeană. Din 
cei trei jucători indisponi
bili în meciul de Cupă — 
Sătmăreanu, Tătaru și Pan- 
tea — se pare că ultimii doi 
vor fi folosiți mîine.

derbyul cu 
! știe încă 

va putea 
fundașul 

parte din 
de Cupă, 
întinderi, 
semn de 

putea fi fo
care

IAȘI. Se- 
C. Berică, 
în ultime-

POLITEHNICA 
cretarul clubului, 
ne-a informat că 
le zile mulți dintre jucătorii 
ieșeni au fost în febra exa
menelor. Printre noutăți — 
reintrarea golgeterului Mol- 
doveanu după cele trei eta
pe de suspendare. în ami
calul cu Penicilina, studenții 
au marcat 8 goluri !

DINAMO. In programul 
echipei a figurat pentru joi

PETROLUL, 
te zilnice, cu 
lă la mijlocul 
compania echipei de tineret- 
rezerve. Pentru partida cu 
C.F.R. Timișoara, antrenorii 
ploieșteni s-au hotărît să fo
losească o linie de înaintare 
compusă din Petruț, Grozea, 
Ciupitu și Iordache.

FARUL. Constănțenii
pleacă la Petroșani cu spe
ranța de a recîștiga punc-

Antrenamen- 
un joc-școa- 
săptămînii în

mai mult sau mai puțin 
grave, suferite de 
Năsturescu și Dinu.

PROGRESUL nu 
formația care a... 
duminică, un punct (și ce 
punct !), acasă, cu Jiul. An
trenorii P. Moldoveanu și 
L. Colcerîu speră ca aceiași 
băieți de duminică (încer
cați și joi într-un amical cu 
Metalul Tîrgoviște: scor 
3—2), la care se va adăuga 
Beldeanu, a cărui suspen
dare a expirat, să realizeze 
marea minune tocmai la 
Craiova.

Neagu,

schimbă 
pierdut,

după-amiază un antrena
ment ușor. în cursul zilei 
de vineri, dinamoviștii au 
plecat, cu avionul, la Cluj. 
Antrenorii Tr. Ionescu și 
Nicușor nu s-au stabilit 
încă asupra formației.

UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Ședințe de pregătire 
în fiecare zi, printre care și 
un joc cu Electroputere 
Craiova. Se anunță o indis
ponibilitate : Țarălungă are 
o contuzie la clavicula 
dreaptă. Este posibilă utili
zarea lui Bălan pe post de 
extremă stîngă.

tele pierdute pe teren pro
priu. în partida de verifica
re cu Portul, linia de înain
tare a marcat 5 goluri. Au
tori : Kallo 2, Oprea, Tur
cu și Tufan. Antrenorul 
Cosmoc îl va introduce 
atac pe Caraman.

RAPID. La 
a luat parte tot 
inclusiv Codrea 
care își va relua 
formație. în privința „ll“-lui 
cu care va începe jocul, an
trenorul Marin Bărbulescu 
mai are de căutat soluții 
din cauza unor accidentări

în

antrenamente 
efectivul, 
(refăcut), 
locul în

MECIUL CU CEHOSLOVACIA VA FI DECISIV

Majoritatea conturilor celor 
două serii ale diviziei secun
de s-au încheiat de o săptă- 
mînă. Actualii lideri ai seri
ilor. A.S. Armata Tg. Mureș 
și Crișul Oradea, și-au văzut 
visul împlinit, acela de a re
veni pe prima scenă, iar Fla
căra Moreni (seria I). Vago
nul Arad și U.M. Timișoara 
(seria a II-a) și-au luat ră
mas bun de la diviza B. Deci,, 
meciurile ultimei 
au de rezolvat o 
cunoscută, aceea 
celei de a patra 
va părăsi „B”-ul. 
tima „șansă de supraviețuire’ 
și-o 
Galați, Poiana Cîmpina, Știin
ța Bacău (toate cu cîte 25 de 
puncte) și Metrom Brașov (27 
de puncte). Două dintre ele. 
Poiana și Metrom, se vor 
întîlni Ia Cîmpina. Politehnica 
va juca la Brăila (cu Pro
gresul) și Știința la Pașcani 
(cu C. F. R.). După cum se 
vede. Poiana — care joacă 
acasă — mai are o șansă, te
oretică. de a se salva de pe 
locul 15. Dar, în primăvara 
asta fierbinte, avantajul te
renului n-a contat întotdea
una. Nu mai departe decit cu 
o duminică în urmă. Știința 
Bacău a fost întrecută în fața 
propriilor suporteri de F.C. 
Galați. Vor reuși, oare, mîine, 
studenții să-i întreacă pe fe
roviarii din Pașcani ca să-și 
poată păstra locul în „B” ? 
O asemenea ispravă nu-i im
posibil de realizat de băcăuani 
dacă ținem seama de faptul 
că ei au arătat, uneori, că 
știu să dea maximum de ran
dament în jocurile decisive, 
în programul etapei a XXX-a 
figurează o întîlnire a... or
goliului — cea dintre Sportul 
studențesc și A. S. Armata 
Tg. Mureș, marele derby al 
seriei I. Cum bucureștenii au 
„clacat" în apropierea liniei 
de sosire, partida nu va mai 
avea miza ce i se întrevăzuse, 
aceea de a decide promova
rea. dar este de așteptat o 
întîlnire spectaculoasă, care 
să satisfacă exigențele publi
cului.

în seria a II-a apele fiind 
destul de limpezi la ambii 
poli ai clasamentului, chesti
unea punîndu-se doar în cîș- 
tigarea sau pierderea unui lac 
între pozițiile 3—14, ne vom 
mărgini la a aminti cîteva 
dintre partidele mai atractive: 
Minerul Anina—Crișul Ora
dea. C.S.M. Sibiu — Politehnica 
Timișoara și Corvinul Hune
doara — C.F.R. Arad.

P. VINTILA

etape mai 
singură ne- 
a stabilirii 
formații ce 
Miine. ul-

vor disputa Politehnica

ÎNCEPE barajul
PENTRU PROMOVAREA

(Urmare din pag. 1)

nul advers n-au pripit de fie
care dată, pierzînd balonul 
sau trimițîndu-1 înalt în ca
reu, fără șansă de reușită. 
Viktor n-a fost mai de loc 
solicitat.

RED.: Văzîndu-1 pe fin
landezi, ce concluzii se des
prind pentru fotbaliștii noș
tri ?

A. N.î La 22 septembrie, la 
Helsinki, trebuie să jucăm 
un fotbal simplu, eficace, o- 
rientat spre poarta adversă, 
fără ocolișuri. De fapt, chiar 
Cehoslovacia ne-a arătat

CAMPIONATULUI DE JUNIORI
formații de renume, ca Me
talul — actuala campioană na
țională , sau Universitatea 
Cluj se va afla față în față 
cu dorința de afirmare a unor 
echipe mai puțin cunoscute, 
dar echilibrate

Rugat să ne 
pronosti®, prol. 
responsabilul 
de juniori, ne-a _ 
favoriți pe elevii lui Leon ba
zar (Metalul) și pe universita
rii clujeni, care — consideră 
antrenorul Ardeleanu — au 
cele mai mari șanse să-și 
dispute finala campionatului 
programată Ia 4 iulie.

în ceea ce privește meciu
rile de mîine (eliminatorii), 
regulamentul prevede ea

și combative, 
furnizeze un 

C. Ardeleanu, 
reprezentativei 
indicat drept

caz de egalitate la sfîrșitul ce
lor 80 de minute de joc — să 
se procedeze la executarea 
unei serii de 5 lovituri de la 
11 m. In eventualitatea în care 
egalitatea persistă, se vor exe
cuta lovituri de la 11 m, al
ternativ, pînă la departajare.

In sfîrșit, o ultimă infor
mație : în dorința de a asi
gura cuplajului un număr cît 
mai mare de spectatori, pri
mul meci va începe cu o ju
mătate de oră mai tîrziu de- 
cît era prevăzut inițial, adică 
de Ia ora 9,30.

A fost alcătuit
iotul de tineret

ÎNOT. Ștrandul Tinere
tului, de la ora 11 și de 
la ora 18, faza pe muni
cipiul București a cam
pionatelor republicane ale 
juniorilor.

POPICE. Arena Laro- 
met, de la ora 16, Laro- 
met — Cetatea Giurgiu 
(div. fem. A).

TIR. Poligonul Dom
nești, de la ora 9 : „Cupa 
Steaua" (manșa a II-a la 
pistol viteză și armă stan
dard 3X20 focuri).

ȘAII.
Centrale 
la ora 
VIII-a a 
național.

Aula Bibliotecii 
Universitare, de 
16: runda a 

Turneului inter-

FOTBAL. Stadionul 
Giulești, ora 9,30 : Delta 
Tulcea — Chimia Suceava 
(baraj pentru divizia B) ; 
ora 15: Rapid — S.C. Ba
cău (tineret-rezerve) ; ora 
16,45: Rapid — Obbwein- 
Austria (old-boys); ora 18: 
Rapid — S. C. Bacău (div. 
A) ; stadionul Republicii, 
ora 16,15 : Steaua — C.F.R. 
Cluj (tineret-rezerve), ora 
18 i Steaua — C.F.R. Cluj 
(div. A) ; stadionul Poli
tehnica, ora 9,30 : Chimia 
Rm. Vîlcea — Metalul 
Plopeni (baraj pentru 
div. B), ora 17,30 : Sportul 
studențesc — A.S.A. Tg. 
Mureș (div. B).

în vederea participării la 
competiția balcanică pentru 
echipele de tineret (Atena, 
3—11 iulie), antrenorul fede
ral Gh. Olă a convocat, pen
tru data de 28 iunie, ur
mătorul lot de jucători; lor- 
dache, Ștefan, Popa (portari), 
Niculescu, Sătmăreanu II, Ol
teana, Stoicescu, Dudu Geor
gescu, Popovici (fundași). 
Beldeanu, Simionaș, Broșov- 
schi (mijlocași), Petreanu, 
Marica, Ghergheli, Marian 
Popescu, Cassai, Năstase, 
Hajnal (înaintași). De aseme
nea, mai sînt sub observare 
Tănăsescu, Smanandache, Dră- 
goi și Turcu. Nu 
convocați jucători 
Steaua și Dinamo, 
angajate în Cupă și
licitate în ultima vreme.

au fost 
de la 
echipe 

supraso-

MÎINE

TIR. Poligonul Tunari, 
de la ora 9. „Cupa Steaua" 
(pușcă cu aer comprimat, 
armă liberă calibru mare 
și pistol calibru mare).

POPICE. Arena Con
structorul, de la ora 7,30, 
Rapid — Constructorul- 
Sahgerhausen (R.D.G.) la 
băieți ; arena Giulești. de 
la ora 8 : Rapid — San
gerhausen la fete, întâlniri 
amicale.

AUTOMOBILISM. Tea
trul Municipal (Grădina 
Icoanei), ora 8, plecarea 
în „Raliul actorilor" ; so
sirea în jurul orei 12, pe 
stadionul Dinamo (aici va 
începe, de la ora 10, o 
manifestație sportivă com
plexă a actorilor din Ca
pitală).

Trial pentru taberele

naționale de juniori

FOTBAL
Stadionul Dinamo, 
10,30, Confecția — 
modei.

FEMININ.
ora

Arta

R U G B V.
Ghencea, ora 9, 
Farul Constanța

Stadionul 
Steaua — 
(div. A).

La stadionul 23 August va 
avea loc vineri 25 iunie, la 
orele 16, trialul celor mai ta- 
lentați juniori bucureșteni — 
născuți în anii 1954 (după 1 
august) și 1£<6 — din cam
pionatul municipal. Prezen
tarea se va face cu echipa
ment individual.

Trialul are ca scop depista
rea celor mai înzestrate e- 
lemente pentru taberele na
ționale de juniori. v

cum trebuie acționat: cu 
toată energia. Finlandezii au 
jucat bărbătește, dar adver
sarii au răspuns cu aceeași 
armă, fără să depășească li
mitele regulamentului. Și noi 
avem valori individuale su
perioare finlandezilor, însă 
jucătorii noștri trebuie să nu 
ezite, să acționeze cu toată 
capacitatea lor.

RED.: Ce impresie v-a lă
sat echipa Cehoslovaciei ?

NICOLAE ROȘCULET: 
Oaspeții au fost aplaudați pe 
stadionul din Helsinki. Ei au 
lăsat o impresie foare bună. 
I-am văzut evoluînd în Țara 
Galilor, cînd au procedat la 
o apărare aglomerată, de unde 
au ieșit prin contraatacuri 
periculoase. Miercuri, au ac
ționat cu totul altfel. Au ju
cat mereu pe atac, în viteză, 
cu pase scurte și medii. Așe
zarea în teren : 4—3—3, 
Adamec conducător de ; 
cu Hrivniak în poziție de 
bero în fazele de apărare, 
timp ce Desiatnik efectua 
marcaj strict, mai întîi 
Tolsa, și apoi la Paatelainen, 
vîrfurile de atac ale gazde
lor. La loviturile libere, oas
peții au efectuat cîteva sche
me tactice excelente. în spe
cial prin Adamec și Dobias.

RED. : Cum au reușit 
oaspeții să desfacă apărarea 
aglomerată a finlandezilor ?

N. R.: Mai întîi, prin mo
bilitate și viteză de reacție 
și, apoi, prin acțiuni indivi
duale. La primul gol, Capko- 
vici a pătruns pe centru și 
a șutat din afara careului. 
Golul doi are la origine o 
greșeală a unui fundaș fin
landez, exploatată prompt de 
mijlocașul Pollak, prezent în 
careul advers la fiecare ac
țiune a echipei sale. Golul 
trei: pătrundere pe stînga a 
lui Stratil, centrare, o res
pingere greșită a apărători
lor, și Karko a reluat direct 
în gol.

RED. : 
cii mai 
slava ?

A. N.: 
guri pe ei, mai hotărîți. 
Helsinki, jocul a avut v.n ritm 
mult mai rapid, fazele au 
fost construite în 
Mijlocașii Pollak și 
fundașii centrali, 
(coordonator) și 
Dobias au fost cei mai buni, 
dar linia de mijlocași con
stituie forța echipei.

cu 
joc, 
li- 

, în 
un 
la

Au jucat cehoslova- 
bine decit la Brati-

Da! Au fost mai si- 
La

viteză.
Kuna, 

Adamec, 
fundașul

RED.: După această par
tidă. ce credeți că trebuie să 
facă jucătorii români ?

A. N.: Mai întîi, lotul tre
buie revitalizat. Normal, în 
toamnă, urmează să joace cei 
mai valoroși fotbaliști ai 
noștri. Dar pentru aceasta, 
sînț necesare o pregătire co
respunzătoare și un plus de 
interes din partea tuturor. Nu 
cum s-a întîmplat înainte de 
Bratislava, cînd unii dintre 
ei (Dobrin, Radu Nunweiller) 
au lipsit de la pregătiri, ba 
că sînt la examene, ba că 
sînt accidentați. Luni, la pri
ma întîlnire cu ei, le vom 
spune toate acestea.

RED. : Care sînt viitoarele 
acțiuni ale lotului ?

A. N.: Din cauza meciuri
lor de Cupă, pînă în august 
nu putem efectua nici o ve
rificare. Ne gîndim la un 
meci între „probabili" și „po
sibili", după care. Ia 25 au
gust, va urma o altă întîlni
re amicală. La 1 septembrie 
ne-am propus să jucăm cu o 
echipă străină.

RED. : Pe cine intenționați 
să chemați la lot ?

A. N. : Pe cei de la Brati
slava, Inclusiv Dobrin, care 
n-a făcut deplasarea atunci, 
plus Boc, Popovici, Iordă- 
nescu, Năstase, Fl. Dumitres
cu, Vigu.

RED. : La Domide nu 
v-ați gîndit ?

A. N.: îl mai lăsăm. Pînă 
acum două etape nu s-a dis
tins prea mult. La lot 
complăcut în postura de 
zervă, fiind preocupat de 
nele probleme personale. 
U.T.A., a jucat mijlocaș,
cum, fortuit, a revenit în pri
ma linie și a evoluat bine. 
Noi avem, însă, nevoie de un 
atacant central. Să mai ve
dem deci.

RED. : Acum, după meciul 
de la Helsinki, ce 
aveți de întîlnirea 
— Cehoslovacia ?

N.: Lupta în 
foarte grea. 

București e 
nu uităm că 
fi întîlnirea Finlanda

s-a 
re- 
u- 
La 
A-

părere 
România

A.
anunță 
de la 
dar să 
lui va
— România. Dacă la Helsinki 
vom face un joc și un rezul
tat bun, atunci partida cu 
Cehoslovacia va fi, într-ade- 
văr, hotărîtoare pentru cali
ficare. Toate jocurile, însă, 
sînț importante și unul de
pinde de celălalt.

serie se 
Meciul 
decisiv, 

înaintea

SE REORGANIZEAZĂ 
COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

După cum am mai anunțat, 
printre problemele care au 
stat în atenția Federației ro
mâne de fotbal, a fost și aceea 
a reorganizării Colegiului cen
tral al arbitrilor, pentru a se 
ajunge astfel la o îmbunătăți
re a activității acestui impor
tant organism.

Aceasta presupune o echipă 
remaniată și, bineînțeles, o 
schimbare a metodelor de lu
cru privind promovările, dele
gările etc.

Din informațiile pe care le 
avem, noul președinte al 
Colegiului central al arbitrilor 
ar urma să fie ing. An-

drei Radulescu, care a mai 
deținut, de altfel, această 
funcție.

Marți, 22 Iunie a.c., va avea loc 
la București. în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei nr. 
2, cu începere de la ora 18.15, 
tragerea excepțională Loto la ca
re se atribuie în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 1300 
și SKODA S 100, excursii în GRE
CIA cu avionul durata cea. 8 zile 
și numeroase cîșliguri în bani de 
valoare fixă șl variabilă.

La această tragere excepțională 
puteți participa pe variante de 2 
lei. 5 lei șl 15 lei. Variantele de 
15 lei dau dreptul de participare 
la toal' extragerile.

Luni 21 Iunie — ULTIMA ZI

bacAu. 
săi au 

amicalul 
(scor

C.F.R. TIMIȘOARA acor
dă în continuare atenție 
campionatului, chiar dacă 
nu mai are ce cîștiga de la 
el. Din formație va lipsi 
Gaboraș, care spre finalul 
meciului cu „U“ Cluj a su
ferit o întindere de liga
mente (fără complicații) la 
brațul imobilizat nu de 
mult în ghips. Va apăra 
Korec, Tache Macri mena- 
jîndu-1 pe Gaboraș, așa cum 
îl ocrotește și pe tînărul 
Volaru, printre cei mai buni 
de pe teren în ultima eta
pă, dar, după cîte spunea 
antrenorul timișorean, „în
că fără suflu pentru două 
partide consecutive".

SPORT CLUB 
Dembrovschi și ai 
promis joi, după
cu Petrolul Moinești 
5—0 ; au înscris Dembrov
schi 3, Rugiubei și Băluță), 
să lase o impresie deosebită 
la București.

C.F.R. CLUJ, gîndindu-se 
că are de înfruntat o for
mație prin excelență tehni
că — care n-a uitat lecția 
din tur (0—5) — a insistat în 
cursul săptămînii pe latura 
tehnico-tactică. în linia de 
fund. dr. Rădulescu va ale
ge între Dragomir și „bă- 
trînul" Soos. în rest, aceeași 
formație care a reușit să 
obțină în ultimele etape a- 
tîtea puncte salvatoare.

JIUL. - - •
Jiului! 
pline de 
ponsabilitate, aceleași 
ranțe 
mele 
poftă de 
de un 
Libardi și 
(5 goluri, 
Deva) vor 
ciul din tur pierdut în ulti
mele minute. Lipsind Stoc
ker, suspendat, se caută cele 
mai bune soluții în apărare 
pentru a se evita vreo sur
priză.

F. C. ARGEȘ. în vederea 
unui joc deschis, spectacu
los, piteștenii s-au pregătit 
în tot cursul săptămînii, cu 
lotul complet, miercuri în- 
tîlnind pe Dinamo Obor 
(scor 5—1). Dobrin a promis 
un gol la Arad. La ora a- 
ceasta nu se știe, însă, cîte 
goluri au promis și campio
nii...

Grupaj realizat cu spriji
nul corespondenților noștri.

Nimic nou în Valea 
Aceleași pregătiri 
seriozitate și res- 

. ’ .1 spe-
(argumentate de ulti- 
rezultate), 

gol 
atac
Ion 

joi, cu 
să răzbune

aceeași 
manifestată 

în care 
Constantin 

Mureșul 
me-

Așadar, mîine, la București 
și la Oradea, cei opt lideri 
ai diviziei C vor începe în
trecerea — care va avea loc 
în zilele de 20, 24 și 27 iu
nie — pentru promovarea în 
eșalonul secund al fotbalului 
nostru. Conform regulamen
tului, competiția se va desfă
șura sistem turneu, iar pri
mele două clasate în fiecare 
grupă se vor califica în 
„B“. Dacă mai multe echipe 
vor acumula același număr 
de puncte, locul în clasament 
va fi determinat de diferen
ța de goluri marcate și cele • 
primite, diferența cea mai 
mare avînd, bineînțeles, prio
ritate. Dacă și golaverajul va 
fi egal, ordinea în clasament 
va fi stabilită de 
victoriilor, următorul 
riu fiind rezultatul 
direct dintre echipe.

La ora cînd citiți 
rfnduri, pregătirile s-au 
cheiat, fiecare antrenor stabî- 
lindu-și cu care va
începe noul examen.

Iată și programul zilei de 
mîine :

BUCUREȘTI: Delta Tuîcea- 
Chimia Suceava (stadionul 
Giulești); Chimia Rm. Vîlcea- 
Metalul Plopeni (stadionul 
Politehnica). Ambele meciuri 
vor începe Ia ora 9,30.

CKRADEA : Chimia Făgăraș- 
Arieșul Turda 
Sibiu-Vulturii 
Partidele vor 
15,30.

Brigăzile de 
întîlnirile vor 
două ore înainte de începe
rea jocurilor.

numărul 
cri te

ll ocului

aceste 
în-

; Independența 
Textila Lugoj, 
începe la ora

arbitri la toate 
fi anunțate cu

Vreți să urmați cursurile unui liceu avînd
o secție de educație fizică cu profil de fotbal?
Liceul „23 

din Capitală, 
124, sectorul 
incepînd cu anul școlar 1971- 
1972 se înființează în cadrul 
liceului o secție cu program 
de educație fizică, profil FOT
BAL, care va funcționa cu 
clasele V—VIII (generale) și 
anul I (liceu). Se primesc elevi 
care au studiat una din urmă
toarele limbi : rusă, franceză 
sau engleză.

Pentru anul I examenul va 
avea loc între 22 iunie și 3 iu
lie. în zilele de 22 și 23 iu
nie candidații vor susține un 
examen practic care va consta 
din probe generale obligatorii 
și probe specifice.

Elevii declarați admiși după 
probele practice vor susține 
examenul teoretic, 
cel de la liceele 
generală.

Elevii declarați 
anul I vor urma 
LA.

August’-’ (fost 38) 
str. Pescăruș nr. 
3, anunță că —

identic cu 
de cultură
admiși în 

secția REA-

Se precizează că elevii care 
se prezintă la examenul de 
admitere în liceu și au fost 
legitimați la diferite cluburi 
sportive, secția fotbal, au obli
gația ca la înscrierea la exa
men să prezinte, o dată cu ce
lelalte aete, și dezlegarea clu
bului respectiv.

★
în perioada 1—15 septembrie 

se vor primi înscrieri pentru 
completarea efectivului de e- 
levi la clasele V—VIII. In 
aceste clase se pot înscrie 
elevi cu domiciliul în munici
piul București, care vor fi de
clarați reușiți în urma trecerii 
uuui examen practic, probe 
specifice fotbalului.

La absolvirea liceului ele
vii vor beneficia de aceleași 
drepturi ca 
unul liceu 
rală.

Informații 
pot obține la secretariatul șco
lii.

orice absolvent al 
de cultură gene-

suplimentare se

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO - 22 IUNIE 

pentru procurarea biletelor.
0 Programul concursului Pro

nosport nr. 25 de mîine 20 iunie 
1971, cuprinde șapte meciuri din 
campionatul diviziei A și 6 oar- 
tide din categoria B. tntilniri 
echilibrate și atractive care vor 
face participarea și mal nume
roasă.

Depuneii-vă din vreme buleti
nele, astăzi fiind ULTIMA ZI.

NUMERELE EXTRASE EA TRA
GEREA EOTO DIN 18 IUNIE 
FOND GENERAL DE PREMII î 

1.125.082 lei din care 23.507 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 89 48 29 53 
10 33 15 64 31; Fond de premii : 
557.510 lei din care 23.507 lei re
port cat. 1. EXTRAGEREA a Il-a: 
72 46 23 14 39 1 61. Fond de pre
mii : 567.572 lei.

Plata premiilor va Începe în 
Capitală de la 26 iunie pînă la 
2 august : în țară de la 30 Iunie 
pînă ia 1 auvust 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO- 
PKONOSPOKT.
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LAVER ÎNVINS

DE GORMAN!
TRADIȚIE SI ACTUALITATE

IN SPORTUL MONGOLIEI POPULARE

SOFIA GĂZDUIEȘTE A 3O-a EDIȚIE
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE HALTERE

Mongolia, un teritoriu imens 
— peste 1 500 000 kilometri pă- 
trați — așezat în inima Asiei, 
pe un podiș cu climă aspră, 
atingînd înălțimi de 4 300 de 
metri, cu zone mari de pustiu 
(Gobij, cu . numeroase lacuri 
sărate.

Oameni harnici, (populația 
țării se ridica, în 1970, la
I 227 800 locuitori) au durat pe 
aceste locuri o țară prosperă, 
aflată în plin progres pe dru
mul bunei stări și al civili
zației.

...Zburam de la Moscova la 
Ulan Bator și studiam, în a- 
vion, un atlas geografic care 
consacra cîteva pagini Repu
blicii Populare Mongole. în cei 
47 de ani cîți au trecut de la 
instaurarea puterii populare (la
II iulie 1924), s-au petrecut 
aici mari transformări. Mon
golia este vestită pentru in
dustria sa extractivă de fier, 
cupru, grafit, antimoniu, aur, 
sare, pietre prețioase, dar — 
mai ales — pentru șeptelul 
său, care atinge cifra de peste 
18 milioane capete. în R. P. 
Mongolă revin, la un locui
tor, doi cal, două vaci, 8 oi 
și o cămilă !

In cele cîteva zile petrecute 
aici am putut cunoaște ospi
talitatea tradițională a unui 
popor, de care ne leagă sen
timente trainice de prietenie. 
Aspirațiile lui. Intensa viață 
materială și spirituală pulsea
ză pe întreg întinsul țării.

In acest context s-a înscris 
pregnant și organic activitatea 
de educație fizică și sport, 
pusă in slujba sănătății popu
lației, a pregătirii tinerelor ge
nerații pentru o muncă rod
nică în vederea edificării de
pline a socialismului.

Sportul mongol îmbină ar
monios disciplinele moderne cu 
cele tradiționale, specifice. Aici 
se practică, în mod curent, 
fotbalul, luptele, halterele, at
letismul, boxul, gimnastica, 
schiul, voleiul, șahul, dar — 
în același timp — se bucură 
de o mare popularitate între
cerile de călărie, tir cu arcul, 
luptele populare, desfășurate 
în cadrul unui adevărat ritual, 
cu acompaniament muzical și 
elemente folclorice de balet.

Am asistat la o asemenea 
serbare populară și am fost 
captivați de frumusețea, an
trenul șt semnificațiile ei. Vi
zitam apoi complexul sportiv 
de la Ulan Bator, cuprinzînd 
o mare sală de competiții cu o 
capacitate de aproape 5 900 
locuri, săli de antrenament, te
renuri de sport și un stadion 
cu bitum pentru 15 000 de oa
meni. făcînd cunoștință cu 
sportul modern al Mongoliei 
populare.

Succesele nu i-au ocolit pe 
sportivii mongoli. Luptătorii, 
de pildă, dețin titluri de lau- 
reați olimpici și mondiali. La 
ediția canadiană a C.M. de

lupte libere, echipa R. P. Mon
golă a ocupat locul 7 în cla
samentul pe națiuni, iar S. 
Panzandria (cat. 74 kg) a fost 
distins cu medalia de bronz. 
Șahistul Ujtumen a cîștigat tur
neul zonal asiatic, calificîn- 
du-se pentru turneul interzo
nal de la Palma de Majorca, 
unde l-a învins printre alții, 
pe marele maestru american 
Samuel Reshewski. Echipa R.P. 
Mongole este o prezență ac
tivă la olimpiadele de șah.

Intre organizațiile sportive 
din România și Mongolia s-au 
statornicit puternice relații de 
colaborare. Au avut loc schim
buri frecvente de delegații, la 
volei, lupte, schi, patinaj vi
teză, șah. Maestra internațio
nală Alexandra Nicolau a par
ticipat la un turneu interna
țional feminin de șah la Ulan 
Bator, clasîndu-se pe primul 
loc. înaintea ei au jucat în 
capitala R. P. Mongole, dr. O. 
Troianescu și V. Urseanu.

Cu prilejul vizitei întreprin
se în R. P. Mongolă am făcut 
un foarte util schimb de expe
riență, am putut vedea efor
turile remarcabile care se de
pun aici pentru dezvoltarea 
mișcării sportive, pusă în sluj
ba sănătății și fericirii omu
lui.

LONDRA, 18 (Agerpres) 
Turneul 
fășoară 
Londra, 
rile de 
simplu.

In proba 
înregistrată 
americanul 
eliminat cu 
australianul 
cipalul favorit al concursului, 
în celelalte partide : Smith 
(SUA) — Riesen (SUA) 6—4, 
7—5 ; Davidson (Australia) — 
Emerson (Australia) 7—5, 6—3; 
Newcombe 
(Australia)

Partidele 
cheiat cu 
M. Court 
Pigeon (SUĂ) 6—4, 6—1 ; 
Wade (Anglia) — G. Janes (An
glia) 6—2, 6—2 ; R. Casals
(SUA) — J. Cooper (Anglia) 
6—3, 6—3 ; B. J. King (SUA) 
— H. Gourlay (Australia) 
6-4, 6—3.

de tenis, care se des- 
la „Queen’s Club" din 
a continuat cu sfertu- 
finală ale probelor de

masculină a fost 
o mare surpriză : 
Tom Gorman l-a 
6—4, 4—6, 6—1 pe 
Rod Laver, prin-

(Australia) — Case 
6—2. 9—8.
feminine s-au în- 
rezultate scontate : 
(Australia) — K. ------ V.

ILEANA SILAI

conf. univ.
MARIN BIRJEGA

vicepreședinte al C.N.E.F.S.

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. I)

pe care-1 practică atît gazdele, 
cit și boxerii noștri. Iată-ne, 
deci. în vizită, la sportivii ro
mâni, înaintea finalelor.

In camerele lor, oamenii 
din colț, Popa, Dumitrescu și 
Chiriac. medicul Radovici și- 
antrenorii turiști Tedi Nicu- 
lescu și Eustațiu Mărgărit sint 
angajați într-o serioasă acti
vitate pentru a-i pregăti pe 
pugiliștii noștri cît mai bine 
pentru ultimul act al compe
tiției. Fără îndoială, vedeta 
echipei, către care se îndreap
tă marile noastre speranțe, este 
„ușorul" Calistrat Cuțov. El 
acordă o importanță deosebi
tă fiecărui minut de odihnă, 
în camera cu nr. 7. „Cuțache" 
poate fi găsit citind sau stînd 
la o șuetă cu antrenorii Titi 
Dumitrescu și Ion Popa. Batem 
la ușă și intrăm cîteva mi
nute. Cuțov, modest ca întot
deauna. ne spune doar că va 
lupta cu toată energia. El nu 
face pronosticuri în legătură 
cu meciul pe care îl va .susți
ne, în finață, în compania lui 
Beyer.

Medicul Radovici, un adevă
rat părinte al boxerilor, con
duce cu pricepere și dragos
te activitatea de refacere fizi
că a băieților, mai ales a 
celor patru finaliști. Tot el 
stabilește cu grijă ce și cît 
trebuie să mănînce fiecare.

Antrenorii Popa, Dumi
trescu și Chiriac, asistați de 
Tedi Niculescu. precum și de 
nelipsitul suporter al boxeri
lor noștri, medicul Șt. Sihota, 
care se află aici ca turist, dis
cută tactica de luptă în func
ție de viitorii adversari.

în holul hotelului, Aurel 
Mihai, Antoniu Vasile și Alee 
Năstac. ceilalți finaliști, pri
vesc la televizor o reluare a 
galelor semifinale. Pe micul 
ecran apare figura lui Escu
dero, care făcea declarații u- 
nui ziarist spaniol. Aurel Mi
hai. fără să clipească, ne spu
ne • „Dacă nu ciștigam înain
te de limită, arbitrii mă puteau 
trimite pe banca... învinșilor”. 
El ne-a asigurat însă că se 
va bate în ultimul meci fără 
menajamente.

Antoniu Vasile este în cul
mea fericirii. Dinamovistul a 
precizat că victoria asupra 
campionului european Orban 
l-a mobilizat extraordinar : 
„Vreau să mă întorc în țară 
eu medalia de aur și să-mi în
chei cariera în mod remarca
bil”.

I-am urat succes acestui 
neobosit sportiv, pe care zia
riștii spanioli l-au întrebat 
dacă nu cumva este din... 
Andaluzia (noi știm precis că 
este brăilean).

Lingă Alee Năstac se află 
medicul Radovici, care a fost 
umbra sa timp de 7 zile. Năs-

tac a fost bolnav, însă dr. Ra
dovici l-a pus rapid pe pi
cioare, prezentîndu-1 în ring 
complet sănătos. într-un timp 
record. Năstac îi mulțumește : 
„Zău, nu știu pentru a cîta 
oară”. Boxerul cu pumn de 
dinamită, de care ne . legăm 
atîtea speranțe, ne spune că, 
deocamdată, mai are două do
rințe : „Să termin cu bine 
treaba la Madrid, cîștigînd

SOFIA, (prin telex). Ince- 
pînd de azi și pînă la 27 iu
nie capitala Bulgariei va găz
dui o nouă 
amploare a 
nostru : cea de a 30-a ediție 
a campionatelor europene de 
haltere. Cu multe zile înain
te de începerea întrecerilor, 
a fost stabilit un nou record 
în îndelungata istorie a aces
tui campionat. Este vorba de 
numărul țărilor participante: 
22, cifră nemaiîntâlnită la e- 
dițiile precedente. La 
vor fi 
curenți 
Belgia, 
marca, 
Franța, 
gia. Olanda, Polonia, R. O. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
România, Spania, Suedia, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria. Cu echipe comple
te se vor prezenta Austria, 
Bulgaria, Franța, Italia, Po
lonia, R. F. a Germaniei, 
Turcia și U.R.S.S.

Trecînd în revistă listele 
participanților, constatăm că 
la Sofia vor fi prezenți cei 
mai buni halterofili din Eu
ropa. Intr-adevăr, în sala 
„Universiada" vor evolua

competiție de 
continentului

Sofia 
prezenți 160 de con- 
din Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Dane- 
Eivetia, Finlanda, 

Grecia, Italia, Norve- 
Polonia, R.

numeroși recordmeni mon
diali și europeni. Remarcăm 
numele campionilor mondiali 
sovietici Alekseev, Iakubov- 
ski, Rigert, Pavlov, Ku- 
rențov și Krișcișin, a polo
nezului Bazanovski, record
man mondial la cat. ușoară 
și a compatrioților săi No
vak, Kaczmarek și Ozimek, 
a maghiarilor Foldi (record
man mondial la cat. cocoș), 
Bakoș, Bagocs și Szarvas. 
Consemnăm în fine, partici
parea valoroșilor Reding 
(Belgia) și Mang (R.F.G.) la 
categoria superioară, Johans
son (Suedia) la cat. grea etc.

Din motive necunoscute,

tens, pentru a se afla într-o 
formă bună.

O vizită în aceste zile la 
federația bulgară de haltere 
ne-a permis să luăm cunoș
tință de febrila activitate 
desfășurată de forul de spe
cialitate pentru asigurarea 
unor condiții optime dispu
tării campionatului.

In sala „Universiada", un
de s-au făcut restructurări 
■însemnate, totul este gata : 
s-a montat panoul electronic 
care va indica categoria, nu
mele concurentului, țara,' 
greutatea halterei, mișcarea 
și numărul încercării.

Alături de concurenți, la

LOCUL II LA LEIPZIG
BERLIN, 18 (Agerpres). — 

La Leipzig s-a desfășurat, în 
nocturnă, un concurs inter
național de atletism.

Cursa feminină de 800 m 
a fost cîștigată de Hoffmeis- 
ter (R.D. Germană), în 2:02,9,

DE BOX
titlul, și să vizitez, apoi, mu
zeul Prado”.

Ne bucură că finaliștii noș
tri sînt optimiști. Vă rugăm 
ca sîmbătă să strîhgeți pum
nii pentru acești ambasadori al 
boxului românesc care, depar
te de țară, ne reprezintă cu 
onoare intr-o competiție care 
de 9 zile a polarizat atenția 
amatorilor scrimei cu pumnii 
de pe bătrînul continent.

urmată de românca Ileana Si- 
lai — 2:03.5, Kleinau (R.D. 
Germană) — 2:05,5. Un re
zultat excelent a fost înre
gistrat în proba feminină de 
aruncarea greutății: Gummel 
(R.D. Germană) — 19,47 m. 
Sprinterul cubanez Montes a 
ocupat primul loc în cursa 
de 100 m cu 10,1 urmat de 
sovieticul Korneliuk — 10,2. 
Cunoscutul campion Briese- 
nick (R.D. Germană) s-a cla
sat pe primul loc la arunca
rea greutății cu 20,63 m. se
cundat de compatriotul său, 
Hoffmann — 20,35 m.

Alte rezultate: masculin — 
200 mi Burde (R.D.G) — 20.8; 
400 mi Hauke (R.D.G.) — 46,5; 
800 mi 
1:49,1;
(R.D.G.) 
Nordwig
feminin — înălțime : Schmidt

100 m i

Fromm (R.D.G.) — 
5 000 mi Haase 

— 13:36,6; prăjină!
(R.D.G.) 5,30 m;

PRESA SPANIOLĂ DE VINERI

CALISTRAT CUȚOV - un boxer magnific"
Ziarul „AS" despre „România, o țară cu 2000 de boxeri"

Ziarele spaniole continuă să sub
linieze remarcabila comportare a 
boxerilor români la această a 19-a 
ediție a C.E. In general, se arată 
că reprezentanții noștri perpetu
ează ascendența valorică manifes
tată la ediția europenelor de la 
București.

Ziarul „As", sub titlul „Figura 
zilei", publică portretul iul Calis
trat Cuțov, pe care-1 consideră 
„un magnific campion, un extra
ordinar boxer". în subtitlu: 
rea performanță a 
mâni, 9 medalii". In 
gă că „România, o 
de boxeri legitimați, 
torită unor pugiliști

„Ma- 
boxerilor ro- 
text se adau- 
țară cu 2000 
reușește, da- 
tebnici, cu o 

condiție fizică excepțională, să 
depășească țări cu zeci de mii de 
boxeri în competiții".

H bucurăMONEA:
Polonia (dreapta), îl oprește cu

Telefoto i A.P.-AGERPRES
Adversarul de astă-seară al lui Antoniu Vasile, Szczepanrki 

o stingă pe boxerul sovietic Hromov

mal mid decît ale lui Cuțov. Sînt 
bucuros că înlocuitorul meu 
Stump a obținut medalia de bronz 
șl. în același timp, nefericit că 
n-am putut participa la această 
competiție. M-am pregătit foarte 
serios și doream din toată inima 
ca înainte de a pune mănușile 
în cui să cuceresc șl o medalie 
de aur".

man, Alexe și Cuțov. Dar. în timp 
ce primii doi au cedat în fața 
neșansei. Cuțov s-a răzbunat in- 
trecînd, pe rînd, pe cei mai buni 
sportivi ai categoriei. Colegul meu 
de club este un mare boxer. Sînt 
convins că el nu se va întoarce 
acasă fără medalia de aur. Cred 
că selecționarea lui în echipă a 
fost meritată. Celorlalți Analiști 
români le prevăd șanse egale, dar

Ieri, ne-a vizitat la redacție 
maestrul emerit al sportului Ion 
Monea care, accidentat înaintea 
campionatelor europene, n-a pu
tut lua startul în această mare 
competiție : „Apreciez rezultatele 
colegilor mei ca excepționale. Ei 
au lost foarte bine pregătiți și 
au confirmat valoarea boxului ro
mânesc pe plan internațional. 
Sorții nu le-au surfs iul Zilber-

In altă parte a ziarului sînt 
publicate cinci fotografii de la 
meciul lui Mihai cu Escudero. în 
legătură cu celelalte victorii ale 
pugiliștilor români, ziarul „As** 
scrie printre altele : „Năstac, un 
teribil puncheur, se anunță un 
adversar periculos pentru sovieti
cul Iuoțiavicius**.

în legătură cu comportarea lui 
Cuțov, comentatorul subliniază : 
„el este de departe cel mai spec
taculos boxer**, și „în mod normal 
nu poate pierde medalia de aur**.

Ziarele continuă 'să sublinieze 
decizia arbitrului din meciul Gru- 
iescu — Blazynski, arătînd că 
printre cei frustrați de victorie se 
numără și românul. Arbitrul me
ciului, scoțianul Gilfeather a luat 
o hotărîre care a indignat toată 
lumea boxului.

Ziarul „Nuevo Diario** publică 
fotografia lui Escudero întins la 
podea în meciul cu Aurel Mihai. 
Comentatorul îl consideră pe ro
mân ca un boxer spectaculos, di
namic.

Ziarul „YA“ scrie în titlu : 
„Cuțov, cel mai bun pugilist al 
campionatelor europene**. In cro
nica ziarului se scrie textual : 
„Magnificul român a oferit, din 
nou, o demonstrație, fiind ovațio
nat de spectatori**. Ziarul remar
că. de asemenea, evoluția bună 
a lui Gydrffi, care a boxat admi
rabil împotriva lui Tregubov.

(R.D.G.) — 1,83 m;
Meissner (R.D.G.) — 11,1 (cu 
vînt favorabil).

„REGATA

BRANDENBURG"

Astăzi și mîine, schi- 
fiștii români se vor ali
nia la startul unei noi 
competiții nautice inter
naționale i „Regata Bran
denburg”. Organizatorii 
concursului au Invitat 
numeroși canotori frun
tași de pe continent, În
trecerea prefigurînd a- 
propiatele campionate 
europene din Danemar
ca. Iată și cîțiva dintre 
sportivii care ne vor re
prezenta pe pistele de 
la Brandenburg i Ioana 
Tudoran. Mitana Botez, 
Ileana Kondoroszy, Eli- 
sabeta Lazăr, Doina Băr- 
daș, Marioara Sîngeor- 
zan, Doina Bălașa, Ele
na Necula, Teodora Un- 
taru, 
man, 
schi, 
Ivan Cacenco.

Gheorghe Glier- 
Anton Chirlacop- 
Ștefan Tarasov,

LEOIJIPE HEMERY
PIERDUT PENTRU ATLETISM?

Din luna iunie a anului tre
cut. numele lui David Hemery, 
recordmanul mondial (48,1) și 
campionul olimpic al probei 
de 400 mg, este absent din 
paginile publicațiilor sportive. 
Cotidianul parizian L’Equipe 
risipește misterul totalului a- 
nonimat în care s-a scufundat 
campionul britanic, ale cărui 
posibilități de a-și apăra a- 
nul viitor titlul olimpic par 
serios periclitate.

La sfîrșitul sezonului 1970, 
Hemery anunța că in anul 
preolimpic nu va participa la 
nici un concurs și chiar va 
abandona pentru o perioadă 
orice activitate atletică, 
ta, în vederea abordării 
tirii Jocurilor Olimpice 
Munchen cu entuziasm 
resurse reînnoite, 
numele său pe lista rezultate
lor diferitelor competiții, am 
crezut că Hemery, cu seriozi
tatea caracteristică britanici
lor, se ține de cuvînt. In 
litate, dacă Hemery n-a 
ticipat în acest sezon la 
un concurs, aceasta nu 
intimolat numai datorită voin
ței sale. Recent, Hemery de
clara intr-un interviu publi
cat de Daily Telegraph : „De 
cîteva luni simt dureri supără
toare la glezna piciorului sting. 
Un specialist mi-a spus că 
durerile se datorează distra

gerii cartilagiului dintre glez
nă și metatars, în urma con
tactelor dese și dure la ate
rizarea după trecerea gardu
rilor. Mi se fac injecții cu 
cortizon și mi s-a indicat re
paus. Dacă inflamația persis-

IMGENS NYHETEIL

Aseas- 
pregă- 
de la 
șî cu 

Ncvăzînd

rea- 
par- 
nici 
s-a

în plin sezon estival, un ar
ticol publicat de ziarul suedez 
„Dagens Nyheter” ne averti
zează că performanțele ho- 
cheiștilor se pregătesc de pe 
acum. Articolul subliniază, tot
odată, 
tată 
suedeze în pregătirea 
vilor jucători.

O scrisoare de la 
Sandiyn, antrenorul 
Brynăs, ne amintește că — 
deși în miez fierbinte de vară 
— campionii hocheiului suedez 
se află în plină perioadă de 
antrenamente, într-o localitate 
montană din Elveția, pregătin- 
du-se sirguincios pentru viito
rul sezon. Antrenorul arată că 
un foarte încărcat program 

nu va lăsa aproape de loc timp 
de odihnă Iui Tord Lund-

noua orientare adop- 
de antrenorii echipelor 

respecți-
Tommy 
echipei

s rf' ■>

pe lista concurenților finlan
dezi nu figurează fostul cam
pion mondial la cat. 90 kg, 
Kaarlo Kangasniemi.

Țara gazdă aliniază, de a- 
semenea, pe cei mai 
halterofili, în total 12, 
rece la unele categorii vor 
evolua cîte doi concurenți. 
în ordinea categoriilor, iată 
numele participanților bul
gari (în paranteză fiind indi
cate recordurile lor persona
le): M. Mustafov (305), S. Ki
rov (357), M. Kucev (387,5), 
campion mondial și european 
și N. Nurikian (380), St. Ton- 
cev (420), I. Bikov (450) și 
R. Florov (445), T. Petkov 
(475) și D. Slavov (465), A, 
Sopov (510). Reprezentanții 
țării gazdă s-au pregătit in-

buni 
deoa-

SE REIA TURUL
CICLIST AL FRANȚEI

PENTRU AMATORI
PARIS, 18 (Agerpres). — 

După o întrerupere de un an, 
se reia Turul ciclist al Fran
ței de amatori (Tour de 
l’Avenir), programat între 16 
și 26 septembrie. Plecarea se 
va da de la Albi, iar soirea 
va avea loc la St. Etienne. 
Traseul este împărțit în 11 
etape, însumînd peste 1600 
kilometri.

CONGRESUL U.E.F.A. A HOTĂRÎT:
@ Conducătorii competițiilor europene • Nou sistem de aplicare

a sancțiunilor © Iluminarea stadioanelor © S-a acceptat legalizarea

MONTE CARLO, 18 (Ager
pres). — Comitetul executiv 
al UEFA. întrunit la Monte 
Carlo, a hotărît ca noua com
petiție „Cupa UEFA" (care 
înlocuiește .,Cupa orașelor 
tîrguri") să aibă în. fruntea 
Comitetului de organizare pe 
dr. A. Franchi (Italia), vice
președintele UEFA. In 
schimb, președintele UEFA, 
Gustav Wiedecker (Elveția) 
va conduce comisia de orga
nizare a campionatului euro
pean inter-țări.

O altă hotărîre se referă la 
sancțiunile în competițiile

renunț la

este des- 
la alergă-

Ia Milfield (Somerset), a ho- 
tărit să se întoarcă în S.U.A. 
pentru a se consulta cu antre
norul său. Bill Smith, și a-și 
relua cursurile la Harvard. în 
ceea ce privește viitorul său 
atletic, el este neliniștit, de
oarece dorea mult să-și apere 
titlul la Munchen.

tă voi fi nevoit să 
sport."

Cazul lui Hemery 
tul de des intilnit 
torii de garduri. Adesea, pre
siunea pe sol este — la un om 
de talia atletului englez — de 
ordinul a 500 kg pe o supra
față mică de aterizare.

Hemery, care este institutor

HOCHEIȘTII SUEDEZI
NU AU VACANTA

strom și coechipierilor săi. In
tr-adevăr, programul de an
trenament totalizează 50 de 
zile și 120 de antrenamente 
pe gheață. în antrenamentul 
jucătorilor se utilizează acum 
o serie de metode folosite de 
hocheiștii sovietici. Au fost, 
astfel, introduse, ridicările de 
haltere pentru mărirea forței 
jucătorilor. Pînă acum, acest 
element esențial a fost negli
jat, ceea ce i-a pus pe ho
cheiștii suedezi în situația de 
a cunoașt" un accentuat regres 
al condiției fizice în perioada 
de vacanță. De asemenea, au 
fost introduse și alte elemente 
din arsenalul antrenorilor so
vietici, printre care o strictă 
planificare a ședințelor de 
pregătire și un dozaj sporit al 
efortului în timpul antrena-

mentelor.
„Brynăs" și-a propus 

obiectiv, in acest an, să 
parte la finala Cupei campio
nilor europeni și să cîștige a- 
cest invidiat trofeu. „Dacă vi
zăm obiective de nivel inter
național. este de la sipe în
țeles că va trebui să ne an
trenăm după c’e mai bune 
metode folosite de echipele da 
elită” a explicat Sandlin.

Făjerstadt, Mo Do și cele
lalte cluburi de hochei știu a- 
cum la ce trebuie să se aștep
te. Este sigur că șl ele vor 
lua măsuri în consecință. Vor 
trebui să lupte serios, in iar
na care 
adversari 
nici in 
pe care 
bine.

ca 
ia

vine, împotriva unor 
deveniți mai puter- 

acest sezon de vară 
ei îl folosesc atît de

fotbalului feminin
continentale, 
un jucător 
cursul unui 
zat de UEFA 
cințele acestei 
velul clubului 
echipei naționale. Pe viitor 
(exceptînd greșelile foarte 
grave), sancțiunea nu va fi 
aplicată decît pe un singur 
plan, fie în cadrul clubului, 
fie în cadrul echipei națio
nale, după cum greșeala a 
fost comisă în jocurile uneia 
din echipe.

In ceea ce privește trans
miterea meciurilor la televi
ziune. UEFA confirmă că 
noul acord semnat cu OIRT 
nu poate fi aplicat decît cu 
încuviințarea asociației sau 
federației naționale intere
sate, în sensul 
organizat sub 
UEFA nu va fi 
pildă în Elveția 
cordul federației 
fotbal.

O altă problemă discutată 
în cadrul Comitetului a fost

Pînă acum 
sancționat în 
meci organi- 
suporta conse- 
pedepse la ni- 
ca și la nivelul

că un meci 
patronajul 

televizat de 
decît cu a- 
elvețiene de

cea a iluminatului stadioa
nelor pentru meciurile în 
nocturnă. A fost fixat un 
minimum de intensitate a lu
minii, fără care nici o întîl- 
nire organizată de UEFA nu 
va putea fi disputată.

Congresul UEFA a dezbă
tut apoi problema reprezen
tării fotbalului european în 
cadrul Federației internațio
nale solicitîndu-se drepturi de 
vot proporționale cu numărul 
de jucători și cluburi și cu 
aportul financiar al fotbalu
lui european.

In sfîrșit, a fost abordată 
problema fotbalului feminin. 
Dezvoltarea acestuia în ulti
mii ani i-a determinat pe de
legați să accepte legalizarea 
sa. Comitetul executiv al 
UEFA va studia și va face, 
propuneri pentru ca secțiile 
de fotbal feminin de pe lingă 
cluburile afiliate la UEFA să 
fie integrate în sînul acestei 
organizații urmînd să se or- 
ganizeze competiții feminine 
pe plan european.

Va deveni Mladen Kucev (Bulgaria) din nou campion euro
pean la categoria pană ?

întreceri vor fi prezenți 112 
conducători, antrenori, me
dici și masori. Au fost Invi
tați membrii întregului birou 
al Federației europene de 
haltere, ai comisiei tehnice 
și medicale. Oaspeți de o- 
noare vor fi K. Johnson, pre
ședintele Federației interna
ționale de haltere și secreta
rul general al acesteia, Os
car State.

V. Stoev, secretarul general 
al Federației bulgare de hal
tere, a făcut următoarea de
clarație pentru ziarul „Spor
tul" : „Sîntem bucuroși că 
pentru a doua oară (prima 
dată în 1965) ne revine cins
tea de a organiza campiona
tul european de haltere. Pre
zența în capitala noastră a 
elitei halterofililor europeni 
ne îndreptățește să credem 
că vom fi martorii unor per
formanțe valoroase și ai unor 
noi recorduri mondiale și eu
ropene".

Toma HRISTOV

TELEX
in sala „Festlvalna" din Sofia a 
început un turneu internațional 
masculin de volei.- în prima zi 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Bulgaria — Cehoslovacia 
3—2 (15—8, 15—8, 2—15, 11—15,
15—7); R.D. Germană — Cuba 3—0 
(15—5, 15—12, 15—5).

După 7 etape, in Turul ciclist al 
Elveției conduce belgianul Geor
ges Pintens, urmat de italianul 
Ugo Colombo — la 25 sec., bel
gianul Andre Poppe — la 28 sec.; 
elvețianul Louis Pfennlnger — la 
1:06.

Competiția cicliști „Marele pre
miu de la Camaiore" a fost cîști
gată de belgianul Eddy Merckx, 
cronometrat pe 223 km cu timpul 
de 5h 30:35 (medie orară de 39,800 
km). In același timp cu 
gătorul a sosit italianul 
Gimondl.

învin- 
felica

Atleții sud-africanl Daniel:-------1 Maian
și Richard Broberg au eșuat în 
tentativa lor de doborîre a re
cordului mondial în proba de 800 
m, deținut din anul 1962 de neo
zeelandezul Peter Snell cu 1:44,3. 
Cursa, desfășurată în cadrul con
cursului de la Arhelm (Olanda), 
a fost cîștigată de Maian cu 1:45,6 
(cea mai bună performanță eu
ropeană din acest sezon).

In „Cupa Italiei" la fotbal, echi
pa Florentina a învins cu 
(2—0) pe F.C. Napoli, ' 
Milan a Întrecut cu 
pe A.C. Torino.

3-0
iar A. C.

3—2 (2-0)

a 50 deCu prilejul aniversării
ani de la înființare, echipa Iugo
slavă de fotbal Zeleznlclar Sara
jevo a susținut un med amical 
pe teren propriu cu formația ita
liana Intemazlonale Milano. Par
tida s-a încheiat la egalitate s 3—3 
(2-1).

Concursul de călărie de la Wolfs
burg (R.F. a Germaniei) a debu
tat cu o probă de obstacole in 
care victoria a revenit, după ba
raj, sportivului american Conrad 
Honfeld pe calul „Triple Crown", 
învingătorul a parcurs traseul în 
lungime de 350 m cu 8 obstacole 
în 30,8 șl 0 puncte penalizare, 
fiind urmat de vest-germanul 
Kurt Jarasinskl pe „Nadir"’ — 31,0 
șl 0 p.p. Campionul mondial Da
vid Broome (Anglia) pe „Man
hattan" a ocupat locul trei cu 
31,3 șl 0 p.p.

o a/ftw/e ștfr/o z/Ztong/f rezultate* zatowe/e șfrirz o
EUGENIA CRISTESCU (13 ANI) 5:06,8 LA 400 M

LIBER
în primul lor concurs oficial 

din acest sezon, cel mal buni ju
niori și seniori din Capitală au 
înregistrat cîteva rezultate meri
torii. La capătul unei curse echi
librate, care vădește un Început 
de maturitate, Anca Georgescu a 
încheiat cursa de 200 m bras fc 
2:57,5, cifră promițătoare pentru 
această perioadă. Alte rezultate 
tehnice :

100 m liber (b) ț Adam 58,9,- 
Kokal 59,0 ; 100 m liber (f) î Cer- 
beanu 69,4, Cehanzuc 69,5 ; 200 m 
spate (b) : Lupu 2:24,9 ; 200 m 
spate (f) : Cr. Balaban 2:43,5 ; 
100 m delfin (b) : Rolic 63,9, 
Slavic 63,9 ; 100 m delfin (I) : A.

------- -------, C. Vîjeu 1:13,8 ; 
(b) : Hempel 2:43,0, 
2:44,6, Săruleanu 
bras (f) s A. Geor- 
L. Burlacu 3:05,3 ;

(b) : Copcealău

Două tinere înotătoare de la 
Dinamo București au stabilit pri
mele recorduri naționale ale se
zonului. Eugenia Crlstescu (13

-f

ani)' a parcurs 400 m liber în 
5:06,8 (a doua performanță ro
mânească din toate timpurile) — 
record de fete șl junioare mid. 
Iar Dana Pop a fost cronometrată 
la 200 m spate în 2:40,4 
timp românesc) — ‘ rec.

In „Cupa Steaua" la tir
IOANA SOARE (I.E.F.S.) CU 593 P LA

STANDARDE — PERFORMERA ZILEI

(al 3-lea 
de fete.

ARMĂ

OldVHJ UO,» , IU
șterner 1:12,0,
200 m bras
Șoptereanu
2:45,3 ; 200 m
gescu 2:57,5,
490 m liber

4:39,5. întrecerile continuă astăzi 
dlmlneațr. de la ora 10 și după- 
amiază de la -a 18.

Ieri, în cea de a treia zi a 
concursului repvbllcan de tir 
„Cupa Steaua", ce se desfășoară 
pe poligonul Domnești, s-au dis
putat probele de armă standard 
60 f. culcat senioare șl juniori șl 
pușcă cu aer comprimat 40 f. 
seniori. Printre cîștigători care 
au înregistrat rezultate mulțumi
toare, se află Ioana Soare, juni
orul brașovean novici, dlnamo- 
vistui Caban. Tot ieri a avut loc 
și prima manșă a probei de pis
tol viteză (30 f) in care conduc 
I. Ti'pșa (Dinamo) 298 p, M. Roș-

ca (Dlnamo) 297 
trlu (Steaua) 295 
— armă standard 
nloare : 1, Ioana 
593 p, 2. Edda _ _______
589 p, 3. Ana Goretl (Olimpia) 
588 p ; juniori : 1. I Ilovlci (Ac
tivul Brașov) 588 p, 2. I. Codrea- 
nu (Steaua) 587 p, 3. C. Manola 
(Steaua) 584 p; pușcă cu aer 
comprimat 40 f. seniori : 1. Șt. 
Caban (Dinamo) 372 p, 2. T. Ciu- 
lu (Steaua) 365 p, 3. T. Coldea 
(Steaua) 361 p.

p și M. Dumi- 
p. REZULTATE 
60 f. culcat se- 
Soare (I.E.F.S.) 
Baia (I.E.F.S.)

Redacția și administrația: Bncureșii, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane; centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 J telex; sportrom buc. 180, Tiparul „I. P. Informația", București 493(18


