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STABILIND CÎȘTIGĂTOAREA CAMPIONATULUI de FOTBAL...

...ETAPA A XXIX-a A RELANSAT CURSA
PENTRU PARTICIPAREA LA „CUPA U.E.F.A.

ȘI PENTRU
EVITAREA

LOCULUI 15

/✓

VIZITA DETTGAIIEI DE PARTID

Reluînd ideea avancronicii 
noastre de sîmbătă, să notăm 
că „ploaia” a venit (surprin
zător) din Giulești și nu de 
La Cluj, unde timpul a fost 
senin, jocul a fost senin, Di
namo — cea mai puternică și" 
mai silitoare echipă a cam
pionatului — primind cununa 
de lauri, pe care valoarea lui 
Dumitrache, a Nuriweilleri- 
lor, a lui Dinu et comp., o gi
rează convingător.

Nu vom insista prea mult 
asupra jocului de la Cluj, pe 
care Televiziunea română 
(să-i mulțumim) l-a dăruit — 
cu prim-planuri . luminoase 
— cîtorva sute de mii de te
lespectatori, care au avut ast
fel ocazia să urmărească „de 
visu“. sprintul final al cam
pionilor.

în fond, la Cluj nu s-a 
produs o surpriză. Dinamo a 

\ avut campionatul în mină în 
ziua meciurilor cu Petrolul, 
eu Jiul, cu Universitatea 
Craiova. La Cluj nu I-a 
scăpat...

Rapid, în schimb, a 
mai aproape de același
numai în partida cu Steagul 
roșu. Atunci, însă, visul s-a 
frînt. Iar ieri, s-a spulberat 
definitiv.

Să mulțumim, totuși, acum, 
în ceasul al 12-lea, ambelor 
protagoniste pentru 
lor. pentru emoțiile 
tuturor. Și atunci cînd 
mai puternice, și în 
cînd n-au mai prea avut su

mai

fost 
vis

disputa 
dăruite 
au fost 

final,

//

■g®

Golul marcat din loviturii liberă, prin care Dinamo a 
, la care nici zidul șicelenta execuție a lui Deleanu, 

arăta utilitatea.
flu, Dinamo și Rapid au lup
tat sincron, umăr Ia umăr, 
forță lingă forță și... slăbi
ciune lingă slăbiciune. Un 
ironic ar putea extrage chiar 
ideea de solidaritate, la bine 
și la rău, a celor două mari 
rivale.

Apropiindu-ne de evoluția 
proiriu-zisă de pe stadionul 
Giulești, să recunoaștem că 
Rapid a jucat la o singură 
poartă o repriză, a avut un 
imens ghinion, întâlnind, pe 
deasupra (așa cum anticipam 
în avancronică), un portar

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

egalat la Cluj : 2—2. Remarcați ex- 
nici portarul Negru nu și-au putut 

Foto: N. DRAGOȘ

PROGRAMUL LOTULUI NATIONAL
IN SEZONUL VIITOR

Ieri, la F.R.F, a avut loc o șe
dință în care s-au tras concluzii 
asupra comportării echipei Ro
mâniei în sezonul internațional 
care s-a încheiat, insi'stîndu-se 
mai ales pe meciul de la 
tislava. Au fost prezenți 
torii din lotul care a făcut
plasarea la Bratislava, plus ciți- 
va fotbaliști pe care se contea
ză in viitor (Năstase, Boc. Ior
dan eseu, Pop o vi ci, Vigu) și 
trenorli echipelor care au oameni
in lot. Au absentat Răducanu și 
Mocanu (motivat). Dumitru (ne
motivat) și antrenorul echipei Ra- 
Rid, Marin Bărbuleacu.

Printre alte probleme discuta-

Bra- 
jucă- 

de-

an-

„CUPA VOINȚA" LA CICLISM

EXAMEN SEVER-RĂSPUNSURI NECONCLUDENTE
CLUJ, 21 (prin telefon, de 

la trimisul nostru).
în orașul, de pe. Someș s-a 

consumat unul dintre eveni
mentele de seamă ale. sportului 
nostru cu pedale : competiția 
internațională pe etape „Cupa

Voința”, ajunsă la a XVI-a 
ediție. Datorită seriozității or
ganizatorilor — Oficiul pentru 
educație fizică și sport 
UCECOM și A.S, Loto-Prono- 
sport — această, întrecere a de
venit tradițională pentru ciclis-

Alexandru Sofronie (Dinamo) apasă cu nădejde pe pedale, 
forțind victoria în „Cupa Voința.‘\ intrecere internațională de 

prestigiu.

mul românesc și s-a impus in 
arena internațională. Eforturile 
organizatorilor. îndeosebi, cele 
materiale, sînt remarcabile și 
fără îndoială merită, stima tu
turor. Nu-i mai puțin adevărat 
că de această dată cursa s-a bu
curat și de gazde excelente, 
care i-au amplificat, cadrul, 
i-au asigurat condiții deosebite. 
Clujul a oferit caravanei ci
cliste ceea ce Capitala nu i-a 
mai dat de. multă vreme : ple
cări și sosiri din centrul ora
șului. un circuit pe principalele 
străzi. Organele de ordine au 
asigurat ireproșabila desfășu
rare a întrecerilor.

„Cupa Voința” a însemnat
— așa cum consemnam în
avancronicile noastre — și un 
important test pentru alergă
torii selecționați in Iotul care 
ne va reprezenta la Balcaniada 
de la Sofia, lot in care se pun 
speranțe și pentru îndeplinirea 
baremului olimpic in proba de 
100 km pe echipe. Ce a scos 
in evidență, din acest punct 
de vedere, cursa disnutată in
tre 17 și 20 iunie ? Traseul 
............ __ L- _ a 
organizată competiția au dat 
posibilitatea specialiștilor să 
asiste la un examen multila
teral. Pe munte, îndeosebi in 
etapa a IV-a (Cluj — Zalău
— Cluj, excepțională ca pro
fil. cu un mare grad de difi
cultate). puțini au fost cei care 
au corespuns integral. în afara 
lui Ștefan Suciu, singurul care 
a avut curajul și posibilitatea 
fizică de a declanșa și susține 
atacul pe urcuș, nici un. alt 
rutier român n-a fost la înăl
țimea așteptărilor. Puterity, 
David, Cosma, Grigorc, Ciocan 
și alții au cunoscut momente
— mai lungi sau mai scurte 
de slăbiciune, au cedat pasul

Hristache NAUM

te, s-a comunicat 
Iotului în viitorul, 
petițional. în prima 
nii august, lotul se va 
intiia dată, urmlnd sâ se i 
tc un joc Intre „probabili1 ... 
„posibili”, în deschidere evolutnd 
lotul de tineret șl Iotul olimpii1. 
După prima etapă de campionat, 
urmează o acțiune a lotului re
prezentativ in zilele de 22, 23, și 
25 august. După a Il-a etapă de 
campionat urmează incă o acțiu
ne a tricolorilor.

Cum primul termen de disputa
re a jocurilor din cupele euro
pene este 15 septembrie, imediat 
după această dată lotul intră in 
ultima parte a pregătirilor jocu
lui cu Finlanda, din 22 septem
brie. In vederea meciului „olim
picilor” cu selecționata Danemar
cei, de la 10 octombrie, se va 
întrerupe campionatul. jucătorii 
rămași în afara lotului olimpic 
urmind să susțină o acțiune cu 
lotul mare, între 25—27 octom
brie. cînd este programat un joc 
de verificare in vederea partidei 
cu Cehoslovacia (14 noiembrie). 
De altfel, campionatul se va 
Întrerupe de Ia 8 noiembrie oină 
după meciul cu Țara Galilor* (24 
noiembrie).

Și programul 
sezon com- 

parte a lu- 
întîlni 
dlspu- 

l“_ și

ales, modul in care fost

să

(Continuare in pag. a 2-a)

DEZVOLTAREA VHlTORI I

In condițiile actuale ale 
dezvoltării rapide a științei 

caracterul 
trans-

și tehnicii, cînd
muncii 
formă, 
mai mare măsură; o 
prentă intelectuală*, 
că, mereu mai mulți oameni 
își caută în timpul lor liber 
refugiul în mijlocul naturii, 
unde, făcînd sport și re- 
creîndu-se, compensează

cotidiene se 
căpătînd . înlr-o

TIJA FLOREA
președinte al A.G.V.P.S.

ha 
ha

. ani- 
stați- e- 

cu- 
dis

își întăresc corpul, își 
ducă reflexele, voința, 
rajul și spiritul de 
ciplină, trăind în același 
timp momente de neuitat.

Pentru practicarea spor

• Creșterea bazei materiale cinegetice și piscicole
• Reorganizarea filialelor vînătorilor și pescarilor 

sportivi
• Accentuarea laturii sportiv- compefiSionale în acest do

meniu, concursuri cu premii, confruntări internaționaleconfruntări internaționala

absența mișcării, atenu
ează efectele sedentarismu
lui.

De aceea, în ultimii ani. 
a crescut continuu numă 
rul acelora care, pe malul 
lacurilor liniștite sau al 
apelor repezi, în pădurile 
umbroase sau pe creste de 
munte, practică vînătoarea 
și, pescuitul sportiv și care 
făcînd njiș$are în aer liber,

tului cu arma de vînătoare 
.și cu undița, vînătorii și 
pescarii sportivi, cei peste 
180 000 de membri ai Aso
ciației Generale a Vînăto- 
rilpr și Pescarilor Sportivi, 
dispun de o însemnată bază 
materială cinegetică și pis
cicolă. în prezent, asocia
ția noastră are în gospo
dărire fonduri de vînătoa
re în «uprgfșțâ țoțșlg .de

aproape 16 milioane 
(din care 3,5 milioane 
pădure) ceen ce înseamnă, 
în medie, cî+® 320 ha de 
fiecare vînător. In ceea ce 
privește baza, piscicolă 
aflată în folosința pescari
lor sportivi, aceasta cuprin 
de 6 700 ha ape stătătoare de 
șes (bălți, iazuri, lacuri), o 
mare parte a bazinelor pis
cicole industriale din lunca 
inundabilă a Dunării și din 
Deltă, lacurile 
Mării Negre, 
curgătoare din 
nară și de șes, 
km 
munte, 
lacuri 
ruj in

Dar, 
bune condițiuni 
și pescuitul i 
materialii ta----
atât din punct de 
al măi îrnii suprafețelor 
teren sau a apelor, 
acela al densității 
velor de vînat și

și litoralul 
toate apele 

zona coli- 
circa 10 000 

de rîuri și pîraie de 
precum și 3 800 ha 

naturale și de ba- 
regiunea de munte, 

pentru a practica în 
i vînătoarea 

_ sportiv, baza. 
trebuie privită nu 

.vedere 
de

ci din
efecti- 
peste.

((Jontinuare <ti pag. a 2-a)

După Pekin. Phenian si 
Hanoi, Ulan Batorul — capi
tala Republicii Populare Mon
gole — cea de-a patra și ul
tima etapă a vizitei delegați
ei de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările 
socialiste ale continentului a- 
siatic — a întimpinat pe solii 
poporului nostru cu sentimen
te de stimă, de caldă priete
nie.

Luni, ora 10, ora locală. Pla
toul central al aeroportului 
împodobit cu tricolorul româ
nesc și drapelul roșu-albastru 
al Mongoliei, este dominat de 
un mare panou pe care stă 
scris în limbile celor două 
popoare : „Trăiască prietenia 
româno-mongolă", precum și de 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe aeroport se află 
numeroși locuitori ai capita
lei.

în întâmpinarea delegației 
de partid și guvernamentale 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au venit 
tovarășii Jumjaaghfin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Mon-

gole, cu soția. Anastasia Fila
tova Țedenbal, Jamsaranghi.n 
Sambu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular și alte per
soane oficiale mongole.

Din avion coboară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Elena Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației. Tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal șl Jam- 
saranghiin Sambu 
căldură mîinile 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, salută 
cordial pe ceilalți membri ai 
delegației române.

Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Mongole. Comandantul 
gărzii de onoare aliniate pe 
aeroport prezintă raportul con
ducătorului delegației române, 
în semn de salut, sînt trase 
21 de salve de tun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu tovarășii Jumja
aghiin Țedenbal și Jamsaran- 
ghiin Sambu trec in revistă 
garda de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu

string cu 
tovarășului 

tovarășei 
tovarășului

și Jumjaaghiin Țedenbal se 
îndreaptă apoi spre oamenii 
muncii aflați pe aeroport, 
care prin aclamații și urale, 
își exprimă bucuria de a fi 
martori la acest moment săr
bătoresc al legăturilor de string 
să și trainică prietenie și co
laborare dintre cele două par
tide, țări și popoare.

Pe podiumul drapat cu ca
tifea roșie urcă apoi tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Jumia- 
aghiin Țedenbal și Jamsaran- 
ghiin Sambu. Tovarășul Jum
jaaghiin Țedenbal 
cuvînt de salut, 
vintul tovarășul 
Ceaușescu

răstește un 
Ia apoi cu- 

Ni colae

★
De la înălțimea

1 300 de metri, de 
străbătute de cortegiul oficial 
în drum spre capitală, Ulan 
Batorul oferă panorama unui 
oraș în plină dezvoltare.

în prima mașină se află to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Jumjaaghiin Țedenbal și Jam- 
saranghiin Sambu.

Trecerea coloanei pe arte
rele principale ale orașului 
este însoțită de aclamații și 
urale.

do peste 
pe colinele

AU FOST STABILITE

PEfflJ CAMPIONATELE

FELICIA DORNEA
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, la Belgrad, echipele de 
gimnastică ale României sus
țin unul din cele mai impor
tante examene ale sezonului, 
participarea la campionatele 
balcanice.

Conducerea federației de 
specialitate a desemnat ieri 
loturile ce vor face deplasa
rea în capitala Iugoslavieii 
feminin: Elena Ceampelea, 
Alina Goreac, Felicia Dornea, 
Anca Grigoraș, Rodica Apă- 
teanu, Ileana Coman, Marcela 
Păunescu și Mariana Ghe- 
ciov; MASCULIN : Petre Mi-

haiuc, Nicolae Achim, Mircea 
Gheorghiu, Vasile Coșariu, 
Constantin Petrescu Nicolae 
Oprescu. Participarea lui 
Gh. Păunescu este, deocam
dată, incertă.

După cum se știe, începînd 
de la cea de a doua ediție a 
lor, campionatele balcanice 
angrenează și reprezentantele 
gimnasticii moderne din ță
rile respective. La Belgrad, 
țara noastră va fi reprezenta
tă .de următoarele sportive : 
Victoria Vilcu, Maria Preda, 
și Carmen Bucaciuc,

Cîștigătoare a primelor două 
ediții, echipa feminină a țării 
noastre pornește și în acest 
an cu cele mai mari șanse de 
a ocupa primul loc, în timp 
ce la băieți disputa se anunță 
mai echilibrată.

întrecerile sînt programate 
în zilele de vineri, sîmbătă 
și duminică.

Turneul internațional de șah

LUPTA STRINSA
ÎNTRE FRUNTAȘIs

© Ciocâltea (amigdalită acută)
Intrat în cea de-a doua jumă

tate, turneul internațional de șah 
își menține incertitudinile. Lupta 
pentru locurile fruntașe și — mai' 
ales — pentru punctajele care 
conferă note de mare maestru și 
de maestru internațional rămine, 
în continuare, deschisă, anima 
întrecerea.

Operat, luni, de un flegmon 
amigdalian, Victor Ciocîltea a a- 
mînat partida cu marele maestru 
sovietic Iuri Averbach. Acesta a 
făcut un act de desăvârșită gen
tilețe acceptînd propunerea care-l 
obligă să susțină, ulterior, două 
jocuri într-o zi.

Clou-ul rundei l-a constituit 
partida dintre Jansa și Pavlov. 
Șahisțul cehoslovac se află anga
jat înt.-o cursă de reabilitare, iar 
repiszentantul nostiu urmărește 
cele opt puncte necesare notei de

a aminat partida cu Averbac'
maestru internațional. S-a jucat 
deschis, bărbătește, tonul disputei 
imprimîndu-1 Jansa, care a sacri
ficat un pion în deschidere. El a 
obținut o poziție copleșitoare și 
un atac extrem de violent. Pavlov 
a gîndit mult și în momentele 
hotărâtoare i-au lipsit doar cîteva 
secunde pentru a face cele 40 de 
mutări cit prevede regulamentul. 
A cîștigat Jansa. în celelalte par
tide încheiate au fost înregistrate 
■emlze : Gheorghiu—Ghizdavu, Un- 
gureanu—Ribli, Boboțov—Bukici. 
Sub semnul unor mari complicații 
s-a desfășurat întîlnirea dintre 
Hennings și Garcia. Cubanezul, 
după ce a pierdut dama pentru 
turn și nebun, a aprins — conform 
obiceiului său — focuri de artifi
cii pe tablă. Hennings s-a speriat 
puțin, a greșit, și la întrerupere 
adversarul său deține mari șanse 
de remiză. Ghindă este net pier-

MIRCEA PAVLOV: „Greu 
se obține o notă de maestru 
internațional!...“
dut Ia Sydor. Probabil numai din 
orgoliu el nu a cedat la tablă ..

CLASAMENTUL : Ciocîltea și
Hennings 5—2 (1). Ghizdavu 5—3, 
Pavlov 5—4, Garcia 4*/j—3'/s (1), 
Boboțov 4*/j—3'/», etc.

Astăzi, de lr ora 16, se joacă 
runda a X-a.

Valeriu CHIOSE

SELECȚIONATELE DE POPICE 
ALE UCECOM AU PLECAT 

IN R.D.G.
Selecționatele de popice 

UCECOM. femei șl bărbați, 
plecat într-un turneu în R. 
Germană, răspunzînd astfel 
vitației clubului B.S.G. 
vist Espenheim Popicarii 
mâni vor susține cite două jocuri, 
în zilele de 23 și 
Espenheim. Au făcut 
următorii : Cornelia 
Crista Szocs, Valeria ) 
(Voința București), 
Szemanyi, Mi îodora

ale 
au 
D.

in- 
Akti- 

ro-

25 Iunie, la 
deplasarea 

Petrușca, 
Dumitrescu 

Margareta 
. . Chețan,

Erica Szasz (Voința Tg. Mureș), 
Ileana 
Maria 
stanța), 
lescu, 
(Voința 
St. _

Gyarfaș (Voința Cluj), 
Chesnoiu (Voința Con- 
I. Păgideanu, C. Lecu- 

A. Grccescu, C. Vtticu 
București), L. Martina, 

Eordogh și I. Torok (Vo
ința Tg. Mureș).

5 ȚINTAȘE PARTICIPA LA 
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE LA LEIPZIG
Ieri au plecat la Leipzig, pen

tru a lua parte la un concurs 
internațional (miercuri și joi), 
trăgătoarele Edda Bala, Ana Go- 
reti, Veronica Stroe. Melania Pe
trescu șl Magda Borcea. Ele sînt 
însoțite de antrenorii T. Pala- 
descu și M. BalaSĂ PREGĂTIM TEMEINIC VIITOARELECONFRUNTĂRI ALE RUGBYULUI ROMÂNESC

De un deceniu și mai bine, 
pretutindeni pe 
vorbește despre rugbyul ro
mânesc, despre 
de necontestat. Nu este o fal
să etichetare, nu sînt elogii de 
dragul de a fi făcute. Pentru 
bunele aprecieri la adresa 
rugbyștilor noștri pledează in 
mod convingător o 
evenimente 
ele 
români în Anglia, 
susținute în țară in compania 
unor formații reputate de pes
te canalul Mînecii (Swansea, 
Harlequins etc), 
notabile, continuu 
cate, cu naționala Franței sau 
cu echipe de club din această 
tară — Lourdes, Tarbes, 
P.U.C., La Voulte, Beziers. 
Agen ș.a„ — prezența in prim 

i competiție 
națiunilor

continent se
virtuțile sale

suită de 
sportive : turne- 

întreprinse de rugbyștii 
jocurile

întilnirile 
diversifi-

plan în principala 
europeană, „Cupa 
F.I.R.A.”.

Așadar atitea 
care demonstrează' 
sportului cu balonul oval de 
Ja noi. calitățile iubitorilor lui 
și — factor foarte important — 
preocuparea oficialității de a-i 
asigura propășirea.

Vizavi de toate acestea in
tervin, insă o serie de obli
gații, morale in toate cazurile, 
din partea sportivilor, a antre
norilor și a celor care au 
misiunea de a dirigui desti
nele rugby.ului în asociații și 
cluburi. Fiindcă a trăi din 
evocări, din ceea ce s-a reali
zat cu atâtea sacrificii în ul
tima vreme, nu este o soluție 
de durată, nu oferă nici o 
perspectivă acestei disciDline 
sportive.

De ce țin să fac o ase
menea subliniere ? Pentru că 
in fața noastră, a micii fa-

argumente 
vitalitatea

va avea loc în deplasare, pro
babil la Beziers. într-unul din 
fief-urile faimoase 
tul ui cu balonul

ocupare încă de pe acum, 
suri menite să asigure 
diții optime, o dată 
cheierea campionatului,

milii a rugbyștilor. 
anul < 
dintre 
reușita

se află, 
examene 

dificile, de 
depinde

acesta cîteva 
cele mai

i cărora

mă-
spor-

balonO fază de autentic rugby: foarte tînărul Țața, jumătate la gramadă valorificând un 
in partida

permanentizarea unui 
giu pe continent și. 
viziune mai largă, chiar în 
lume. Am în vedere în mod 
special meciul cu Franța, in 
cadrul unei noi ediții a ..Cu
pei națiunilor F.I.R.A.”, care

derby, Steaua — Grivița Roșie, din returul campionatului...
Foto: DRAGOȘ NEAGU

tru odihna și recuperarea ju
cătorilor fruntași, a celor sus
ceptibili de selecționare în lot.

MIHAI NICULESCU

presti- 
într-o

foarte adevărat, pînă atunci 
mai sînt 5 luni, dar o ase
menea distanță nu trebuie să 
provoace un sentiment dul
ceag. de suficiență, de autoli- 
riiștire. Meciul-cheie al anu
lui, dimpotrivă, impune o pre- (Continuare in pag, a 2-a)
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GRUPELE „EUROPENELOR» SE STABILESC

SÂPTÂMlNA ACEASTA LA ROVANIEMI (Finlanda) DUPĂ 7 ANI, VOINȚA Tg. MUREȘ

Actlvltatea sportivă de 
masă în mediul rural a că
pătat, în acest an, o extin
dere deosebită, fiind rezulta
tul unor preocupări crescînde 
ale consiliilor județene, orga
nizațiilor U.T.C. și ale aso
ciațiilor sportive sătești.

Rezultatele pozitive înre
gistrate în acțiunile expe
rimentale, organizate în 1970, 
în județele Argeș și Dîmbo
vița, de către C.N.E.F.S, și 
C.C. al U.T.C., în vederea 
transpunerii în viață a pre
vederilor Hotărîrli Plenarei 
C.N.E.F.S. din 3 februarie 
1970, au fost generalizate, în 
acest an, în toate județele. 
Fiind adaptate la condițiile 
geografice, tradiție și prefe
rințele proprii, peste tot au 
fost organizate întreceri a- 
tractive, cu o desfășurare de 
durată și cu o largă 
cipare.

Continuîndu-se buna 
riență dobîndită în 
1970, în județul Argeș 
desfășura pînă în luna sep
tembrie în organizarea 
C.J.E.F.S Argeș, a Comitetu
lui județean U.T.C, și a V- 
niunii județene a cooperati
velor agricole de producție, 
a dotaa ediție ă „Olimpiadei 
satelor". Competiția se va 
organiza la atletism-triatlon 
(100 m, lungime și greutate), 
cros, fotbal, handbal, popice 
și oină. întrecerile se vor 
desfășura în etape, pe asocia
ție, pe centre de comune, in- 
tercentre și cu fază județea
nă — la care vor participa 
cîștigătorii fazelor intercen- 
tre — angrenînd astfel tineri 
din 94 comune ale județu
lui, grupate în 24 centre.

Activitatea sportivă în co
munele județului Argeș va 
fi strîns legată și în acest 
an de amenajarea și cen- 
struirea de baze sportive. A- 
sociația sportivă 
bune rezultate 
punct de vedere 
etapa județeană — din partea

parti-

expe- 
anul 

se va

cu cele mai 
din acest 
va primi la

Comitetului județean
U.T.C. — drapelul de

al 
aso- 

ciație fruntașă și premii în 
materiale sportive.

Demne de remarcat sînt și 
acțiunile inițiate de unele 
județe ca > Bacău (concurs 
cultural sportiv județean or
ganizat în comun de 
C.J.E.F.S, și comitetul jude
țean de cultură și artă) și un 
campionat sătesc la volei, 
handbal și fotbal; Dolj („Gu
pa Brigadierului", organiza
tă la șase ramuri de sport); 
Olt (campionat sătesc la șap
te ramuri de sport); Arad 
(campionatul sătesc la zece 
ramuri de sport); Suceava 
(concursul județean cultural 
sportiv „Plaiuri sucevene" și 
un campionat sătesc la pa
tru ramuri de sport); Galați 
(campionat Sătesc lă opt ra
muri de sport, printre care 
figurează i călăria, trînta, 
oină etc.).

Pe scurt, iată numai citeva 
din multiplele acțiuni pre
văzute în planurile de mă
suri ale mișcării sportive 
sătești din județe, în scopul 
cuprinderii în cursul acestui 
an, ă tineretului într-o acti
vitate sportivă organizată și 
continuă.

Sarcinile de- bază care stau 
în făță factorilor locali cu 
atribuții în domeniul sportu
lui sătesc cuprind printre al
tele i trecerea imediată la 
realizarea prevederilor pla
nurilor de măsuri, urmărirea 
și sprijinirea continuă a des
fășurării activității la nivelul 
asociațiilor sportive comu
nale, intensificarea acțiunii 
de amenajare ți construire a 
bazelor sportive simple, ne
cesare practicării sportului. 
Dar, ar fi de dorit, ca îna- 

. inte de toate Să putem con
semna în această vară o re
lansare a inițiativei locale.
prof. Mihai DRAGOMIRGSCU 

activist al G.N.E.F.S.

• Evenimentul cel mal im
portant al săptămînii îl con
stituie Conferința F.I.B.A. de 
la Rovaniemi (Finlanda), în 
cadrul căreia vor fi stabilite 
cele două grupe ale campio-

Alte informajii despre sezonul estival 
participa și selecționata de 
senioare a Greciei (conform 
unei derogări a Comitetului 
de organizare a Campiona
telor balcahlce). La aceeași 
dată, reprezentativa de juni-

(Tîrgoviște) pentru fraudă do
vedită la jocul amintit; sus
pendarea pînă la 31 decem
brie 1971 a cronometrorUlui 
I. Godeanu (Tîrgoviște) pentru 
că a favorizat frauda score-

treia a „Cupei Suceava*

Să pregătim viitoarele confruntări
(Urmare din pag. if

Nu este, desigur, un lucru 
nou pe care II semnalez aici. 
Numai că a intrat în obiceiul 
nostru ca pregătirea unor 
meciuri-cheie, a unor confrun
tări care depășesc prin pro
porțiile lor cadrul firesc, să o 
realizăm intr-un mod inefi
cient, de cele mai multe ori 
cu două trei săptămîni Îna
inte de programarea lor, deci 
în pripă, într-o atmosferă 
puțin propice muncii rodnice, 
încerc de aceea, prin aceste 
rînduri, să determin o schim
bare de optică, un alt stil de 
muncă al celor care au da
toria să vegheze ca jucătorii 
selecționabili să se prezinte la 
ora marelui meci cu Franța, 
în 
și.
o 
in

forțelor fizice 
important, cu 
de Încredere 
lor.

plenitudinea 
la fel de 

infinită doză 
posibilitățile

Pentru împlinirea unui a- 
«emenea țel, asociațiile și 
cluburile cu secții de rugby, 
evident cele care au jucători 
susceptibili de selecționare 
(Grlvița Roșie. Eteaua. Dina
mo. Universitate» Timișoara, 
Știința Petroșani) au datoria 
să se Îngrijească, o dată cu 
începerea preparativelor pen
tru notia ediție a campionatu
lui. practic vorbind din prima 
decadă a lunii august, de pre
gătirea in mod special a ma
rilor valori din sinul echipe
lor lor» paralel cu aceea a 
întregului lot. Existînd o ase
menea preocupare, dirijată în- 
tr-un mod mal conștient, des
fășurată pe verticală, se pot 
realiza două lucruri bunei 
asigurarea unui maximum de 
formă jucătorilor de vîrf și 
creșterea potențialului echipei 
in ansamblul ei. Ceea ca in

ultimă Instanță va însemna 
partide de nivel mnlt mai 
ridicat in viitorul campionat, 
orientate pe 
tehnici de 
perioare. pe 
gaj tactic 
dernizat, in _____ _ _____
tulul Joo de rugby (la acest 
capitol, dacă l-am copia cit 
mal mult pe francezi nu se 
va supăra nimeni, benefici
are ar fi propriile noastre •- 
chipe si rugbyul româneso in 
esență). Cite foloase s-ar a- 
duce acestei discipline spor
tive, dacă respectîndu-se aceste 
citeva recomandări S-ar renun
ța pentru totdeauna la moda
lități meschine de a realiza 
profit dintr-un joc, prin du
rități care pot determina ac
cidentarea unor adversari sau 
solicitind clemența arbitrilor 
în unele situații echivoce.

Rugbyul a însemnat dintot- 
deauna, prin definiție, fair 
play. El s-a Identificat orga
nic cu această noțiune. Nu 
îi este Îngăduit nimănui de 
a se abate de la acest prin
cipiu, ci. dimpotrivă, de a-1 
susține, de a-1 eterniza. Cine 
este adevărat sportiv nu poa
te Încălca această lege supre
mă. de fapt legea legilor In 
orice disciplină.

Bînt citeva glnduri pe care 
le așterne pe hîrtie, un am 
care a iubit sportul ți rug
byul Îndeosebi. I»-a Iubit cu 
pasiune, l-a dăruit cei mai 
frumoși ani din viață. Un om 
care vorbește, așadar dintr-o 
îndelungată experiență, din 
dorința, in același timp, de a 
trăi euforia relansării defi
nitive a unul sport care ne-a 
prilejuit un izvor nesecat de 
satisfacții. Și care este ca
pabil să ne mal ofere..

valorificarea unei 
compartiment su- 
folosirea unul ba- 
imbunătățit, mo- 
spiritul adevăra-

Echipa Școlii sportive 
natului european masculin din 
acest an. După cum se știe, 
la întrecere vor participa e- 
chipele Iugoslaviei, Turciei, 
Cehoslovaciei, Franței, Polo
niei, ROMÂNIEI, Bulgariei, 
Italiei, Spaniei, Israelului 
(clasate pe primele două 
locuri în turneele de califi
care) U.R.S.S. (deținătoare a 
titlului) și R. F. a Germa
niei (țară organizatoare).

• Cu prilejul inaugurării să 
Iii de sport din Galați, în 
luna septembrie se va desfă
șura un turneu internațional, 
în organizarea C.J.E.F.S. și a 
clubului Politehnica.

• Tot în septembrie, echipa 
feminină Crișul Oradea va 
primi vizita formației clubu
lui universitar din Marsilia, 
clasată pe locul VI în divi
zia națională a Franței.

• Biroul federal l-a desem
nat pe prof. Gh. Roșu pentru 
a asista la Festivalul basche
tului bulgar (Silistra, 2—7 iu- 
Lie).

• La Balcaniada junioarelor 
(Satu Mare, 23—25 iulie), va

Suceava, ciștigUtoarea ediției a 
oare a Israelului, aflată în 
drum spre Iugoslavia pentru 
a lua parte la campionatul 
european, va susține cîteva 
jocuri în compania reprezen
tativei orașului Satu Mare.

• Ediția a treia a competi
ției de minibaschet „Cupa 
Suceava" (au luat parte echi
pe de băieți între 10—12 ani) 
a fost cîștlgată de formația 
Școlii sportive Suceava, ur
mată în clasament de Școala 
sportivă Pitești, Casa pionie
rilor Tîrgoviște, Școala spor
tivă Botoșani, Școala spor
tivă Rădăuți, Școala sportivă 
Piatra Neamț.

• Analizînd neregulile co
mise la meciul divizionar B 
Comerțul Tîrgoviște — Poli
tehnica Iași, Biroul federal a 
hotărit, la propunerea Cole
giului central al arbitrilor i 
omologarea rezultatului 68—65 
în favoarea echipei Politeh
nica (pe foaia de arbitraj se 
înregistrase 69—68 pentru Co
merțul) ; excluderea din cor
pul oficialilor șl al arbitrilor 
& scorerulul I. Androneseu

ralul I. Androneseu ; «uspen- 
dare» pe patru etape a arbi
trului V. Popescu (București), 
deoarece nu s-a prezentat la 
acest med la car* fusese 
programat.

A REALIZAT UN
Ediția 1970—1971 a campio

natului diviziei A la popice 
s-a Încheiat Cil dubla victo
rie a echipelor clubului Vo
ința Tg. Mureș, aare. după 
o perioadă de șapte ani, re
intră în posesia titlurilor de 
campioane ale tării. Pe tot 
parcursul competiției, echi
pele Voința Tg. Mureș au fost 
de departe cele maț bunes lu
cind constant bine, obținînd 
victorii prețioase și in parti
dele din deplasare. Antreno
rii, soții Margareta șl Tiberiu 
Szemanyi, ambii distinși cu 
titlul de maeștri emeriți ai 
sportului. au un merit de
osebit în realizarea acestei 
performanțe.

Despre ambele campioane 
trebuie să mai spunem că 
fele n-âu pierdut în cele 22 
de etape nici un joc pe te
ren propriu, cele 11 infrin
ger! (băieții 5 și fetele 6) în- 
registrîndu-se la Reșița (cu 
C.S.M.). Mediaș. Ploiești. Ti
mișoara și Cîmpina — echipa 
masculină — la Cluj, Reșița, 
Ploiești, Giurgiu, București 
(cu Rapid) și cu Dermagant — 
echipa feminină. Acest fru
mos succes l-au realizat : Mi- 
nodora Chețan, Ana Albert, 
Marla Fokfivi, Isabela Biro, 
Erica Szasz. Elisabeta Szi- 
lagy, Maria Todea. Margareta 
Szawianyi (jucătoare și antre- 
noare la fete), Iosif Fodor, 
Artur Hinterleiter, Alexandru 
Seres, Ștefan Eordogh, Ludo
vic Martina, Iosif Szasz, Carol 
Soos șl Iosif Torok — la bă
ieți.

Campioanele ediției 
Voința București (f) și Pe
trolul Ploiești (m) s-au cla
sat acum pe locul 5 și, res
pectiv, 2. O frumoasă com-

NOU „ENilNT“!
portare au avut în acest cam
pionat echipele Voința Cluj și 
C.S.M. Reșița, la femei, care 
au ocupat, în ordine, locurile 
2 șl 3. O remarcă $1 pentru 
debutanta în competiție, Der
magant Tg. Mureș, care cu un 
finiș puternic, a terminat cam
pionatul pe locul 7. Dintre 
formațiile feminine mai slab 
B-au prezentat Cetatea Giur
giu (pentru prima oară in 
campionat), Voința Ploiești și 
U.T. A. Arădencele au pierdut 
numeroase jocuri pe arenă 
proprie, iar în ultima etapă, 
de pildă, au aliniat la reuniu
ne numai 5 jucătoare, în loc 
de 6‘ T. R.

Iată clasamentele după în
cheierea copipetlției :

FEMININ

1. Voința1. Voința Tg.M.
2. Voința Cluj
3. C.S.M. R-ța
4. Rapid Buc.
5. Voința Buc.
6. Larotneț Buh.
7. Dermagant Tg.M.

8. Hidromecanica

Cța. 
PI.
Giurgiu

9. Voința
10. Voința
11. Cetatea

Arad
masculin

22 17
22 15
22 14
22 14

1» U.T.

trecute,

22 16
22 16
22 13
22 12
23 11
22 11

6
7
9

10

53784 54
52008 52
52555
52483

11 54188
11 51345

46
46
44
44

4422 11 11 49132
Brașov

22 10 12 53151
22 10 12 50171
22 10 12 50168

22 9 13 52139 40
22 4 18 46078

42
42
42

■40

MICILE SPORTIVE AU OFERIT
UN SPECTACOL PLĂCUT
telefon), 

localitate
TG. MUREȘ (prin 

In sala I.M.F. din 
jiu început finalele campiona
telor naționale de gimnastică 
pentru categoriile a IlI-a și 
a IV-a de clasificare. în pri
mele zile au concurat sporti
vele de la gimnastică moder
nă (9 echipe la categoria a 
IlI-a Și 9 la categoria a IV-a). 
Micile gimnaste, îndeosebi cele 
de la categoria a IV-a, au o- 
ferit publicului prezent un 
spectacol plăcut, interesant.

Rezultate s categoria a III-» s 
echipe — Șc. sp. 2 Buc. 82,05 
p ; Viitorul Buc. 79,50 p ; Șc. 
sp. Ploiești 77,25 p; individu
al compus : Cristina Sima (Șc. 
sp. 2 Buc.) 28,10 p, 
Tîmăveanu (Șc. sp. 
27,50, Firicel Laszlo 
Buc.) 27,05 p; cat
echipe — Șc. sp. 1 Buc. 88,10 
p, Viitorul Buc. 87,65 p, Șc. 
sp. 2 Buc. 85,15 p; individual 
compus s Cristina Georgescu 
(Șc. sp. 1 Buc.) 18,10, Mariana 
Rusu (Viitorul Buc.) 18,05 p. 
Anda Marinescu (Șc. sp. 1 
Buc.) 17,75 p. ansamblu: Șc.

sp. 1 Buc. 9,30 p, Viitorul 
Buc. 9,20 p, Dobtoge» Nouă 
Constanta 9,10 p.

C. ALBU-coresp.

Mihaela 
2 Buc.) 
(Viitorul 

a IV-as

DEZVOLTAREA VÎNĂTORII SI PESCUITULUI SPORTIV«

(Urmare din pag. I)

De aceea, un obiectiv de 
primă importanță în acti
vitatea Consiliului A.O.V.P.S. 
a fost acela de a asigura, 
prin toate mijloacele, ocro
tirea și dezvoltarea efecti
velor de vînat și pește de 
pe fondurile de vînătoare și 
din bazinele piscicole pe 
care asociația le are în fo
losință. Pe această linie, 
sub conducerea și cu spri
jinul organelor de partid 
și de stat, s-au obținut în 
ultimii ani rezultate în
semnate în mărirea acestor 
efective, prin intensifica
rea colonizării unor specii 
de vînat și a repopulări
lor cu pește a apelor de 
munte și de șes. Astfel, pe 
terenuri unde cu cîțiva 
ani. in urmă erau necunos
cute, și-au făcut apariția 
însemnate efective de că
priori și fazani. în ultimii 
5 ani, efectivele de căpriori 
au crescut cu peste 30. la 
sută, iar cele de fazani cu 
125 la sută. Numai în anul 
1970 au fost colonizați pe 
fondurile A.G.V.P.S. aproape 
70 000 de pui de fazani. 
Creșteri substanțiale s-au 
înregistrat și la alte spe
cii de vînat i cerb, urs. 
capră neagră etc.

In aceiași timp, pentru 
înmulțirea populației pis
cicole, s-au efectuat anual 
importante repopulări cu 
pește în apele de munte și 
de șes. De pildă, anul 
trecut au fost deversate 167 
tone crap, caras și pești 
fitofagi, 3 000 cuiburi cu 
icre embrionate de plătică 
și șalău, 9 milioane ale- 
bini de clean și mreană, și 
aproape 5 milioane 
puieți de păstrăvi.

în scopul antrenării 
maj mare măsură a

de

în 
mai mare măsură a mem
brilor vînători și pescari 
sportivi în acțiunile de în
grijire, ocrotire și creștere 
a efectivelor de vin at și 
pește, filialele vînătorilor și 
pes_>rllor sportivi au fost

reorganizate in acest an pen
tru a le apropia cît mai mult 
de locul unde crește și se 
dezvoltă vînatul și peștele. în 
acest fel va exista o mai 
mare preocupare și o mai 
strînsă cointeresare din par
tea acestora în sporirea 
efectivelor de vînat șl peș
te. De asemenea, se va 
pune accent pe o mai 
strînsă colaborare eu orga
nele de stat, cu unitățile 
agricole ți silvice, pentru a 
combate dăunătorii, pentru 
a asigura hrana 
și, în generai pentru 
trarea acestor avuții 
ționale.

Începînd din acest 
va insista și mai mult pe 
dezvoltarea laturii sportiv- 
competiționale a vînătorii 
și pescuitului sportiv, pen
tru a se asigura, în pri
mul rînd, perfecționarea 
tirului membrilor 
evitîndu-se astfel 
rile prin rănire a 
lui, care în 
dică la aproape 30 la 
O astfel de preocupare 
crea și o pepinieră 
sportivi talentați, din 
durile cărora federația 
tir va recruta viitori 
gători de performanță. 
Pentru aceasta a fost ela
borat un calendar compe- 
tițional care prevede orga
nizarea anuală a unor 
concursuri de tir la talere 
în cadrul asociațiilor ju
dețene și din municipiul 
București, la startul cărora 
vor fi mobilizați să parti
cipe cît mai mulți vînă
tori. Cîștigătorii se vor în- 
tîlni în faza a doua, pe ța
ră, unde 
și premiați 
trăgători, 
individuale 
Concursul 
nizat de Consiliul A.G.V.P.S., 
în colaborare cu Federația 
romănă de tir. Pentru buna 
desfășurare a antrenamen
telor și concursurilor, aso
ciațiile de vînătoare și pes
cuit sportiv dispun în pre-

necesară
Păs-
na-

an se

vînători, 
pierde- 
vînatu- 

prezent se ri- 
sută.

va 
de 

rîn- 
de 

tră-

vor fi desemnați 
cei mai buni 

atît în probele 
cît și pe echipe, 
final va fi orga-

pro»zent- de 34 poligoane 
prii de tir la talere.

Pe linia pescuitului sportiv 
se vor organiza, mai întîi, 
concursuri pe filiale și loca
lități, la care vor participa 
pescari sportivi — atît 
vîrstnici, cît mai ales co
pii și tineri pînă la 15 ani. 
Pentru aceștia din urmă, 
acolo unde există condiții, 
se vor organiza locuri de 
pescuit în care vor putea 
pescui fără a plăti vreo 
taxă. în faza următoare, 
se vor desfășura concursuri 
de pescuit 
lansetă pe 
țene și 
București, 
și, separat, 
și tineret, 
primilor clasați din concursu
rile pe filiale și localități. Din 
rîndurile celor clasați pe pri
mele locuri în această fază se 
va face apoi o selecție, în 
vederea formării echipe
lor de pescuit staționar și 
de lansetă, care ne vor 
reprezenta la concursurile 
și confruntările internațio
nale de pescuit sportiv. 
Menționăm că toate con
cursurile de tir la talere, 
de pescuit staționar și 
lansetă vor fi dotate 
premii, urmărindu-se, 
primul rînd, ca la 
să participe un număr 
mai mare de tineri.

în popularizarea activi
tății de vînătoare și pes
cuit sportiv, A.G.V.P.S. a 
primit un prețios sprijin 
din partea presei centrale, 
a radioului și televiziunii, 
sprijin care sperăm că va 
fi intensificat în viitor, în 
vederea creării în rîndul 
populației a unei opinii de 
masă favorabilă ocrotirii 
și dezvoltării patrimoniului 
cinegetic și piscicol al ță
rii și în scopul creării 
unor condiții mereu mai bune 
pentru practicarea de către 
tot mal mulți oameni ai 
muncii a vînătorii și pes
cuitului sportiv.

stațlonar și da 
asociații jude- 

din municipiul 
pentru vîrstnici 

pentru copii 
cu participarea

de 
cu 
în 

acestea 
cît
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55
52

116033
112538
113945 50 

_ 8 111861! 50
22 11 11 115699 44

X, Voința Tg.M.
2. Petrolul PI.
3. Rapid Buc.

Ctmpina 
Teleajen 
m. Mediaș

22 11 11 110994 44
22 11 11 110929 44
23 11 11 104631 44
22 10 12 113602 42
22 10 12 11326(1 42
22 6 16 107245 34

4. Fi.
5. Raf.
6. Caz

Reșița
. Tlm.

1. OL i
8. C.F.R. ____
9. C.S.M. Reșița

10. Voința Buc.
11. Gloria Buc.

C.S.U. CONSTRUCȚII A DISPUS DE PROGRESUL
După tofrîngerea suferită în 

etapa trecută în fața echipei 
Steaua, actuala campioană de 
tenis a țării, C.S.U. Construc
ții și-a» adjudecat la un scor 
categoric întâlnirea eu Pro
gresul. de oare a dispus cu 
16—8, Sentei, Boaghe, Ag
neta Kun (am citat doar cî- 
teva nume dintre rachetele de 
primă mină ale echipei), în 
excelentă dispoziție de joc, au 
adus puncte prețioase clubu
lui lor prin victoriile repur
tate. Gh. Boagha, în primul 
rind, are meritul de • fi cîș- 
tigat două meciuri în fața 
unor adversari redutabili (T- 
Ovici ți S. Murețan). Un alt 
tenisman de la C.S.U. Con
strucții, 1. Santel, a cîștigat 
și el întîlnirea cu Mureșan 
(6—2, 6—0), dar nu a putut 
rezista în fața atacurilor bine 
dirijate ale lui Ovici. Așadar, 
Santel—Ovici 2—6, 4—6. Alte 
rezultate I Ecaterina Roșianu 
— Agneta Kun 0—6, 2—6, 
Mihaela Nosa — Florica Bu
toi 1—6, 8—6. Ecaterina Ro
șianu — Florica Butoi 6—1.

VULPE DIN NOU 
ÎNVINGĂTOR PE VALEA ALBĂ

Dinamovistul Gh. Vulpe s-a 
arătat cel mal în formă schior 
la ultimele concursuri ale se
zonului reușind să cîștige și 
al doilea slalom organizat du
minică pe Valea Albă.

De data aceasta 
organizatorilor (A. 
man — Bușteni — 
nul comisiei de 
C.J.E.F.S. Prahova) 
încununate cu mai 
ces, 34 de schiori și schioare, 
fiind prezenți la start. O ză
padă înghețată a oferit con
diții bune de întrecere, dar 
oboseala acumulată de schio
rii lotului a făcut ca doar cî- 
țiva dintre ei să aibă o com
portare egală în cele două 
manșe. Astfel Dan Cristea și 
C. Văideanu au căzut în a 
doua, iar V. Brenci a avut o 
scurtă oprire în prima, pe care 
ar fi putut-o âștiga. Dar iată 
cum arată clasamentele. SE
NIORI i 1. Gh. Vulpe (Di
namo) 59,5 (30,3 + 29,2), 2
V. Brenci (A.S.A.) 60,7 (31,2 + 
29,5), 3. St. Moldoveanu
(Caraiman) 66,8. JUNIORI : 
Gh. Bucur (Brașovia) 66,2 
(38,7 + 37,5), 2. Cr. Fîntînaru 
(Dinamo) 79,6, 3. I. Gheorghe 
(Dinamo) 84,6. FETE : 1. Dana 
Ene (Dinamo) 62,5 (36 + 31,9), 
2. Ioana Donca (Dinamo) 73,0 
(34,6 + 38,5), 3. Carmen
Enache (Caraimanul) 
(30,3 4? 45,0).

eforturile 
S. Carai- 
cu spriji- 

Schi a 
au fost 
mult suc-

Săptămtoa aceasta ți săptă- 
mîna viitoare juniorii din lo
tul național ți alți schiori de 
la cluburi vor continua să se 
antreneze pe Valea Albă, ur- 
mînd ca — în cazul că ză
pada se va menține — ei să-și 
încheie activitatea cu un alt 
concurs de slalom.

6— 4, Mureșan, Ovici — Sân
tei, Boaghe 6—4, 6—4, Eca
terina Roșianu, Aneta Vero- 
ne Agneta Kun, Liliana 
Cobzuc 6—6, 2—6. Consem
năm, înainte de a încheia, 
gestul antrenorului A. Bar- 
dan (C.S.U. Construcții), care 
și-a eliminat de pe teren 
(preferind să piardă un 
punct) propriile-^ eleve i A- 
driana Călina și Anca Flo- 
reșteanu ca urmare a atitu
dinii nesportive a celor două 
jucătoare la adresa unei ad
versare (Aneta Verone de la 
Progresul)-

STEAUA—DINAMO 5—13. 
Facem precizarea, de la în
ceput, că antrenorii celor 
două echipe au convenit ca 
ultimele șase meciuri să fie 
amînate pînă la reîntoarcerea 
to țară a jucătorilor Ilie Niăs- 
tase, Petre Mftrmureanu 
(Steaua) șl Sever Dron (Di
namo).

în. partidele disputate sîm
bătă și duminică, pe terenu
rile de lă complexul Ghen- 
cea, nu s-au produs surprize, 
favoriții cîștlgînd toate me
ciurile. De mențî&năt faptul 
că pentru dinamoviști. zece 
din cele treisprezece pUncte 
ale victoriei au fost aduse de 
tenlsmanil Juniori. Cîteva re
zultate i C. Popovicî — Al. 
Bădin 6—1, 6—1, Eleonora 
Dumitrescu — Iudit Dlbar
7— 5, 4—6, 4—6, Valeria Ba- 
lej — Manana Nunweiller 
6—4, 6—1. I. Liviu — M. 
Breazu 6-8, 3—6.

Ton GAVRILESCU

★
CLUJ, 20 (prin telefon). — 

După ee Politehnica a con
dus cu 12—8, ea a cedat în

un 
Re- 
1-au 
fap- 
mai

„dublul" băieților și în cel ; 
trei partide de dublu mixt, 
facilltînd astfel oaspeților 
(Steagul roșu Brașov) 
mult dorit egal: 12—12* 
zultat pe care brașovenii 
meritat, de altfel, pentru 
tul că s-au concentrat
mult în momentele dificile 
ale ultimelor patrii partide, 
toate încheiate în 3 seturi.

Exceptînd întîlnirile junioa
relor — tpate cîștigate cu u- 
șurlnță de către tenismenele 
clujene — celelalte partide 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică la Cluj au fost extrefn 
de dîrze și disputate, onorînd 
din plin divizia. în suita lor: 
Lucia Tănăsescu — Hermina 
Zurălău 8—10, 3—6; Komo- 
roezî — Kerekeș 4—6, 7—9 ; 
Boldor — Kerekeș 9—7, 2—6, 
4—6 ; Komoroczi — Neacșu 
4—6, 6—3, 8—10 ; Vera Rado 
— Hermina Zurălău 9—7,
6—4 ; V. Rado, Lucia Tănă
sescu — Felicia Bucur, H. 
Zurălău 4—6, 7—5, 7—5 ; Bol
dor, Komoroczi — 
Neacșu 9—11. 3—6 ;
Boldor — 
keș 4—6,

Kerekeș, 
Rado, 

H. Zurălău, Kere- 
6—3, 0—6.

Nușa DEMIAN

-ir
Mureș. MUREȘUL 

de CONSTRUCTO-
La Tg.

a dispus
RUL Hunedoara cu 13—11.

Cupa Steaua"'

o reușită întrecere - a revenit

ANTRENORUL OANA DE
încurajat da vremea favorabilă 

ți atras de loturile masive din 
flecare probă, un public destul 
de numeros a populat incinta hi
podromului din Ploiești, în spe
ranța unul spectacol de calitate. 
Speranțele sale n-au fost înșe
late. deoarece fiecare alergare a 
fost viu disputată, Iar sosirile 
Incerte piuă pe ultimii zed de 
metri. Totuși, din punct de ve
dere tehnic, handicapurile —care 
în fond sînt niște probe alcă
tuite după o rețetă proprie a 
secției tehnice a hipodromului — 
au manifestat destule lacune, 
pentru că mulți dintre caii par- 
tanți, învingători sau nu, au fost 
destul de straniu apreciațl în 
raport cu performanțele anterioa
re.

Succesul zilei l-a recoltat antre
norul Oanâ, al cărui elevi au 
trecut potoul victorioși de cinci 
ori, din cele nouă curse ale zi
lei. Este un record înregistrat pe 
hipodromul din Ploiești, care-1 
instalează pe realizatorul lui în 
fruntea clasamentului antrenori
lor șl drlverilor. Noi am fi a- 
dăugat șl alte cuvinte de laudă

CUPA VOINȚA

(Urmare din pag. 1}

CINCI ORI CÎȘTIGĂTOR
la adresa acestui bun antrenor, 
dacă am fi fost convinși, In a- 
tiția ani, că intențiile gale alnt 
totdeauna fără reproș... Excelent 
s-au comportat mînjli Silvia, Kl- 
lovat, Hoțoman, Callopa șl Hero
ina. Mal menționăm că Gh, Po
pescu a izbutit aă ctștlge — la a 
13-a reuniune — prima cursă 
din acest an. Cum mitingul hipic 
cuprinde 38 de reuniuni, dacă va 
păstra ritmul actual, înseamnă 
că, la sflrșltul anului, Popescu îșl 
va număra victoriile pe degetele 
unei singure mllnl I Un a- 
semenea rezultat apare pa 
bună dreptate dezastruos față 
de capacitatea șl ambiția a- 
cestul driver, dar rezultatele bune 
nu se obțin dectt prin muncă 
perseverentă I...

Rezultatele tehnice : 1. Komlșel 
(I. O ană), Amlgdala, Papanaș
44.1 ; 2. Mandarina (I. Olteanu),
Gabarit, Venera 42,7 ; S. Mercur 
(Gh. Popescu), Rusăicuța, Priza 
34,8; 4. Struna (Gh. Marica),
Mira, Ibia 31,6; 5. Kilovat (G. 
Solcan), Silvia, Callopa 35,6 ; 6. 
Poenlța (I. Oană), Săraca, Renta
31.2 ; 7. Lăcaș (I. Moldoveanul,
Telega, Menta 32,9 ; 8. Sllvin
(I. Oană), Sonda, Jofra 30,3 ; 0, 
Heroina (I. Toderaș), Hoțoman, 
Raj 37,8.

Niddy DUMITRESCU

5.

clubului organizator
Ieri, după șase zile de în

treceri s-a încheiat pe poli
gonul de pe șoseaua Domnești 
competiția cu caracter repu
blican dotată cu „Cupa 
Steaua*. Trofeul pus în joc 
a revenit trăgătorilor de la 
clubul Steaua, care au cucerit 
majoritatea probelor. In ge
neral, confruntarea a fost u- 
tilă șl rezultatele obținute 
destul de valoroase. Competi
ția a constituit, totodată, Un 
•util trial pentru apropiatele 
campionate europene din 
R. D. “

Iată și ultimele rezultate : 
Pistol __  " *
niori: 1. D. Iuga 
587 p, 2. V. Atanasiu (Steaua) 
576 p, 3. L. Giușcă (I.E.F.S.) 
576 p. La această probă a se
niorilor s-a evidențiat junio
rul I. Comeliu (Steaua) care 
cu 570 p s-a clasat pe locul 
IV. Pistol cif aer comprimat 
40 f. juniori: 1. A. Cristea 
(Olimpia) 369 p, â. Liliana lo- 
nescu (Olimpia) 366 p, 3. I. 
Corneliu (Steaua) 364 p.

în încheiere, o remarcă pen
tru excelenta organizare ca 
și pentru arbitraj (arbitru 
principal M. Bogdan).

europene 
Germană.

calibru mare 60 f. se-
(Dinamo)

LICEUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - CRAIOVA

mai devreme sau mal tîrziu. 
Nici în proba de contratimp 
individual (disputată pe Dealul 
Feleacului, 7 km) rezultatele și 
comportarea generală a selec- 
ționabililor n-au fost întru to
tul mulțumitoare. Lotul nu 
s-a putut desprinde valoric 
de m^sa mediocră a celorlalți 
rutier, ba, uneori, cicliști fără 
palmares au depășit numeroși 
alergători socotiți fruntași. N-a 
fost o surpriză, ci urmarea 
slabei comportări a celor vi
zați a fi aleși ca reprezentanți 
ai României la Balcaniadă.

Toate acestea ne fac să cre
dem că — în afara lui Ale
xandru Sofronie și Ștefan Su
ciu — marea majoritate a tri
colorilor sînt fie prea uzați, 
fie insuficient pregătiți în pe
rioada actuală. Lucrurile de
vin îngrijorătoare dacă ne gîn- 
dim că mai sînt doar trei săp- 
tămîni pînă la întrecerile bal
canice. Cum va reuși, oare, 
antrenorul Nicolae Voicu să 
alcătuiască în acest scurt răs
timp o echipă cu pretenții la 
medaliile de aur ? Este dificil 
de anticipat soluția ce va fi 
aleasă...

Din succinta noastră relata
ră se desprinde necesitatea

unei intervenții energice a fo
rului de specialitate. Lotul tre
buie reunit, pus la muncă pen
tru a recupera — dacă se 
mai poate — tâmpul pierdut, 
astfel că în situația cînd va fi 
ratat prilejul afirmării la Bal
caniadă, să se poată folosi alte 
competiții interne sau inter
naționala pentru realizarea ba
remului olimpic.

în sfîrșit, un ultim amă
nunt pentru amatorii de sta
tistici : clasamentele sprinte
rilor Si cățărătorilor.

SPRINTERI: 1. Ianus Sek- 
cinslcy (Start Varșovia) 8 p, 
2. Herve Passieu (P.T.T. Mar
silia) 7 p, 8. Stanislav Gazda 
(Start Varșovia) 5 p, 4. Ștefan 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 5 p, 
5. Andrei Suciu (Dezrobirea 
Brașov) 5 p. 6. Alexandru So
fronie (Dinamo București) 
4 p.

CĂȚĂRĂTORI : 1. Vasilo
Selejan .(Dinamo Buc.) 22 p, 
2. Nicolae Gavrilă (Steaua) 
13 p, 3. Ștefan Suciu (Dezro
birea Brașov) 10 p, 4. Eugen 
Imbuzan (CSM Cluj) 9 p, 
5. Ion Ajoghin (Voința Ploiești) 
8 p, 6. Alexandru Sofronie 
(Dinamo) 8 p.

Media orară generală a 
cursei (439 km) a fost de 
S'7 920 km.

ANUNȚA
PENTRU ZILELE DE 26 IUNIE Șl 3 IULIE

CONCURS DE ADMITERE
LA SPECIALITĂȚILE: - ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

- CADASTRU
elev11 primesc pregătirea teoretică șl 

practică de specialitate, precum șl cunoștința de oultură generală la 
nivelul liceelor de cultură generala. generala ia
___ Pa toată durata școlarizării, în funcție de situația la învățătură, 
purtare șl situația materială a părinților, elevii primesc bursă de stat 

După promovarea ultimului an de studii, elevii susțin examenul 
ne bacalaureat.

Celor care promovează acest examen 11 se acordă diploma de ba
calaureat cu indicația specialității obținute.

Ea terminarea .liceului, absolvenții sînt încadrați în producție 
Absolvenții cu diploma de bacalaureat au dreptul să-și continue stu
diile în învățămintul superior.

Admiterea se face pe bază de concurs, in ordinea mediilor șl 
ta limita locurilor planificate.

La concurs se pot prezenta absolvenți ai clasei a VlII-a care nu 
depășesc virsta de 17 ani împliniți între 1 ianuarie și 31 decembrie a.c.

înscrierile la concursul de admitere se fac zilnic pînă în preziua 
examenului, pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :

— certificat de naștere (copie și original)
— adeverință de promovare a clasei a Vni-a
— certifioat medical
— analiza sîngelui șl rezultatul examenului pulmonar 
Concursul constă din următoarele probe :
— matematică (scris și oral)
— limba și literatura română sau fizica (la alegere) scris și oral. 
Informații suplimentare sș pot obține de la secretariatul liceului»

•tr. Brestei nr. 97 sau tel. 11428.
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mai buri 
ultimelor 
Farul, a 
dat :?—4

„Pejllfu Rapid, Fururile cui Los) tuuncaie" ® Jiul 
și naufile sc'g Cllb» ® Acum n-au moi fost numai Chifti 
și Dujan © „‘Hilarul" Raksi @ La Ploiești, primele 

roerfa cile unei frumoase acțiuni

OAMENI SI IMPRESIIJ

In valea jiului
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La sfîrșitu! campionatului diviziei BDEZILUZII
I* '(ONKSC’U o făcut Un 

ir >"t rnr.i'i.', duminică, la Pe- 
ti‘oș.L 'i. Ponte cel 
din fericita serie a 
cim'l ți ii liric?. Ctt 
mireni un gol. n
pase ideale (dintr-una s-a în
scris al doilea gol) și-a făcut 
ari versorii de BÎteVa Ori șah- 
mat... Da-, vai. același Pero- 
r’-ncu u foit de o nervozitate 
rtu- întîttiltă, Fiecare pasă 
g '-ibl c. ilh'.ll coechipier era 
..n 'ompnnintă" de reproșuri 

Ptrorreiscu a greșit cîteva 
n ' d). aproape flecare coleg 
dr r"hlpâ s-a bilcUrat de 
..r ii tete" grele, cei tineri 
find de-a dreptul acoperiți 
cu invective. Șl tot acest 
..finul rom nervos" avea să 

ăflrșltul parti
dei. oîed extrema petrose- 
ilcmi s-a, repezit la portarul 
cor. tăhlenu Popa să-i ceară 
sor'leală pentru... PeroneScu 
șl!'- ce anume.

D /minică, Perotlescu a fost 
cel mai bun de pe teren. Ce 
s-ar fl fntîmplat dacă el era 
cel mal slab

LIBARDÎ și NAIDIN. lă 
cei mult zece tninute după 
terminarea partidei, într-un 
dialOg-adlioc,

. -- Dacă campionatul ar
1 utili coniîntja, noi am fî fa

vorizați I Echipa și-a găsit 
dtsîtmțn. O simțim cu totil 1

1 Trestii 
cu Farul,

prohodul, noi munceam 
brîiici și visăm să ne salvăm. 
Am crezut cu fanatism în 
salvarea echipei. Jucătorii, 
conducerea clubului, eu. Iar 
dacă am jucat numai și nu
mai pentru puncte, cred că 
nimeni nti no poate condam
na astăzi. Pentru că, acum,

■t) cu Dinamo, 0—0 cu 
la București, 2—0 
și mai ales jo'Cul

Obținînd nota 9, la meciul 
greu șl pentru el, Petrolul — 
C.F.R. Timișoara, publicul 
din Ploiești șl-a menținut lo
cul al doilea pe care 11 ocupă 
în cealaltă întrecere (neofi
cială, dar cu tîleurile ei im
portante) ce se dispută para
lel cu aceea pentru cucerirea 
titlului de campioană i dis
puta fair-play-ului, lupta 
pentru cucerirea „Trofeului 
Petschovski".

Am apreciat, duminică, fe
lul cum s-au comportat specta
torii ploieșteni, în condițiile 
unui meci care l-a ținut în 
tensiune, nelipsind nici faza 
cu bucluc, declanșatoare, de 
obicei, dfe nervi în tribune și 
pe teren.

Dar, așa cum pe cîmpul 
de joc n-a apărut cartonașul 
galben, nici în tribune, în 
ciuda acelui șut în bară al 
lui Ciupitu, la care s-a re
clamat gol (mal mult de că
tre spectatorii aflați la poar
ta... cealaltă, decît de cei

am putea demonstra că știm 
sft jucăm sl altfel. Acum, citul 
team» retrogradării nu ne 
mai sufocă.

ADEVĂRURI ȘI ZVONURI. 
In ultimele două luni, din 
zece în zece zile jucătorii 
Jiului au dat probe de rezis
tență (3 200 m). Un singur
oro n-a reușit să alerge decît 
2 900 m : ion Constantin. Și 
pentru că veni vorba de 
..pleșuvul din Paring", în Pe
troșani se vorbește despre 
„zborul" său. Unii vorbesc 
despre Steaua, dar am auzit 
duminică și voci care-I a- 
nunță la Rapid. Ce-o fi ade
văr, ce-o fi zvon ?...

A4ircea M. IONESCU

SI ASA!J 4

Vrem să remarcăm, de 
asemenea, contribuția pe ca
re a avut-o galeria de la tri
buna a II-a la crearea unei 
atmosfere favorabile, la flu
ierul de începere a partidei, 
prin sloganurile ei plăcute, 
prin salutul scandat adresat 
atît gazdelor, cît și oaspe
ților.

Munca de propagandă dusă 
de clubul Petrolul, Ia stația 
de amplificare și, mai ales, 
prin programele tipărite 
fiecare meci, începe, 
să deă roade. (J. B.).

Așadar s-a consumat ulti
mul act în întrecerea' eșalo
nului secund al fotbalului 
nostru. A. S. Armata Tg Mu
reș și Crișul Oradea, după un 
stagiu de un an în „R“, au 
revenit pe primii scenă, iar 
Metrom Brașov. Flacăra Mo
roni U. M. Timișoara si Va
gonul Arad au coborît o 
treaptă și vor activa, din 
toamnă. în ,.C“. Performan
ța mureșenilor și orădenilor 
este remarcabilă, și ei merită 
felicitări. Revenirea în „A“ 
a celor ,*,n"ă formații este ro
dul unei pregătiri perseve
rente care a dus și la evolu
ții constant, bune în campio
nat. în această ediție și alte 
echipe au ridicat pretenții la 
șefia seriilor. Sportul studen
țesc București. Metalul Tîr- 
goviște. Progresul Brăila. Po
litehnica Timișoara, C.S.M. 
Sibiu sîn1 cîteva dintre cele 
ce au vizat, la un moment 
dat (datorită sitltâțlilor create 
în urma unor insuccese în
registrate de A.S.A. si Cri
șul) postura de lider. Dar, în 
final, pregătirea superioară
și-n spus cuvîntul, fostele 
divizionare A dovedind ca
lități ce-au înclinat balanța 
în favoarea lor.

Trei echipe dintre cele pa
tru retrogradate erau cunos
cute de mai mult timp. Eta
pa disputată duminică a re
zolvat șl ultima necunoscută, 
în urma rezultatelor obținu
te de Politehnica Galați și 
Știința Bacău la Brăila, și, 
respectiv, la Pașcani, locul 
15 al seriei I a revenit Me
tanului Brașov. Deci, aula 

deci, Dinamo se
luri,

poate odihni In voie, Steaua fi HJ.W.A. dau recita
tor Rapid visează la

părăsit „B“-ul formațiile ce 
au avut o comportare slabă 
de-a lungul celor 30 de eta
pe, cu toate că în componen
ța loturilor lor au figurat lu
citori cu o bogată activitate 
competițională. Ne referim în 
special la Metrom (Gane. Se- 
limesi) și Vagonul Arad (Ma- 
cavei, Schweillinger. Czăko 
II. Atodlresei). După cum se 
vede, arădenii au reușit «ă 
repete „performanța" din 
urmă cu cîțiva ani a AvîntU- 
lui Reghin, aceea ă lunecării 
pe tobogan din „A" în ,.B” 
și apoi în „C“. La Moreiii, 
aniversarea celor două de
cenii de evoluție neîntrerup
tă în divizia secundă a în
semnat de fapt divorțul de 
„B“. Necazul celor din Mo
ren! a început din Ziua des
părțirii de antrenorul ce ri
dicase echipa pe trepte ne
sperate de suporterii lucizi. 
Poate că revenirea lui V. 
Blujdea la cîrrna formației 
va duce la reinstalarea Con
dițiilor propice pentru redre
sarea ei și, în final, la reve
nirea în divizia secundă.

Așadar, „B“-ul a intrat în 
vacanță meritată. Jucătorii 
îșl vor reface forțele, iar an
trenorii și birourile secțiilor 
vor întocmi planurile pentru 
viitoarea ediție.

în aceste zile, 
și la Oradea, cei 
diviziei C luptă 
pares celor 4 locuri rămase 
vacante. Care dintre ele vor 
avea cîștig de cauză 1 Nu
mele lor le vom afla du
minică.

la București 
opt lideri al 
pentru Ocu-

P. VINTILA

campionatul următor...
BARAJUL PENTRU DIVIZIA B

„S-A SFIRȘIT 0 MUNCA DE SISIF“...
12-lea• Nicî în ceasul ăl 

nu-i tîrziu. Ne-a convins o 
dată în plus Sport club Ba
cău. 14 etape încercase a- 
ceastă formație să-și aproprie 
o Victorie pe teren străin.

acest eșec, 
văluit, din 
secrete.

Fotbalul ți-a dez- 
noa, mările sale

Portarului, ceferițtttor clujeni, Mărcuteseu, na t-a fost 
meciului cu Steaua să prindă mingile expediate de ( 
imaginea de mal sus). Dae el nu va mai reuți aeest tuaru 'tn ultimă jumătate de oră a jocului.

Fotei 8. BAKSI

• La victoria Iul Sport 
club, Ghlță țl Duțan țl-au 
adus din plin contribuția. Dar 
lingă el, duminică au luptat 
cu ardoare doi tineri de 
care, cu siguranță, se va mai 
vorbi. Se numesc Sinăuceanu 
țl Catarglu. Dîrzl, bine clă
diți fizic, țl cu un bagaj de 
cunoțtlnțe tehnice promiță
toare, ei au fost oameni de 
bază al echipei. Să sperăm 
că nu se vor opri aici.

V 68 nu fi știut rapldiști! 
că jocul cu Sport club nu va 
fi un simplu act de prezen
ță, e formalitate ? Ne-a sur
prins lipsa lor da orientare 
tactlcB, năvala pe care 
dat-o cînd au văzut că 
pot înscrie, modul de a 
țlena... cu «chil tnchișf. 
alt exemplu ce confirma
ruta din tabăra bucureștea- 
nă: schimbarea lui Dinu, 
în locul acestuia a fost tri
mis fundașul Codrea. Despre 
eficiența acestei schimbări 
nu se poate spune, măcar, 
un cuvin! (AL. C.).

aa 
na 
ac- 
Un 
de-

ost prea grea tn primele 4S <fe minut» al» 
înaintați) bucurjețteni (cum te vede fi tn

In urma rezultatelor înregistrate In prima 
tru divizia B, clasamentele arată astfel i

BUCUREȘTI

1 1 • # 1-6 1
1 0 1 0 2*2 1
18 16 2-11
10 0 10-16

etapă a barajului pen-

tn

• Drama de pe Giuleștl 
s-a consumat. Dan privește 
spre cer, neputincios. Ceilalți 
jucători ai Rapidului se în
dreaptă cu pași de plumb 
spre cabine. Obișnuitele re
proșuri, parcă sînt mai puține 
de data aceasta. Ce-ar mai 
putea schimba ele ? Zarurile 
au fost aruncate.

în tabăra băcăuană,
schimb, golul înscris și vic
toria realizată au luminat 
toate fețele, chiar șl pe aceea 
a Iul Dembrovschl, care 
acuza • puternică lovitură 
la picior. Dar bucuria suc
cesului constituia, în acele 
momente, cel mal eficace 
anesteziant... •

M. Bărbulescu, antrenorul 
Rapidului, se hotărăște greu 
să vorbească i „Am avut ghi
nion. Și nu e prima oară. 
S-a sfîrșit o muncă de Sislf, 
de un campionat întreg. Se 
pare că rămînem specialiștii 
locului 2. Măcar de l-am 
păstra și pe acesta".

Antrenorul oaspeților,
Rădulescu, este, bineînțeles, 
volubil i „N-am sperat la a- 
ceastă victorie, dar am lup
tat pentru ea. Și Zeul fotba
lului răsplătește, de cele mai 
multe ori, pe cel ce știe să 
lupte". (Aurel PĂPĂDIE).

G.

1. Delta
Ș—3. Met. Plopenl
2—3. Chimia Rm.Vtt. 
4. Chimia Suceava

Joi se vor disputa

1. Arieșul 
t—t. Vul.

110 0 1-01
10 10 1-11
10 10 1-11
10 0 10-10

ORADEA

Tu rd*
Tex. Lugoj

2—3. Indep. Sibiu
4. Chimia Făgăraș

partide l
- Chimia suceava (Stadionul Glu-

Joi se vor disputa următoarele
BUCUREȘTI 5 Metalul Plopenl - _ _ _

Iești) ; Chimia Rm. Vtleea — Delta Tulcea (Stadionul ' Politehnica).
ORADEA : Independența Sibiu — Chimia Făgăraș j Vulturii Textila 

Lugoj — Arieșul Turda.
Toate partidele vor începe la ora 17,30.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
ȘCOLILOR PROFESIONALE

De duminică, elevii școlilor 
profesionale și-au dat întîl- 
nire la București pentru 
a-și disputa titlul de cam
pioană naționlă la fotbal, 
pe anul 1971. Timp de 5 zile, 
terenurile din incinta com
plexului „23 August" vor 
găzdui cele 15 echipe par
ticipante la faza finală a 
campionatului șpoijloj’ profe
sionale. Iată primele rezul
tate înregistrate i seria I: 
Școala profesională U.M.M.R. 
Cluj — Școală profesională 
comercială Constanța 3—0 
(1—0), Grupul școlar 
UCECOM Galați — Grupul 
școlar construcții Sibiu 5—0 
(0—0); seria a Il-a: Grupul 
școlar profesional mec. agrl-

col Alud — Grupul 
petrol Pitești 0—0, 
școlar înd. lemnului 
— Grupul școlar 
București 2—0 (1—8); seria 
a IlI-a: Grupul școlar Gen- 
trocoop Constanța — Grupul 
școlar energetic Galați 3—1 
(1—1), Grupul școlar comb, 
siderurgic Galați —. Grupul 
școlar, mat. constr. Tg. Jiu 
1—1 (0—0); seria a IV-a 3 
Școala prof. Nicolina îași — 
Grupul școlar chimie Pitești 
6—9 (3—0). (A. P.J.

școlar 
Grupul 

Suceava 
M.I.U.

MIERCURI, RETURUL
SEMIFINALELOR „CUPEI’*'

Jiului... Libardî șl Naldin 
n-au exagerat de loc,

VIOREL TÎLMACIU, „se
cundul" care de Ia 12 apri
lie, prin forța împrejurărilor 
(a ăe citi „îmbolnăvirea" lui 
Ion Bălănescu), a primit sar
cina să salveze echipa de la 
retrogradare, explică (și scu
ză) acum cînd Jiul a rămas 
în divizia A.

— Nu mai știu eîte nopți 
n-atn dormit I Știu doar că 
în timp ce mulți ne cîntau

oflațl aproape de poarta M 
Gaboraț), nemulțumirile, În
dreptățite iau nu, tn diferite 
momente ale partidei, n-an 
dus la manifestări zgomo
toase și c« atît mal puțin 
la atitudini nesportive.

BRAVO

Șl lată, reușește acest lucru 
In ultima deplasare. Și tn 
■fața cui f Pe Giuleștl, tn con
fruntarea cu Rapid, unde 
avea o șansă din zece, în 
fața unei echipe ce se gîn- 
dea la titlu și nicidecum la

RAKSI!

ETAPA DE DUMINICĂ lN CIFRE

Meciul F.C. Argeș - Petrolul 
se joacă miercuri

cum se știe, fotba-
vor

După 
liștii de lă F.C. Argeș 
pleca joi spre Iran, unde ur
inează să ia parte la un tur
neu Internațional, alături 
de cîteva echipe reputate. 
Datorită acestui lucru, întîl- 
hirea F. C. Argeș — Petrolul, 
din cadrul ultimei etape a 
diviziei A, se va disputa 
miercuri, cu începere de la 
ora 17,30, la Pitești.

• Indiferent dacă va «pune 
„la revedere" diviziei A, 
Progresul a vrut și a reușit 
să lase duminică la Craiova 
o amintire frumoasă. Se poa
te spune că nici una dintre 
echipele oaspete în „Cetatea 
Băniei" n-a recoltat atîtea 
aplauze șl aprecieri ca bucu- 
reștenll lui Peniță Moldo- 
veanu. în special „mașina de 
pase Raksi" a funcționat cu 
o precizie șl Inventivitate de 
zile mari. Cînd antrenorul l-a 
chemat pe tușă, cu 12 minute 
înainte de final, se vedea că 
Raksi era la capătul puteri
lor. Cu chipul măcinat de o- 
boseală, „Gaby“, care nu mai 
e la... prima tinerețe, primea 
aplauzele spectatorilor craio- 
vpni și, așezat pe banca re
zervelor frămînta pămîntul

sub picioare, ațteptînd golul 
victoriei. Pentru dăruirea și 
dragostea lui Raksi tn aceste 
„zile fierbinți", un sincer 
„bravo" I

• Craiovenii n-au avut o 
zi prea bună (la nivelul par
tidei cu Dinamo) s-au dove
dit periculoși în atac, dato
rită în primul rînti eforturi
lor individuale ale lui Bălan, 
Niță, Strîmbeanu și Oblemen- 
co I Ei au dislocat de multe 
ori apărarea bucureștenilor, 
destul de firavă și indecisă 
mai ales pe centru. (Porta
rul Manta, introdus în locul 
lui Zamfir, care greșise la 
golul al treilea, a ieșit de 
vreo trei ori la 30—35 . de 
metri, neutralizând ca un ve
ritabil fundaș acțiuni care-i 
periclitau poarta). (G.M.).

• După 29 de etape, în ac
tualul campionat al diviziei 
A s-au marcat 581 de goluri. 
Situația pe compartimente se 
prezintă astfel: 27 de apără
tori au marcat 45 de goluri, 
37 de mijlocași au înscris 83 
de goluri, 92 de înaintași au 
marcat 418 goluri, iar dife
rența de 15 goluri a fost o- 
pera celor 15 jucători 
au reușit să înscrie în 
prie poartă.

• Golgeferîî 
Iordănescu (3 
Cassai și Kun 
două goluri). De remarcat că 
11 din cele 
etapei au 
extreme.

• Iată o 
natului, înaintea ultimei eta
pe, alcătuită din cei mai e- 
ficienți jucători: V. POPESCU 
(4), LERETER și COJOCA- 
RU (3) DINU (4), DELEANU 
și N. IONESCU (3), ANCA 
(6) BROSOVSCHI (8), RADU 
(8), TÂTARU (15), FRĂȚILĂ 
(13), MOLDOVEANU (12).

care 
pro-

fost:etapei au 
goluri), Bălan, 
II (fiecare cîte

30 de goluri ale 
fost înscrise de

echipă a campio-

CURSA PENTRU PARTICIPAREA LA „CUPA U.E.F.A."
Ortnare din pag. I)

despre care Orice 
putea să scrie un 
letopiseț...
diversitatea im- 
rezultatelor

- după criteriul 
— vom admite

de

senzațional, 
băcăuan ar 
binemeritat

Reducînd 
plitațiilor 
duminică - 
importanței
că etapa a XXIX-a ne-a ofe
rit o singură nouă certitudi
ne : echipa campioană. S-o 
salutam. Să-i aplaudăm efor
turile și meritele.

închizînd principala între
cere. etapa de duminică a 
pus în fața ultimului act trei 
mar; 
cine 
rilor 2, 3 și... 15 (titulara lo
cului 
tudine

Prin 
ți prin 
se ale 
.echipa 
și Cupa U.E.F.A. (nu numai 
titlul !) — adică treptele 2 și 
3 ale campionatului.

Succesele posibile, previzl- 
b!l„ si legitime ale arădenilor 
si stelistilor în ultima etapă, 
la Cluj șl, respectiv, la Ti
mișoara, le-ar putea propulsa 
pe victorioase pe locurile 2 
și 3.

Victoria posibilă a U.T.A.- 
eî, conjugată cu succesul, pre
vizibil, al Progresului, la 
București, ar avea ca efect o 
ultimă și spectaculoasă titu
larizare pentru locul care 
duce în divizia B.

semne de întrebare • 
vor fi ocupantele locu-

16 fiind a doua certi- 
a campionatului), 
înfrîngerea Rapidului 
victoriile spectaculoa- 
U.T.A.-el și Stelei, 

giuleșteană poate rata

Nescoțînd din calcul Rapi
dul, care are neapărat nevoie 
de măcar un punct (pentru a 
spera la Cupa U.E.F.A.) și de 
două (pentru a fi sigură de 
participare in competiția eu
ropeană), vom conveni că 
„nodul gordian" al etapei va 
fi tăiat la Cluj. învingînd pe 
C.F.R. din localitate, U.T.A. 
are șanse mari să urce pe 
podiumul campionatului. Ob
ținînd un singur punct, ea 
riscă să nu ajungă pe Rapid, 
care are, totuși, șanse reale 
să facă meci egal la Con
stanța.

Trecînd peste aceste calcu
le pasionante mai ales pen
tru Rapid, Steaua, U.T.A., 
(aspirante la locurile 2 și 3 
la care, teoretic, mai pot a- 
junge atît Universitatea Cra
iova, cit și Steagul Roșu, iar 
la locul 3 șl Petrolul) 
C.F.R. Cluj și Progresul, să 
facem o trecere în revistă a 
celor 18 personaje (colective) 
înaintea intrării lor p» scena 
ultimului act al 
tulul.

1. Dinamo —
(așteptată).

2. Rapid — A
lupta pentru titlu, poate rata 
și locurile 2—3. Ar fi, poate, 
o nedreptate. Dar fotbalul nu 
este sentimental...

3. Steaua — A „răsărit" 
tardiv, pentru a putea concu
ra la titlu. La timp — pentru 
a lua o medalie.

4. U.T.A. — Final impre-

camplona-

Campioană

eșuat în

sionant. Pentru a 
stima tuturor, îi 
victorie
cu... raportul de forțe — la 
Cluj. Altfel, criticii ei vor 
avea un temei obiectiv...

5. Steagul roșu — O victo
rie în ultimul meci, cu Di
namo, la București, ar putea 
urca echipa pe unul din pri
mele 3 locuri I Greu de pre
supus, totuși, că noii cam
pioni vor accepta afrontul. 
Oricum, echipa brașoveănă a 
făcut un campionat bun.

6. Universitatea Craiova — 
Simpatică, precum Amza Pe- 
lea în excepționalul său mo
nolog „Un oltean la cinema
tograf", echipa Băniei a ieșit 
prima între team-urile stu
dențești. Să recunoaștem, 
însă, că putea mai mult.

7. Petrolul — Cu progra
mul din retui;, echipa ploieș- 
teană (care a pierdut multe 
puncte acasă, iar în clasa
mentul returului se află pe 
locul 141) putea urca lesne 
pe podium. învățătură 
minte...

8. Farul — A dărîmat 
tr-o etapă ce a construit 
tr-un campionat. Păcat.

9. „U“ Cluj — Nu ne-a 
mirat faptul că doar 6 000 de 
spectatori clujeni au venit la 
un derby atît de atractiv ca 
acela cu Dinamo. Echipa uni
versitarilor clujeni și-a pier
dut — și nu fără explicație 
— mulți din suporterii care 
acum cîțiva ani o idolatrizau.

forța, însă, 
trebuie o 

legitimă în raport

de

în- 
în-

10. Politehnica — Echipa 
ieșeană a făcut, probabil, o 
utilă pregătire pentru... cam
pionatul viitor. Performanțe
le bune (răzlețe) reușite în 
actuala ediție ne obligă să-i 
acordăm credit pentru viitor.

11. Jiul — S-a salvat, ono
rabil, în final.

12. F. C. Argeș — O echipă 
de la care toată lumea pre
tindea mai mult. (Apropo, nu 
știm ce justifică anunțatul 
ei turneu în Iran 1 ? 1... Per
formanța, în nici un caz).

13. S. C. Bacău — Ambi
țiosul și tînărul antrenor Cos- 
tică Rădulescu a avut cu
rajul să riște construirea unei 
noi echipe în momente cri
tice. A cîștigat — pe jumă
tate — partida.

14. C.F.R. Cluj — Salvată, 
in extremis, anul trecut de 
retrogradare, feroviara de pe 
Someș are o condiție supe
rioară valorii reale a echipei. 
Rămînerea ei în prima divi
zie ar fi o autentică perfor
manță.

15. Progresul 
lotul acestei echipe este 
locul 8—9. Ar fi păcat să 
trogradeze. Dar fotbalul 
și alte păcate...

16. C.F.R. Timișoara — 
' nume de divizia A “

Macri 
vizia B. Cu Herrera la cîrmă, 
echipa timișoreană ar fi ajuns 
tot alături de Minerul Anina.

• Iată șl o linie de 
alcătuită din jucătorii 
n-au reușit să înscrie 
un gol în cele 29 de 
care s-au scurs s Martinovici 
(21 de meciuri), Neagu (Univ. 
Craiova — 15), Nuțu 
Sandu Ion (20).

• Arbitrii care au condus 
partidele acestei etape au pri
mit 37 de stele : 6 au primit 
5 stele, C. Dinulescu 4 stele, 
Iar Alex. Pîrvu doar 3. Iată 
un clasament al arbitrilor pe 
baza mediei de stele, înaintea 
ultimei etape: 1. V. Pădu- 
reanu, 4,88 (44:9), 2. C. Ghe- 
mingean 4,80 (48:10), 3. 
Dumitrescu 4,70 (47:10), 
Gh. Popovici 4,66 (42:9) 
C. Petrea, 4,60 (46:10), 6. 
Bentu 4,46 (58:13), 7. C. Băr- 
bulescu 4,44 (40:9), 8. 
Vlaiculescu 4,42 (31:7), 
Nițescu 4,41 (53:12), " 
Pîrvu 4,30 (43:10)...

• Cele mai mari 
această etapă le-a 
S, C. Bacău — 94 p. (avînd 
o medie de 8,54), iar cele mai 
mici note le-a primit C.F.R. 
Cluj — 57 p (5,18). Cea mai 
bună apărare: S. C. Bacău
— 44 p. (8,80), cea mal bună 
linie de mijloc: S. C. Bacău
— 18 p. (9,00), iar cel mai 
bun atac: U.T.A. — 84 p. 
(8.50).

• Pe baza notelor acorda
te în această etapă, clasa
mentul „constant-valoric" 
după 29 de etape se prezintă 
astfel : 1. POLITEHNICA
IAȘI 2.299 p (IANUL 227 p), 
2. Steagul roșu 2 277 p (Ada- 
mache 222), 3. „U“ Cluj 2 255 
(Crețu și Pexa 206), 4. Di
namo 2 247 p (R. Nunweiller 
212), 5. Rapid 2 231 p (Lupes- 
cu 210), 6. Steaua 2 225 p 
(Vigu 210). 7. U.T.A. 2 223 p

atac 
Care 
nici 

etape

(12),

V.
4.
5. 

A.

10.

Em.
9. C. 
Alex.

note in 
primit

(Pojoni 223), 8. Farul 2 211 p 
(Antonescu 219), 9. » Univ. 
Craiova 2 205 p. (Deselntcu 
217), 10. F. C. Argeș 2 205 p 
(Vlad 213), 11. Petrolul 2 177 
p (Mocanu 209), 12. C.F.R. 
Cluj 2173 p (Cojocaru 206), 
13. Jiul 2 170 p (Stan 201), 14. 
S. C. Bacău 2156 p (Ghiță 
225), 15. Progresul 2105 p 
(Măndoiu 204), 16. C.F.R. Ti
mișoara 2 091 p (Mehedințu 
197).

• Iată o echipă a campio
natului, înaintea ultimei eta
pe, pe baza numărului de se
lecționări în echipa etapei: 
RADUCANU (6) — IVAN- 
CESCU și PIGULEA (4), 
NUNWEILLER III (6), DINU 
(8), DELEANU (8), PESCARU 
(fi). DUMITRU și NUNWEIL
LER VI (5), INCZE IV (5), 
DOMIDE (5), IORDĂNESCU 
și DUMITRACHE (6), GYOR- 
FI (S).

• în această etapă a debu
tat Florescu (C.F.R. Timișoa
ra), care este al 365-lea ju
cător care a evoluat în acest 
campionat. Steagul roșu a fo
losit 18 jucători, în timp ce 
Progresul... 28 de jucători.

• Situația în 
Petschovschi" este 
clară: 1. CLUJ 
ultima etapă are
nota...5, ca să cîștige Trofeul), 
2. Ploiești 8,66...

• Iată clasamentul orașelor 
pe baza mediei de spectatori, 
după 29 de etape: 1. CRA
IOVA 17 153 (223 000:13), 2. 
București 14.082, 3. Constan
ța

Mîine, in Capitală, au leo 
meciurile retur din cadrul 
semifinalelor . „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Maro 
se vor întîlnl DINAMO șl 
METALUL BUCUREȘTI (în 
primul joc 0—1), Iar pe sta
dionul Republicii vor evolua 
STEAUA și UNIVERSITA
TEA CLUJ (în tur I 2—2). 
Datorită scorurilor strfnse 
cu care s-au Încheiat prime
le confruntări, jocurile rețur 
se anunță deosebit de dispu
tate.

Ambele tntîlnlri vor Ince* 
pe la ora 17,30.

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. U.T.A.
3. Dlnamo
4. „U“ Cluj
5. Rapid

6. Jiul
7. Univ. Craiova
8. F.C. Argeș
9. Steagul roșu

10. Sp. CI. Bacău
11. Progresul
12. Farul

13. C.F.R. Cluj
14. Petrolul
15. C.F.R. Tlm.
16. Politehnica

RETURULUI
14 0 5 3 30-10 IV
14 0 S 0 24-10 13
14 6 5 4 19-14 15
14 4 7 3 18-14 15
14 8 3 5 14-13 15
14 8 3 5 12-11 15
14 5 5 4 18-17 15
14 6 3 5 20-23 15
14 8 2 8 18-15 14
14 5 4 5 12-19 14

14 4 5 5 20-20 13
14 4 5 0 12-18 13
14 4 5 ’ 15-24 13
14 2 8 4 13-18 12
14 4 4 8 13-19 12
14 5 1 8 18-18 11

„Trofeul 
aproape 

8,82, (în 
nevoie de

CAMPIONATUL ECHIPELOR

Valoric, 
de 

re- 
are

Un 
Tache 

și o echipă de di-

12 000 4. Ploiești 11 933,
5. Pitești 11 000, 6. Iași 10 071, 

Brașov 9 192, 8. Arad 8 966, 
Cluj 8 637, 10. Timișoara

7.
9.
8 571, 11 Bacău 7 640, 12, Pe
troșani 4 560.

Adrian VASILESCU

ÎN ATENȚIA PARTICIPĂRILOR LA
în _ _

Pronosport nr. 26 
din 27 iunie 1971, au surve
nit următoarele modificări: 
meciul IV. F. C. Argeș — Pe
trolul (divizia A) a fost înlo
cuit cu meciul Progresul — 
„U“ Cluj (divizia A), iar me
ciul XL F. C. Argeș — Pe
trolul (tineret) a fost 
cu meciul Progresul 
Cluj (tineret).

Programul valabil 
cursului Pronosport nr. 26 — 
etapa din 27 iunie 1971, este 
următorul: I: Farul — Ra
pid (divizia A) ; II : Politeh
nica — Jiul (divizia A) ; III: 
S. C. Bacău — „U“ Craiova 
(divizia A) ; IV 1 Progresul — 
„U“ Cluj (divizia A) ; V: Di
namo — St. roșu (divizia A) j

programul concursului 
etapa

înlocuit
- „U“

al con-

VI : C.F.R. Cluj — U. T. Arad 
(divizia A) ; VII : C.F.R. Ti
mișoara — Steaua (divizia A); 
VIII: Farul — Rapid (tine
ret) ; IX : Politehnica — Jiul 
(tineret) ; X : S. C. Bacău — 
„U“ Craiova (tineret) ; XI: 
Progresul — „U“ Cluj (tine
ret) ; XII: Dinamo — Stea
gul roșu (tineret) ; XIII i 
C.F.R. Cluj — U. T. Arad (ti
neret).

• Astăzi va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 18,15 tragerea excep
țională LOTO care va fi ra
diodifuzată în direct. Panoul 
cu rezultate va fi televizat în 
jurul orei 19,10.

DE TINERET - REZERVE
1. „U« CLUJ 29 20 3 6 51-24 42
2. Petrolul 29 19 4 6 54-26 42
3. Steaua 29 18 6 5 51-29 42
4. Sport Club Bacău

29 15 6 8 48-24 36
5., Dlnamo 29 12 9 8 34-20 33
6.. Politehnica 29 14 3 12 34-34 31

7. F. c. Argeș 29 14 2 13 42-35 30
8. Rapid 29 12 6 11 38-36 30
9. U. Craiova 29 8 13 8 34-30 29
10. Progresul 29 8 9 12 35-36 25

11. C.F.R. Tlm. 29 9 6 14 27-38 24
12. St. roșu 29 9 S 15 36-51 23
13. C.F.R. Cluj 29 7 7 15 25-47 21
14. Jiul 29 9 3 17 23-48 21
15. U.T.A. 29 5 9 15 27-49 19
16. Farul 29 6 3 20 21-53 15

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES DIN 16 IUNIE 

1971:
Extragerea I : Cat. 2 7 4,80 

variante a 13.847 lei ; Cat. 3 g 
9,93 a 6.680 lei: Cat. 4: 63,30 a 
1.050 lei ; Cat. 5 : 202,70 a 328 
lei 5 Cat. 6 : 6.377,30 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1.184.897 
Iei.

Extragerea a II-a: Cat. B i 
17,05 variante a 2.845 lei > Cat. 
C : 63,15 a 768 lei ; Cat. D 8 
2.879,05 a 60 lei; ~ ~ ------
a 200 lei ;
40 lei.

REPORT
lei.

... ; Cat. E : 245,30
Cat. F: 4.456,05 a

CATEG. A: 402.07T

Rubrică 
Pronosport,

redactată de Loto*



Campionatul european de haltere

FOLDI ÎNVINGE PE CETIN 1 fi
A

Imre 
acest 
oară 
con-

SOFIA, 21 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Ce păcat că la categoria 
cocoș nu am avut nici un 
reprezentant 1 Sîntem siguri 
că un sportiv român s-ar fi 
clasat printre primii 6. Ne re
ferim la Marian Grigoraș sau 
la Emerich Covaci (acesta 
din urmă va participa la o 
categorie superioară, la pană, 
iar Grigoraș nu a fost selec
ționat în lot), care ar fi pu
tut obține rezultate în jur de 
325 kg.

Titlul de campion european 
a revenit din nou excelentu
lui sportiv maghiar 
Foldi, care cucerește cu 
prilej pentru a cincea 
locul I la campionatele
tinentului. La cei 33 de ani 
ai săi, minerul din Tatabanya 
este un exemplu de dragoste 
pentru sportul pe care-1 
practică de aproape două de
cenii. Și de data aceasta, el 
a obținut rezultate de valoa
re mondială : 367,5 kg la to
talul celor trei stiluri, cu 5 
kg mai puțin decît recordul 
lumii, iar la „împins" 125 
kg, doar cu un kg sub re
cordul mondial al compatrio
tului său Holzreiter.

După dispută, „bătrînul 
Foldi", decan de vîrstă al a- 
cestor campionate, ne decla
sa că din vitrina sa de meda
lii lipsește acum doar una : 
cea olimpică de aur. „Ar fi 
pentru mine cea mai mare 
bucurie — spunea Foldi în

continuare — s-o pot cuceri 
anul viitor, la \ Miinchen, 
după care mă voi retrage din 
activitatea competițională".

Lupta lui Foldi cu sovieti
cul Cetin (principalul său ad
versar) a decurs în favoa
rea campionului maghiar. 
După „împins", Foldi deținea 
un avans de 7,5 kg față de 
Cetin ,dar se întrevedea că 
această diferență Va putea fi 
recuperată de sportivul so
vietic la „smuls", cunoscut 
fiind faptul că halterofilul 
maghiar este mai slab la a- 
cest procedeu. Dar... socoteli
le de pe hîrtie nu s-au po
trivit cu cele de pe podium. 
Foldi s-a prezentat și la 
„smuls" într-o formă remar
cabilă, ridicînd 105 kg, la fel 
ca și principalii săi adver
sari Cetin și polonezul Szol- 
tiszek. în această întrecere, 
însă, s-a produs o mare sur
priză. Unul dintre candida
ți! la medalii, bulgarul Ki
rov, a ratat de trei ori con
secutiv la 100 kg și a ieșit din 
concurs. A urmat „arunca
tul". Pentru a cîștiga titlul, 
Cetin trebuia să ridice cu 
7,5 kg mai mult decît Foldi. 
Sportivul sovietic pierde pri
ma încercare la 132,5 kg, 
reușește cea de a doua, dar 
ratează din nou la 137,5 kg, 
astfel îneît el a rămas în
vins atît în clasamentul ge
neral, cît și la „aruncat" 
(aici și de Szoltiszek).

Clasamentul general al ca
tegoriei COCOȘ : 1. Imre 
Foldi (Ungaria) 367,5 kg, 2. 
Ghenadi Cetin (Uniunea So
vietică) 355 kg., 3. Walter 
Szoltiszek (Polonia) 352,5 kg., 
4. Bo Giliusson (Suedia) 330 
kg., 5. Mc. Kenzie (Anglia) 
325 kg;, 6. Giovanni Tosto 
(Italia) 320 kg. ; medaliații 
pe stiluri : împins — 1. Foldi 
125 kg, 2. Cetin 117,5 kg, 3. 
Kirov 112,5 kg ; smuls — 1. 
Cetin 105 kg, 2. Foldi 105 kg, 
3. Szoltiszek 105 kg ; aruncat 
— 1. Foldi 137.5 kg, 2. 
tiszek 135 
kg.

Solicitat 
peana de 
emerit Ștefan Petrescu a fă
cut o informare, privind cea 
de a XXXI-a ediție a cam
pionatelor europene, care va 
fi găzduită în luna mai a a- 
nului viitor de țara noastră 
(la Constanța).

VICTORII ROMANEȘTI
LA „REGATA PRAGA“fi

NETĂ TENDINȚĂ
SPRE ARTĂ ÎN PATINAJ

PROLOO

kg, 3. Cetin
Szol-
132,5

euro-de Federația 
haltere, antrenorul

lon OCHSENFELD

ELENA
î J MEMORIALUL

POLOIȘTII ROMÂNI AU RATAT■»

VICTORIA LA MAGDEBURG

în cadrul concursului de 
caiac-canoe desfășurat la 
Praga, reprezentanții Româ
niei au realizat un frumos 
succes ocupînd locul I pe na
țiuni (din 10 reprezentative).

Românii au cîștigat urmă
toarele probe CI — 1000 mi 
Roșea 3:45,3; CI — 10 000 m: 
Roșea 44:22,0; K2 — 1000 m: 
Simionov — Nichitov 3:37,0: 
K 2 — 10 000 m: Simionov— 
Nichitov 43:10,0; K 1—10.000 
m. : Varabiov — 47:53,0.

Clasamentul general pe 
națiuni: România 152 p, Ce
hoslovacia 139 p, R.D. Ger
mană, 135 p, Ungaria 84 p, 
U.R.S.S. 61 p, Bulgaria 56 p 
etc.

KUSOCINSKI l i

Prof. FI. GĂMULEA ne prezintă citeva importante hotărîri
adoptate de Congresul I. S. U.

Capi- 
prof. 

a re- 
noastră la

Echivalat de majoritatea 
specialiștilor cu un campionat 
mondial neoficial, turneul in
ternațional de tenis de la 
Wimbledon a luat, luni, startul 
în ediția cea mai asaltată de 
aspirațiile concurenților. Pen
tru proba de simplu bărbați, 
de exemplu, s-a înregistrai o 
cifră record de înscrieri i 323 
jucători. Dintre ei, conform 
regulamentului de organizare a 
competiției, nu au putut ac
cede în turneul proprlu-zis 
tlecît 118. Iată de cej compe
tiția are un prolog in care ju
cătorii fără palmares notabil 
au trebuit să demonstreze că 
merită un loc pe tabloul în
trecerii. Aceeași situație a fost 
și în proba de simplu femei, 
unde organizatorii au trebuit 
să desemneze 10 jucătoare (tot 
prin concurs) .din peste 
pentru 
alături 
gurat.

arta patinajului a fost mult 
mărită, prin reducerea nu
mărului de figuri obligatorii 
la 3, în loc de 
fost pînă acum, 
guri vor fi trase 
3 grupe de cîte 
obligatorie va fi completată 
de un program de elemente 
de patinaj liber — sărituri, 
piruete, combinații de pași — 
prezentate pe durata a 2 mi
nute. Urmează programul de 
figuri libere, conform norme
lor existente. Punctajul acor
dat va fi astfel repartizat: 
40% pentru cele 3 figuri o- 
bligatorii, 20% pentru pro
gramul obligatoriu și 40% 
pentru programul liber. Deci, 
o netă tendință spre artă în 
patinaj.

Este important de mențio
nat că aceste modificări au 
fost propuse de o serie de 
delegații prezente la congres, 
printre care și aceea a Româ
niei. Hotărîrile luate intră în 
vigoare imediat după înche
ierea anului olimpic, deci în 
sezonul competițlonal 
73.

Printre alte hotărîri 
tante ale Congresului 
Veneția 
privind Instituirea unor cam
pionate I.S.U. pentru juniori, 
atît la patinajul artistic, cît 
și la cel de viteză. în sfîrșit, 
mai trebuie spus că fost rea
les, cu unanimitate de voturi, 
ca președinte al I.S.U., fran
cezul Jacques Favart. Vice
președinți sînt J.R. Shoema
ker (S.U.A.) pentru . patinaj 
artistic, și H. Roos (Olanda) 
pentru patinaj viteză.

Radu VOIA

6, cîte au 
Aceste fi

la 6orțl din 
trei. Proba

Recent, a revenit în 
tală secretarul F.R.P., 
FU. GĂMULEA, care 
prezentat țara 
congresul anual al Uniunii
internaționale de patinaj 
(I.S.U.), desfășurat Ia Vene
ția. Imediat după întoarcere, 
i-am solicitat amănunte asu
pra lucrărilor forului suprem 
al sportului :

Al 34-lea Congres I.S.U. a 
avut o importantă deosebită 
— ne-a declarat prof. FI. Gă- 
mulea — prin hotărîrile de 
conținut luate în domeniul 
statutului și al regulilor. Ele 
reflectă, în mod cert, tendin
țele spre progres ale acestui 
for sportiv internațional, în 
toate domeniile activității 
sale.

Aș nota, în primul rînd, 
hotărîrea adoptată, ca la vii
toarele mari competiții, puse 
sub egida I.S.U., în protoco
lul festivităților de premiere 
să fie incluse intonarea im
nurilor naționale și ridicarea 
steagului țării pe care o re
prezintă sportivul premiat. 
De asemenea, s-a stabilit ca 
în toate documentele oficiale, 
legate de desfășurarea aces
tor competiții, să fie folosită 
denumirea exactă a țărilor 
participante.

Foarte interesante sînt ho
tărîrile privind modul 
desfășurare a întrecerilor 
patinaj artistic. Ponderea 
lementelor ce țin direct

____ , _ _ _.J 80 
completarea tabloului, 
de cele cu locul asi-

REZUBTATB

multe zile ploioase; 
a fost Si el prezen» 
Inaugural al turneului

După 
soarele 
Ia turul 
care a atras cea 14 000 spec
tatori pe terenurile lui All En
gland Club. Primul nostru ju
cător apărut pe tabela de re
zultate a fost Ion Tiriac. care 
l-a învins pe indianul Am- 
ritrage cu 9—8, 6—3. 6—1.

Dintre rezultatele primei zile 
au purtat amprenta surprizei 
eșecul lui Jauffret (Franța) în 
fața lui Borowiak (S.U.A.) 
care, condus cu 2—0. a reușit 
să eîștlge cu 4—6, 2—6, 6—3, 
6—4, 6—2, ca și victoria lui 
Fillol (Chile) asupra lui 
Shaffei (R.A.U.) C ' 
4—6, 6—2. 6—0.

★
Alte rezultate î 

(Australia) — Hewitt 
6—4, 6—3. 7—5 ; Emerson (A- 
ustralia) — Holecek (Ceho
slovacia) 6—4, 6—4. 6—4 ; Ber
tram (R.S.A.) — Zdenik (Ceho
slovacia) 6—3, 3—6, 6—3, 6—0; 
Ashe (S.U.A.) — Dillen (S.U.A.) 
3—6. 6—3. 6—4. 7—5 ; Proisy 
(Franța-)—Elschenbroich (R.F.G.) 
3—6. 7—5, 6—3. 6—1 ; Kaloghe- 
ropoulos (Grecia) — Kramer 
(R.S.A.) 8—9, 8—9, 6—3, 6—2, 
9—7.

VARȘOVIA, 
La Varșovia 
tradiționalul 
„Memorialul Kusocinski”.

în proba feminină de-săritu
ră in lungime, victoria a re
venit atletei poloneze Irena 
Szewinska cu 6.41 m, urmată 
de Elena Vintilă (România) — 
6,25 m. Ramirez (Cuba) a cîș- 
tigat cursa de 100 m în 10.1, iar 
polonezul Nikiciuk a terminat 
învingător în proba de arun
carea suliței cu 83,88 m. Cu 
rezultate bune s-au încheiat și 
probele masculine de lungime : 
Kobuszewski (Polonia). — 8-12 
m. și înălțime : Junge (R.D. 
Germană) — 2,18 m. în cursa 
de 400 m plat polonezul Wer
ner a fost cronometrat iu 46,4. 
Italianul Franco Arese și-a ad-

21 (Agerpres). — 
s-a desfășurat 

concurs atletic

i de 
pro

ba feminină de aruncarea su
liței. cîștigată de poloneza Ja- 
worslca cu 58,96 m. atleta Ma
rion Becker (România), a ocu
pat locul 5 cu 51,58 m.

Alte rezultate : masculin : 
ciocan : Liubejewksi (Polonia) 
— 69.24 m ; prăjină : Sokolow
ski (Polonia) — 5,10 m ; 800 m : 
Linkowski (Polonia) — 1:47,5 ; 
110 m. g. : Morales (Cuba) — 
13,3 (vînt favorabil) ; greutate: 
Komar (Polonia) — 19,63 m ; 
disc : Danek (Cehoslovacia) — 
60,80 m ; 4X100 m : Cuba — 
39,2 ; feminin — 800 m : Kulc- 
sar (Ungaria) — 2:04,2 ; greu
tate : Hristova (Bulgaria) 
17,83 m.

judccat victoria în proba 
3 000 m plat cu 7:51,2. în ]

IN ULTIMELE

s-a a-

partidei, tînărul Lazăr 
părăsit (în fața porții 
pe adversarul său di- 

îndreptîndu-se spre cen-

a IlI-a,. 
încă cu 
vor în- 
aruncat

excelent, 
(Mihăie- 

în conti-

Cuba
4—4
Cla- 
Ger-
4 P, .

Ucrai-
cu Huber, a

Romănii jucînd 
au condus cu 2—0 
seu și Lazăr), și, 
nuare, au ratat două situații 
de

1. R.D-
România

In
moment însă, de la

(Stancu) — Zamfire- 
Mihăilescu 1, Lazăr. 
1. Culineac, D. Po- 
Rusu, Novac, Nasta-

superioritate numerică. 
La sfîrșitul reprizei 

mai conduceau
1 și se părea că 

Gazdele au

3 SECUNDE!

HAJDUKCU SUCCESDEBUTAT
TITLUL Foto: Zenlralbild A.D.N.

învingătoare 
în fața lui 

: Milano.

LA RIJEKA p. Nantes — 
43 p ele.

la fotbal a 
acest an de 
care, in fi

la Paris în 
de spectatori, 
(0—0) echipa

campio- 
fotbal a 

ceea ce

In clasament, înaintea 
timei etape, conduce Marsi
lia cu 53 p. urmată de St. 
Etienne — 51 
44 p, Nimes —

„Cupa Franței” 
fost cîștigată în 
formația Rennes 
nala disputată 
prezența a 50 000 
a învins cu 1—0 
Lyon.

în compania 
D. Germane, 

un pas (prac- 
secunde) de 

internațio- 
localitate. 

și 57 se- 
de 3—3.

MAGDEBURG 21 (prin te
lefon) Echipa de polo a Ro
mâniei a făcut din nou un 
joc excelent 
selecționatei R. 
fiind numai la 
tic, doar, trei
a cîștiga turneul 
nai organizat în 
După 19 minute 
cunde scorul era 
rezultat care ar fi conferit 
„7“-lui român (cu un gola
veraj superior) locul I. 
acest 
masa cronometrorilor 
nunțat scurgerea unei peri
oade de 45 de secunde la 
atacul jucătorilor români. 
Crezînd că s-a fluierat sfîr
șitul 
și-a 
sale) 
rect, 
tru pentru a se îmbrățișa cu 
coechipierii săi. Dar poloiștii 
germani au continuat (nor
mal) jocul ; Herzog a pasat 
lung pînă la Lange și ace
sta, singur 
marcat golul victoriei : 4—3 
(0—2, 1—0, 0—0, 3—1).

ei 
2- 
vinge. 
în luptă toate forțele în ul
timul „sfert", reușind să ega
leze și apoi să cîștige in 
extremis.

Bauwens (Belgia) a con
dus bine următoarele foma- 
ții : R.D.G. : Arndt (Eggert)
— Wagener, Hermans 1, Her
zog 1, Zein 1, Herwegen, 
Steinbach, Hintze, Hessba- 
cher, Lange 1 ; ROMANIA i 
Huber 
scu 1, 
Szabo 
pescu, 
siu.

în cealaltă partidă :
— R.S.Sk Ucraineană 
(2—0, 2—0, 0—2, 0—2). 
sament final: 
mană 6 p, 2. 
3—4. Cuba și R.S.S. 
neană 1 p.

•

- ■■

1972-

lmpor- 
de la 

este de amintit cea
El

6—4, 5—7,

Newcombe
(R.S.A.)

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU ECHIPA
NAȚIONALĂ DE

>
AAOTOCROS ?

DINAMO BUCUREȘTI
ÎN TURNEUL DE JUNIORI DE

Pe stadionul central dm Leip
zig s-a desfășurat zilele tre
cute marele concurs „Ziua 
olimpică a atletismului" la 
care au participat sportivi 
din 19 țări. Printre aceștia 
s-a aflat și atleta noastră 
Ileana Silai pe care o vedeți 
în fruntea concurentelor din 
cursa de 800 m. Ea a trecut, 
insă, linia sosirii pe locul II.

BELGRAD 21 (Agerpres). 
în prima zi a turneului in
ternațional de fotbal (re
zervat echipelor de juniori) 
de la Rijeka, formația Di
namo București a învins 
cu scorul 
echipa 
Mostar, 
realizat

de 2—0 (0—0) 
iugoslavă 

Scorul 
echipa

Velez 
zilei l-a 
iugoslavă

Rijeka
8—0 (5—0) 
ternaționale 
rezultate : Steaua Roșie 
grad-Legia Varșovia 
(0—0); Ruda (Iugoslavia) 
Ajax Amsterdam I 
(1—1); Dukla Praga-Partizan 
Belgrad 1—1 (0—0).

PANATHINAIKOS ȘI-A AMENDAT TOȚI JUCĂTORII
La cererea antrenorului 

Puskas, conducerea clubului 
Panathinaikos a decis să a- 
mendeze cu o sumă impor
tantă . (echivalentul a circa 
1 000 dolari) pe toți compo- 
nenții echipei care a ter-

HERRERA S-A ÎNAPOIAT
LA A. S. ROMA

Alvaro Marchini a renun
țat la președinția clubului 
A. S. Roma în favoarea lui 
Gaetano Anzalone care este, 
scriu ziarele italiene, „proprie
tarul majortății pachetului de 
acțiuni ale 
Schimbarea 
conducerea

•capitala Italiei are o conse
cință de' mare răsunet : He- 
lenio Herrera își reia func
ția de antrenor al echipei, 
bucurîndu-se de toată încre
derea noului președinte.

Herrera a acceptat condi
țiile financiare 

a cerut ca nici 
de jucători

minat nedecis cu formația 
OFI din Creta. în una din 
etapele de la sfîrșitul cam
pionatului. Panatlhinakos 
conducea cu 2—0 la pauză, 
dar jucînd fără 
repriza secundă, 
adversarilor să 
Acesta a fost 
rezultațele care i-au scos pe 
foștii campioni 
din fryntea 
au terminat 
locul VI.

ambiție în 
a permis 

egaleze, 
unul din

ai Greciei 
clasamentului. Ei 
campionatul pe

ȘI-A ASIGURAT
Penultima etapă a 

natului iugoslav de 
adus clarificări în 
privește câștigătoarea titlului 
în acest an. Noua campioană 
este Hajduk din portul dal
mația Split care prin această 
victorie obține cel de al pa
trulea titlu postbelic în cam
pionatul iugoslav. Duminică, 
la Belgrad, în partida derby 
Partizan — Hajduk, gazdele 
au condus în minutul 62 cu 
3—0. Dar finalul partidei a- 
vea să aparțină total oaspe
ților care refac extraordinar, 
așa că în minutul 90 tabe
la de marcaj arăta 4—3 (!) 
pentru oaspeți. Alte rezulta
te : O.F.K. — Vojvodina 1—0, 
Dinamo — Sloboda 1—1,
Radnicikj Niș — Radniciki 
Kraguevaț 3—0, Trvenka — 
Zeleznicear 2—2, Maribor — 
Velej 1—1, Sarajevo — Boraț
1— 1, Celik — Steaua roșie
2— 0 și Olimpija — Bor 2—1.

Etapa a H-a a Balcaniadei de 
motocros, C 
dimineața pe ..........
marginea orașului Tg. Jiu, a pro
dus celor aproape 6 000 de spec
tatori satisfacții parțiale. Astfel, 
dacă în disputa pe echipe, repre
zentativa României s-a detașat da 
formațiile Iugoslaviei șl Bulgariei, 
grație superiorității valorice a 
componenților ei. în schimb. Ște
fan Chițu și Cristian Dovids, 
principalii candidați la titlul de 
campion balcanic, au fost învinși 
pe teren propriu de alergătorul 
v. Manolov, care a cîștlgat am
bele manșe.

Este adevărat că victoria moto- 
croslstului bulgar a fost, în bună 
măsură, netezită de colegii săi 
care, abandonînd lupta pe echipe, 
au făcut tot ce puteau pentru a-1 
proteja pe V. Manolov. în dorința 
de a-șl „împinge" cit mai sus co
echipierul în clasamentul indivi
dual general, alergătorii bulgari 
eu apelat, din păcate, șl la o se
rie dg acțiuni periculoase, fapt 
pentru care M. Mihailov și I. Se- 
kulinov au fost excluși din con
curs. Tot atît de adevărat este 
însă că, fără a proceda incorect, 
românii puteau să opună o mal 
mare rezistentă, aplicînd o tactică 
adecvată, care — n-ar fi fost ex
clus — să le aducă succes si în

desfășurată duminică 
un traseu de la

SPARTAK TRNAVA - CAMPIOANĂ A CEHOSLOVACIEI

PUNCTUL DECISIV
PENTRU T. S. K. A.

Derbyul penultimei etape 
campionatului bulgar s-a

acestui club", 
intervenită în 
formației din

stabilite și 
un transfer

CEHOSLOVACIA (ultima e- 
tapă) : Jednota Trencin—Spar
ta Praga 1—3 ; Slavia Praga— 
Lokomotiv Kosice 1—0 ; ZVL 
Jilina — TE Gotwaldow 3—1 ; 
Tatran Preșov—Spartak Trna- 
va 3—0 : TJ Trjinec—VSS Ko
sice 3—2 ; Sklo Union Tepli- 
ce—Skoda Plsen 3—0.

Clasament final : 1 Spartak 
Trnava — 40 p (din 60 posi
bile) ; 2. VSS Kosice — 36 p ; 
3. Sklo Union Teplice — 35 p 
(Golaveraj plus 12) ; 4. Spar
ta Praga — 35 d (Golaveraj 
plus 6) etc.

a 
disputat la Plovdiv între echi
pa locală Lokomotiv și lide
rul Ț.S.K.A

Scorul a fost deschis de 
gazde prin Bonev (min. 37). 
După pauză, sofioții au domi
nat copios și au reușit să ega
leze prin extrema Atanasov. 
Cu acest punct Ț.S.K.A. și-a 
asigurat titlul de campioană,

Alte rezultate : Levski-
Spartak — Marek 4— 
J.S.K. Slavia — Dunav 5— 
Trakia — Cernomoreț 5—_ , 
Spartak — Etar 3—3 ; Cear- 
dafon — Marița 3—0 ; Laskov 
— Akademik 1—0 ; 
Cerno More 1—1.

Situația primelor 
clasament :
1. ț.s.K A.
2. Levski-Spartak
3. Botev

Urmează Lokomotiv 34 p, 
Trakia 31 p, JSK Slavia 29 p, 
etc.

Botev —

locuri în

disputa pentru, titlul Individual. 
Dar, unii dintre reprezentanții 
tării noastre, mulțumiți cu pozi
țiile ocupate, au uitat că doi co
legi se află angrenat! în lupta 
directă pentru medalia de aur șl 
că trebuie ajutați să facă fată 
manevrelor mereu neregulamen
tare ale coechipierilor lui V. Ma- 
nolov. Lipsiți de orientare, spor
tivii noștri n-au sesizat la timp 
acțiunile motodcliștilor bulgari,- 
iar unii dintre membrii selecțio
natei tării noastre ne-au lăsat 
chiar impresia că nu sînt dispuși 
să facă eforturi, care nu le aduc 
avantaje personale. Altfel, nu pu
tem înțelege de ce motocroslștil 
care nu mai aveau nici o șansă 
și nici nu mai contau pentru 
echipă, mergeau la Voia întîmplă- 
ril, lăsînd pe adversari să-șl rea
lizeze în liniște toate planurile.

însoțind pe motocroslștil frun
tași în confruntări internaționale, 
ne-am dat seama că unitatea mo
rală a echipei naționale a început 
să fie fisurată prin atitudini ne
prietenoase între selecționați, ca 
șl prin nemulțumiri fată de con
ducerea tehnică După cursa de 
ța Tg. Jiu, campionul tării, Ște
fan Chitu ne spunea cu amără
ciune : „Nici nu mă așteptam si 
fiu sprijinit de coteai, deoarece 
a dispărut spiritul de echipă/ 
odată cu retragerea antrenorului 
Gh laniță. La ora actuală, tn lo
tul republican există mat multe 
tabere, iar actualii antrenori, Tra
ian Macarie Si Otto Ștefani, se 
mulțumesc doar să acorde asis
tență tehnică la pregătirea mo
tocicletelor pentru concurs, lă
țind pe planul secund viața de 
echipă. Pentru a întări afirmațiile 
mele, e suficient să arăt că nu 
s-a ținut nici o ședință pregăti
toare tn vederea Balcaniadei de 
la Tg. Jiu, pentru ca să știm 
flecare cum dorește conducerea 
tehnică să abordăm întrecerile 
respective".

Cuvintele lui Ștefan Chițu ni 
se par concludente pentru ca bi
roul federal să analizeze de ur
gentă starea de spirit a lotului 
national, oompus din aceeași a- 
lergătorl care anul trecut s-au în
trecut pe el. reprezentînd cu 
cinste culorile tării tn dverse 
competiții internaționale.

Tr. IOANIȚESCU

R.F.G.-LOCUL I

LA C.E. DE CĂLĂRIE

RENNES CÎȘTIGĂ
FRANȚA (etapa a 37-a) : 

Marsilia—Red Star 4—3 ; SI. 
Etienne—Ajaccio 5—2 ; Nimes— 
Nantes 2—2 ; Metz—Reims

Bordeaux—Valenciennes

„CUPA FRANȚEI"
1-0 ;
Bastia—Angers
Nancy 2—2 ; 
gouleme 2—1.

Nisa—Sochaux 4—5 :
2—0 ; Sedan- 

Strasbourg—An- 
Partida Ren-

nes—Lyon a fost amînată.

Aja a cîștigat Rennes Cupa Franței. Atacantul său Andre Guy a executat o lovitură de la 
11 m și portarul lui Lyon (parțial vizibil) a plonjat zadarnic. •

Telefoto : A. P. — AGERPRES

29 21
29 20
29 17

6 2 7?-20 48
6 3 58 22 46
4 8 50-28 38

★
UNGARIA (etapa a 29-a) : 

Hon ved—Vasas 1—1 ; Raba 
Eto—MTK 1—1; Komlo—Szom- 
bathely 3—1 ; Dunaujvaros— 
Csepel 1—1 ; Ujpest Dozsa— 
.Vidcoton 1—1 ; Diosgyor—Sal- 
gotarjan 0—0 ; Tatabanya— 
Pecs 4—0 ; Szeol—Ferencva- 
ros 3—5.

In clasament 
pest Dozsa 
pioană) cu 
Ferencvaros 
45 p etc.

conduce Uj- 
(virtuală cam- 

51 p. urmată de 
— 47 p. Vasas —

★
(semifinalele „Cu- 

—. meciuri, tur): 
F. O. 

Madrid

SPANIA i 
pei Spaniei" 
Valencia—Sevilla 2—0 ; 
Barcelona—Ațleti.co

WACKER INNSBRUCK
CÎȘTIGĂ CAMPIONATUL
AUSTRIA (ultima- etapă) : 

Austria Salzburg — Viener 
Sport Club 2—0 ; . Wattens— 
F. C. Vienna 2-0 : ASK Linz— 
Voest Linz 1—0; Sturm
Graz—Radfcnthfein 1—1’; Wac
ker Viena—-Wacker Innsbruck 
2—4 ; Austria Viena—Olympia 
Bregenz 3—2 ; Rapid Viejia— 
Admira Energia 6—1 ; 
mering—AK Graz 4—1.

Titlul de campioană 
venit formației Wacker 
bruck. care a totalizat

Sim-

a re- 
Inns-

44 p, 
urmată de Austria Salzburg — 
43 p, Rapid Vicna — 41 p etc.

S-a dat startul in prima manșă. Motocrosiștii Iugoslavi, bul
gari și români ^escaladează" prima pantă a traseului de pe 

dealul Tîrgului.
Fotoi Șt. CIOTLOȘ

A ÎNCEPUT ANCHETA ÎN CAZUL CORUPȚIEI DIN „BUNDESLIGA"
Comisia de control și disci

plină a federației vest-ger- 
mane de fotbal a început 
ancheta în legătură cu cazul 
de corupție, petrecut în ul
tima etapă a campionatului 
Ligii federale (Bundes-liga) 
pe baza acuzațiilor formu
late de președintele clubu
lui Kickers 
Canelas.

Offenbach, G.

Au fost interogați pînă a- 
cum ‘ " — - -
Wild de 
portarul 
Koln și 
trenorul 
Bielefeld.

în urma audierilor efec
tuate comisia se va reuni 
din nou pentru a trage con
cluziile ce se impun.

jucătorii Patzke și 
la Hertha B.S.C., 
Manglitz de la 

E. Piechaczek, an- 
echipei Arminia

PE ECHIPE
MtîNCHEN, 21 (A- 

gerpres). — Proba de 
echipe din cadrul cam
pionatului european de 
dresaj 
a fost 
mația 
niei 
Linsenhoff și J. Nec- 
kermann) cu 5 300 
puncte. Pe locurile ur
mătoare : U.R.S.S. — 

5 144 p, Suedia — 4 837 
p și R. D. Germană — 
4 671 p.

de la Wolfsburg 
cîștigată de for- 
R. F. a Germa- 
(R. Klimke, L.

TELEX • TELEX © TELEX © TELEX
Campionatul ciclist de fond 
Italiei, deșfășurat la Prato, 
încheiat cu victoria lui ~ 
Bitossi- cronometrat 
de: 260 .km cu timpul de 7h 
(medie orară de 34.,425' km), 
locurile următoare, in același timp 
cu învingătorul, 
Gimondi, Enrico 
Boifava, Franco

©
La Kinshasa s-a __ __ _ ___ _
meciului dintre selecționatele Con
go (Kinshasa) și Zambiei, con-
tin'd pentru campionatul Africii la 
fotbal. . Victoria a revenit gaz
delor cu . scorul ele 4—0 (1—0). Tn 
primul joc- fotbaliștii din Zambia 
au- cîștigat cu 2—1.

«a
Tn ziua a doua a concursului in
ternațional de națație desfășurat 
în balin de 50 nv la Longwood

al 
s-a 

Franco 
pe distanța

20 
Pc

au sosit 
Paoli ni.
Vianelli.

disputai

Felice
David

returul

(in apropiere de Los Angeles), 
proba masculină de 100 m spate 
a fost cîștigată de Mike Stamm 
cu timpul de 1:01,8, urmat 
Charles Campbell — 1:02.6. 
cursa masculină dc 200 m 
ture, victoria a revenit lui 
bert Orr cu 2:13/3. Proba 
Iară feminină s-a încheiat 
toria lui Dellie. Yoshino, 
metraiă în 2:29,8.

W
Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Leningrad, sportiva 
sovietică Tamara Danilova a ciș- 
tigat proba de aruncarea discului 
cu un rezultat excelent : 61,78 m.

K
La Seattle (Washington) au luat 
sfirș;t campionatele universitare 
dc atletism ale S.U.A.

în curs-a de 440 yarzi, John 
Smith a realizat un timp excelent

de 
Tn 

flu- 
Ro- 

simi- 
cu vic- 
crono-

atletic

45,3, iar în cea de 440 yarzi gar
duri, Ralph Mann a fost crono
metrat în 49.6. Proba de triplu- 
salt a revenit lui Mohlnder Gill 
cu 16,67 m (nou record al In
diei), urmat de Barry McClure — 
16,37 m. în proba de
4x440 yarzi, echipa Uda
monson, Echols, John 
Collett) a terminat învingătoare 
eu timpul de 3:04,4.

Alte 
liței : 
mile : 
milă :

a
Disputat la Copenhaga în pre
zența a 50 000 de spectatori, me
ciul amical de fotbal dintre se
lecționatele Suediei și Danemar
cei a revenit oaspeților cu sco
rul de 3—1 (3—J). Au marcat
Grahn (2), Eklund, respectiv 
Bjerre.

ștafetă. 
(Ed- 

Smith,

rezultate : aruncarea
Feldman — 78,94 m : 
Prefontaine — 13:20,1; 
Uquorl — 3:57,6.

su- 
trel 

o
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