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DELEGAȚIA DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOEAE CEAUȘESCU, 
S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

TRADIȚIA A FOST RESPECTATĂ
MĂCAR

ÎN CEASUL 
AL 12 leal

principiile 
trebuie să 
întrecerea 

scris nu o

Bariu Nunweiller a
portarului metalurgist

șutat puternic și la... păianjen, răpindu-i 
posibilitatea de a mai interveni.

Foto 1 Drago, NEAGU

O dată în plus, zeul fotba
lului ne oferă mărinimos, Ia 
închiderea stațiunii (duminică 
4 iulie), un spectacol de mar
că, ales din marele reperto
riu al sportului nr. 1, O FI
NALA DINAMO — STEAUA.

Se poate aprecia că pre
zența la această adevărată 
sărbătoare a fotbalului nos
tru (prilejuită, ca în fiecare 
an, de ultimul act în „Cupa 
României") dinamoviștii și-au 
anunțat-o, într-un fel, încă 
tde duminica trecută, la Cluj 
’■— moment final, pentru ei, 
al epuizantei întreceri din 
campionat mai ales pe plan 
moral.

Acolo, la Cluj, s-a pus ca
păt emoțiilor, tot de acolo a 
început pentru echipa Nun- 
weilierilor, a lui Dinu, De- 
leanu, Lucescu, Dumitrache 
et comp, cursa mai hotărîtă 
spre al doilea obiectiv, in
tern, de prestigiu — „Cupa 
României". Da, orice forma
ție, oricît de valoroasă, oricît 
de multe nume sonore ar 
cuprinde ea, simte cîteodată,

G. NICOLAESCU

Despre 
morale care 
guverneze 
sportivă s-a
dată în ziarul nostru. 
Am mai avut diferite 
prilejuri să subliniem 
că întîlnirea sportivă, 
prin însăși natura ei, 
presupune o confrunta
re în condiții de depli
nă loialitate, de totală 
corectitudine, la sfîrși- 
tul căreia cel mai bun 
(cu adevărat) dintre 
competitori să primeas
că laurii de învingător.

Dacă revenim acum 
pe această temă o fa
cem determinați de în
mulțirea în ultima vre
me a unor simptomă 
negative pe terenurile 
noastre de fotbal, care 
provoacă — pe bună 
dreptate — nemulțumi
rea și chiar îngrijora
rea iubitorilor sportu
lui cu balonul rotund 
de la noi.

Era prea frumos ca, 
spre deosebire de anii

Joi după-amiază, s-a. îna
poiat în Capitală delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului de Stat. întovă
rășit de soția sa, Elena 
Ceaușescu, care, a făcut vi
zite oficiale de prietenie în 
Republica Populară Chine
ză, Republica Populară De
mocrată Coreeană. Republi
ca Democrată Vietnam 
Republica Populară 
lă.

Din delegație au 
parte tovarășii Ion 
ghe Maurer, membru 
mitetului Executiv, i 
zidiului Permanent al 
al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri. Manea 
Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, membru al C.C. al

Și
Mongo-

făcut 
Gheor- 

i al Co
al Pre- 

C.C.

P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fosț_ sa
lutată de tovarășii 
Bodnaraș, Paul 
Mizil, Gheorghe 
gil Trofin, Ilie 
xim Berghianu, 
nălaehe, Emil 
Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, 
Răutu. Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, 
împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de aseme
nea, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, Van Țen-iuan, în
sărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Chineze, Li 
Ha Zun, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene, Hoang Manh Tu, 
însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam, 
Buyanghiin Bud, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Mongole în Republica 
Socialistă România, șefii mi-

Emil 
Niculescu- 

Pană. Vir- 
Verdeț, Ma- 
Florian Dă- 
Drăgănescu, 

Petre Lupu, 
Leonte

«lunilor diplomatice acredi
tați în România, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Româ
nia au fost așteptați pe ae
roport de un mare număr 
de cetățeni ai Capitalei, care 
le-au făcut o caldă șî entuzias

tă primire. Miile de bucureș- 
teni aplaudau și scandau 
„ „P.C.R.-P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", exprimîndu-și dra
gostea fierbinte și stima fa
ță de conducerea partidului 
și statului, față de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. to
tala adeziune față de rezulta
tele rodnice ale vizitei pe 
care delegația a făcut-o în 
țările socialiste din Asia. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer au 
răspuns cu căldură urărilor 
de bun venit, au strîns mi
na a numeroși oameni ai 
muncii, veniți în întâmpina
re. Pionieri și tineri români, 
chinezi, coreeni, vietnamezi, 
și mongoli, au înconjurat pe 
secretarul 
dului, pe
delegației, 
chete de

general al parti- 
ceilalțl membri ai 
oferindu-le bu- 

flori. <

(Agerpres)

Astăzi,
la Debrețin

UNGARIA-
ROMANIA 

LA HANDBAL 
MASCULIN

Astă-seară, la Debre
țin, reprezentativa
masculină de handbal 
a țării noastre va în
tâlni, într-o partidă 
amicală, echipa Unga
riei. 
Știe, 
dintre 
celor două țări, dispu
tată anul trecut în ca
drul turneului 
R.D. Germană, 
cheiat cu 
handbaliștilor 
la scorul 
(12—8).

După un al 
joc-revanșă (_

După cum se 
ultima întîlnire 

selecționatele

de

din 
s-a în- 
victoria 
români 
22—15

doilea
_____ (sîmbătă) 
în compania handbaliș
tilor maghiari, 
zentativa 
pleca în

repre- 
noastră va 

r___  Iugoslavia,
unde va participa la 
un mare turneu inter
național dotat cu „Tro
feul Iugoslaviei".

Ziua a doua o campionatului

republican de călărie (etapa I)

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare 
în pag. a 3-a)

nar și trece pe locul al doilea. 
Nicolan Mihalcea cu Triumf, 
care în prima parte a pro
gresiei s-a comportat foarte bi
ne, lăsînd impresia că va ciș- 
tiga detașat, este nevoit să 
abandoneze din cauza unei u- 
șoare accidentări a calului. Ciș-

C. FIRANESCU

LUPTA STDINSA
PENTRU DESEMNAREA CI$TT6AT0RIL0R

întrecerile din ziua a doua 
a campionatului republican de 
călărie, (etapa I) au continuat 
ieri dimineața cu disputele din 
cadrul probei „Sf. Gheorghe” — 
la dresaj, iar după amiază cu 
categoria ușoară — la obsta
cole.

De această dată, dresajul a 
suscitat un interes mai mare, 
deoarece evoluau, printre alții, 
și cîțiva dintre cei mai cunos- 
cuți dresori : Dumitru Velicu, 
Iosif Molnar, Nicolae Mihalcea, 
Vlad Postelnicu, dar și pentru 
că progresia conține figuri^ mult 
mai dificile, care solicită din 
plin măiestria concurenților. In
trat cu nr. 4 în întrecere, Iosif 
Molnar cu Cristal trece în 
frunte cu 1432 p. El nu poate 
fi depășit nici de Eugen Cotan 
cu Baba Novac (1429 p) și nici 
de Anghel Donescu cu Soliman 
(1 338 p). Dar evoluția lui Du
mitru Velicu cu Peleș este pli
nă de siguranță, mișcările sînt 
executate cu precizie și ele
ganță, ceea ce determină pe 
arbitri să-i acorde note mari. 
El acumulează 1510 p, sufici
ente pentru a ocupa poziția I. 
Vlad Postelnicu cu Adonis, mai 
bun decît la prima ieșire cu 
Brebenel, comite, totuși, cîteva 
erori care atârnă în balanța 
punctajului general. Cu 1493 p 
îl depășește însă pe Iosif Mol-

putea fi întrecut. Dumitru Lo- 
neanu cu Hazlia realizează un 
timp mai bun cu 3,2 sec. și 
trece în frunte. Foarte bine 
s-a prezentat și juniorul Nico
lae Gheoighc cu Bicaz.

CLASAMENT:
Loneanu cu Hazlia

Dumitru

GHEORGHE CEFAN
LA DOUĂ ZECIMI DE RECORD
* IOSIF NAGHL EGALUL SĂU DUPĂ TREI ANI I

Fiind net depășiți în 
ziua a doua a 
cursurilor, atleții 
mâni au pierdut 
118 p) întîlnirea 
Helsinki cu 
finlandezi. Cum nu dis
punem de prea multe 
amănunte șl nici măcar 
de toate rezultatele în
tâlnirii (le vom publica 
la înapoierea în Capi
tală a atletilor noștri) 
ne mărginim să vă pre
zentăm astăzi doar ci
te va dintre datele care 
ne-au putut parveni. At- 
leții noștri au stabilit 
un nou record național 
la 4X100 m cu 40,4 s, 
iar Iosif Naghi, clasat 
al doilea la disc, a arun
cat 59,96 m, exact tot 
atit cit măsura propriul 
său record republican 
din 1968.

La 3000 m obstacole,

con- 
ro-

(91- 
de la 

sportivii

rapldistul Gheorghe Ce- 
fan a mai făcut un pas 
către recordul lui Vamoș 
(8:34,0—1966) de care, ln- 
cepînd de miercuri, îl 
mai despart doar... două 
zecimi de secundă. Cefan 
a încheiat cursa pe locul 
secund, în urma reputa
tului alergător finlandez 
Zerinta (8:32,0), dar a do
vedit din plin că va pu
tea obține rezultate încă 
și mai bune. In orice 
caz, la ora actuală, el 
se înscrie printre cei 
mal de seamă specialiști 
din lume pe această dis
tanță.

In sfîrșit. Carol Corbu 
a obținut un nou rezul
tat de valoare, 16,82 m 
la triplusalt.

In cursa de 5000 m 
Viren a marcat 13:45,2, 
iar Scheible, clasat al 
treilea, 13:55,4.

START IN „PREMIUL OLIMPIC LA CICLISM

BERCEANU și MARTINESCU pe primul loc 
la „Marele premiu

Ieri s-au înapoiat de la To
rino luptătorii români care au 
participat la întrecerile compe
tiției internaționale — M£lr,eT1® 
premiu al Italiei. GHEORGHE 
BERCEANU (cat. 48 kg) șl NI
COLAE MARTINESCU (cat. 100 
kg) au obținut frumoase suc
cese clasîndu-se, șl unul șl altul, 
pe primul loc. Berceanu, cel mal 
apreciat luptător al competiției» 
a dispus mal întâi categoric la 
puncte (14—1) de Sotlrlos Ventos 
(Grecia) șl apoi, tot la un scor 
net (13—0), de Italianul Lorenzo 
Calafiore, clasat pe locul 3 la 
europenele din 1970 și pe 2 la cele 
din 1969. în meciul final Ber
ceanu l-a învins confortabil la 
puncte (6—1) pe polonezul Ber
nard Sczepanski, medaliat cu 
bronz la mondialele de anul 
trecut.

Martinescu a obținut victoria 
prin tuș în primul minut al 
partidei sale cu Italianul Mar- 
ehianl Oriandl șl tot prin tuș 
(mln. 3) a cîștigat partida a 
doua cu Iugoslavul Peter Tuțici.

al Italiei" la lupte
întâlnirea sa din finală cu polo
nezul Waclav Orlovskl (locul 3 
la C.M. 1970) a inchelat-o la e- 
galltate. Antrenorul Ion Cornea- 
nu, care i-a însoțit pe luptătorii 
noștri la Torino, s-a arătaț ne
mulțumit de Simion Popescu (cat. 
68 kg) și de Nicolae Neguț (cat. 
00 kg). Popescu s-a clasat abia 
pe locul 4, pentru că a terminat 
la egalitate cu iugoslavul Srețer 
Damianovld (campion european 
în 1969 șl medaliat cu argint la 
C.M. de anul trecut) ?i a pier
dut foarte surprinzător la punc
te în fața tfnărului luptător po
lonez Dan Stravinskl. (In alte 
două partide Popescu l-a învins 
la puncte pe A. Pascalldis — Gre
cia șl G. Geordanl — Italia). Ne
guț a fost eliminat surprinzător 
după două confruntări î * pier
dut la puncte meciul cu Czeslav 
Kviednski (Polonia) *po} *
fost descalificat pentru pasivitate 
împreună cu tinărul Darco Nlșa- 
vld (Iugoslavia). Marele premiu 
al Italiei a revenit echipei Po
loniei.

într-o frumoasă săritură 
Foto i Dan DEMETRIAD

$ Of»
1 SB Bas#
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Dumitru Loneanu cu Hazlia 

peste obstacol.
tigătorul din prima zi, A. Fr6- 
lich cu Artist, cu 1 459 p nu 
poate emite pretenții. Iosif Mol
nar cu Suspin încearcă un ul
tim asalt. Dar greșește la exe
cutarea figurii 22 (prin largul 
manejului cerc pe stânga de 
10 m diametru în contragalop, 
schimbarea de picior), 
de puțin primul loc.

CLASAMENT : 1. D. 
cu Peleș 1510 p, 2. I. 
cu Suspin 1505 p. 3. V. 
nicu cu Adonis 1 493 p.

Dintre cei 47 de călăreți 
care au evoluat în cadrul pro
bei de obstacole categorie u- 
șoară. doar 6 au reușit să ter
mine fără penalizări. Pentru 
departajarea lor a fost nece
sar să se apeleze la cronome
tru. După ce Aurelian Stoica 
cu Spumos a preluat condu
cerea și se părea că nu va

ratind
Velicu 

Molnar 
Postel-

CERCURILE DE TURISM
VERIGA PRINCIPALĂ

in realizarea uraei activități de masă in riiîidul tineretului
Lăudabil; inițiativă a zia

rului „Spo 1“ de a dezbate 
în paginile ile o asemenea 
activitate i irtantă cum es
te turismi.S3„je-a permis să 
luăm cuniks iță de diverse 
opinii și I njestii exprimate 
de special tnti. oameni de 
știință, iuHtori ai turismului..

Dezvoltarea turismului în 
rîndul tuturor categoriilor de 
cetățeni al țării este deter
minată de cooperarea și acti
vitatea mai multor factori, 
printre care enumăr școala, 
organizația U.T.C. și sindica
tul, organele sportive și de 
turism. In ultimii ani, turis
mul a devenit una din acti
vitățile de seamă ale Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studenților, 
pentru rațiunea că el se in
tegrează organic în ansam
blul muncii educative desfă-

CONSTANT1N LUCA 
prim-vicepreședinte al Birou
lui de turism pentru tineret

șurate în rîndul tineretului. 
Viața a demonstrat justețea 
și utilitatea măsurilor stabi
lite, turismul social-educativ 
promovat și organizat de 
U.T.C. contribuind la adînci- 
rea sentimentului patriotic, 
la lărgirea orizontului de cul
tură, la cunoașterea valorilor 
artistice și spirituale ale po
porului nostru, la folosirea 
timpului liber al tineretului 
într-un mod util și atractiv. 
Intr-adevăr, turismul de ti
neret a cunoscut o dezvoltare 
continuă, sporindu-și atît aria 
de cuprindere, cît și formele 
de activitate, pentru a răs

punde tot mai mult solicită
rilor și preferințelor tineri
lor. Preocuparea pentru an
trenarea unui număr cît mai 
mare de tineri în excursii și 
grija pentru îmbunătățirea 
conținutului turismului de ti
neret a contribuit la funda
mentarea unei activități de 
largă audiență în rîndurile 
tineretului.

Trebuie menționat faptul 
că un rol însemnat In reali
zarea unor acțiuni turistice 
care să atragă mase largi de 
tineri revine rețelei de cercuri 
turistice, organizate la nive
lul organizațiilor din comune, 
intreprinderi, Instituții și 
școli de toate gradele. Așa 
cum au fost ele concepute, 
cercurile de turism urmăresc 
cuprinderea maselor largi de

(Continuare in pag. a 3-a)

Cicliști din România, Bul
garia și Ungaria vor lua as
tăzi startul în competiția 
internațională dotată cu 
„Premiul olimpic", în progra
mul căreia sînt incluse cele 
două probe de șosea ce se 
dispută atît la J.O., cît și la 
C. M.

Echipe alcătuite din cîte 4 
rutieri vor lua — începînd de 
la ora 15 (la km. 13,6 de pe 
șoseaua Olteniței) — startul 
într-o cursă contratimp de 
80 km (fiind primul test al 
anului, cursa a fost redusă la 
20 km.).

La capătul acestei întreceri 
ne vom putea da seama de 
stadiul pregătirilor la care 
au ajuns principalele candi
date la medaliile 
la Balcaniada de 
chipele Bulgariei 
niei. Tot astăzi, 
șosea se vor întrece și echi
pele noastre de juniori într-o 
probă de 40 km contratimp, 
pe echipe.

Lotul cicliștilor maghiari la sosirea pe aeroportul Otopeni 
Foton V. BAGEAG

de aur de 
la Sofia, e- 

și Româ- 
pe aceeași

Bicaz 
cu 
cu

Nicolae Gheorghe 
1:07,5 ; 3. Aurelian 
Spumos și Vasile 
Sonor 1:08,2.

Azi. de la ora 8 :
lificare juniori și proba inter
mediară, iar de la ora 16: 
obstacole (cat. mijlocie și fete).

Emanuel FANTANEANU

cu
Stoica 

Tudor
dresaj ca-

VOLEIBALIȘTII TRICOLORI
IN ETAPA MARILOR ACUMULĂRI

• Ideea de echipă, momentan abandonată • La ordinea zilei: forja și rezis
tența • „In toamnă, putem să obținem calificarea la J. O."

După reprizele dure de forță, reîntîlnirea cu mingea este și 
mai plăcută. La fileu, tinerii Viorel Balaș (în atac), Stelian 

Moculescu și Cristian Ion (la blocaj)
Foto: B. PAUL

Cîteva zile în șir am ur
mărit, în pitorescul decor al 
stațiunii Govora, împreună 
cu cîteva zeci de curioși — 
tineri și vîrstnici veniți la 
odihnă sau tratament — ul
tima dintre etapele... nespec- 
taculoase ale pregătirii volei
baliștilor români pentru ma
rile și numeroasele turnee 
estivale care preced „europe
nele" din Italia...

în prealabil, unul dintre 
antrenorii lotului, prof. Paul 
Brașoveanu, ne înfățișase 
pregătirea de la Govora ca 
pe o încercare de... distruge
re voită a echipei: „Oricît 
ar părea de straniu, ne spu
nea tînărul antrenor, etapa 
are menirea să scoată mo
mentan din formă Pe Jucă
tori, in schimb să le adauge 
mai multă forță și rezistență 
pentru viitoarele concursuri, 
să-i oxigeneze, să-i relaxe
ze"...

★

La sosirea noastră la „Pa- 
las", cartierul general al lo
tului, nici urmă de voleiba

liști. Nu erau nici pe tere
nul de volei din apropiere...' 
Cineva ne-a sugerat să-i cău
tăm sus, dincolo de brîul de 
brazi, pe terenul de fotbal. 
I-am găsit acolo, în toiul u- 
nei zgomotoase partide de 
fotbal, de la care nu s-au 
sustras nici antrenorii N. So- 
tir și A. Drăgan, primul un 
periculos vîrf de atac, iar ce
lălalt un portar cu uimitoare 
reflexe... Cîțiva puști, care-i 
însoțeau, se pare, la toate ie
șirile în teren, comentau ve
seli fazele jocului. îi cunoș
teau pe toți după nume și le 
ridicau în slăvi calitățile de 
fotbaliști... îi fascinau curse
le lui Udișteanu, acrobațiile 
lui Drăgan, tehnica și activi
tatea laborioasă a lui Schrei
ber și Barta, eficacitatea go- 
voreanului Radu Dumitres
cu... Ca după orice meci — 
comentariile de rigoare și ta- 
chlnărlle reciproce care s-au 
atenuat abia către seară, în 
urma unui istovitor antrena
ment de forță...

A doua zi, excursie pe jos 
cu caracter de pregătire. 
Drumul este lung, înadins o-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a l-a)
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Timp de 4 zile, Intr-o bună 
organizare și cu arbitraje 
competente, aerodromul 
„Geamăna" din Pitești a găz
duit finalele campionatelor 
republicane de aeromodelism, 
zbor liber, seniori și juniori, 
în ciuda timpului nefavora
bil (vînt și ploaie), aeromo- 
delițtii au depus eforturi de
osebite, obținînd
frumoase. Startul întrecerilor 
a fost luat de peste 120

rezultate

FINALA PE TARĂ
concurenți, modeliști din în
treaga țară.

Rezultate : planoare A 1- 
seniori (5 lansări) : 1. E. Pop 
(Tehnofrig Cluj) 692 p, 2. V. 
Cauzis (Petrolul Cîmpina) 
684 p, 3. C. Uleia (Dacia Pi
tești) 683 p; juniori (5 lan
sări) : 1. L. Avet (Avîntul 
Gheorghieni) 544 p, 2. FI. 
Drăghici (Gr. Roșie Buc.) 517 
p, 3. I. Eftenie (Rovine Cra
iova) 487 p ; planoare A 2- 
«eniori (7 lansări) : 1. M.
Radu (Victoria Bacău) 1206

I

LA STARTUL UNOR NOI ÎNTRECERI
Ca la fiecare sfîrșit de 

săptămînă, calaciștii și ca- 
noiștii noștri vor participa 
la diferite , concursuri nau
tice organizate în țară și 
peste hotare. Sîmbătă și du
minică, bunăoară, ei vor e- 
volua în următoarele între
ceri :

curs de caiac-canoe rezervat 
juniorilor și tineretului. La 
întrecere, care va începe la 
ora 7,30, au fost invitați 
sportivi din toate secțiile 
nautice bucureștene.

„REGATA DECIZE"

„REGATA BYDGOSZCZ"

Tradiționalele întreceri de 
caiac-canoe clin cadrul re
gatei internaționale de la 
Bydgoszcz (Polonia) au fost 
programate sîmbătă și du
minică, cu participarea unor 
ași ai padelei și pagaei din 
mai multe țări. Lotul care 
<ne va reprezenta la acest 
important concurs este for
mat din : Atanasie Sciotnic, 
Lipat Varabiev, Ion Iacob, 
Gheorghe Danielov, Paulina 
Humă ș.a. Antrenor : Radu 
Huțan.

„CUPA CLUBULUI 
SPORTIV ȘCOLAR"

Sîmbătă și duminică, 
selecționată de caiaciști 
canoiști 
București 
„Regata 
sportivii 
plasarea 
mără : Aurel Vernescu, Ivan 
Patzaichin. Serghei Covaliov. 
Victoria Dumitru.

o
Și 

a clubului Dinamo 
va lua startul în 
Decize". Dintre 

car® au făcut de- 
în Franța se nu-

LA „ZBOR LIBER-
p, 2, D. Petrescu (I.M.F.C.A. 
Buc.) 1162 p, 3. Gh. Băcă- 
oanu (Metalul Tîrg.) 1 092 p; 
juniori (5 lansări) : 1. Cr. 
Petrescu (Dacia Pitești) 839 
p, 2. R. Berceanu (Oltul Rm. 
Vilcea) 825 p, 3. L. Avet (A- 
vîntui Gheorghieni) 774 p ; 
propulsoare Bl — seniori (5 
lansări) i 1. Crîngu Popa 
(I.M.F.C.A. Buc.) 433 p, 2. Ion 
Șerban (Gr. Roșie Buc.) 431 
p, 3. FI. Cosma (C.F.R. Iași) 
294 p ; juniori (3 lansări) : 1. 
Gh. Ion (Dacia Pitești) 239 p, 
2. R. Iosif (Voința Tg. Mu
reș) 217 p, 3. F. Stamate 
(Oțelul Galați) 207 p; pro
pulsoare B 2 — seniori (5
lansări) : 1. T. Rădoi (Gr. Ro
șie Buc.) 737 p, 2. L. Gaher 
(Tehnofrig Cluj) 710 p, 3. O. 
Hintz (Voința Tg. Mureș) 655 
p ; juniori (5 lansări) : 1. Cr. 
Carp (Victoria Bacău) 361 p, 
2. M. Diaconu (Rovine Cra
iova) 282 p, 3. I. Ionescu (Da
cia Pitești) 268 p ; motomo- 
dele CI — seniori (5 lan
sări) : 1. Al. Csomo (Plastica 
Oradea) 811 p, 2. Crîngu Po
pa (I.M.F.C.A. Buc.) 640 p, 3. 
M. Radu (Victoria Bacău) 590 
p. Clasamentul pe echipe : 
seniori : 1.
2 767 p, 2.
2 713 p, 3. Tehnofrig 
2 488 p ; juniori : 1.
cia Pitești 1 747 p, 2. Victoria 
Bacău 1 649 p, 3. Rovine Cra
iova 1 637 p.

I.M.F.C.A. 
Victoria

Buc.
Bacău

Cluj 
. Da-

Ilie FE'fEANU-coresp.

GONG
• Lk sediul C.N.E.F.S., a 

avut loc analiza comportării 
pugiliștilor români la a XlX-a 
ediție a Campionatelor europe
ne de la Madrid. Au participat: 
conf. dr. Emil Ghibu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., Gheorghe 
Guriev, președintele Federației 
române de box, prof. Cristea 
Petroșeneanu, secretarul general 
al F.R.B., conducători ai clu
burilor sportive, antrenori, me
dici, ziariști, sportivi.

Antrenorul coordonator al 
Iotului pentru C.E., Ion Popa, 
a prezentat o informare deta
liată despre modul cum s-au 
pregătit boxerii români pentru 
C.E., rezultatele înregistrate, a- 
preciind evoluția fiecărui spor
tiv în parte. Au urmat discu
ții. iar in concluziile trase, tov. 
E. Ghibu a caracterizat ca bu
nă comportarea boxerilor ro
mâni la C.E.

• La Constanța, s-a disputat 
o gală de box în care au evo
luat pugiliștii de la Metalul

București șl o «elecționată a 
județului. Iată rezultatele (pri
mii sînt trecuți sportivii con- 
stănțeni). O. Badea P P. Rădu- 
canu Ivanciu, Lazăr Marian b.p. 
I. Lungu, A. Aliescu înv. k.o. 2 
V. Prodan, P. Manole p.p. Gh. 
life, V. Filip b.p. I. Hodoșan, 
Hegip Kerim b.p. Tudor Nico- 
lae, V. Croltoru Înv. ab. 1 S. 
Bălan. P. Pîrvu înv. descalifi
care P. Clmpeanu. M

• Ieri au sosit în Capitală 
boxerii cubanezi, care începînd 
de sîmbătă 26 iunie vor susține 
mai multe meciuri, în diferita 
orașe din țară. Prima reuniune 
va avea loc la București, tn 
sala Floreasca. sîmbătă seara, 
de la ora 18,30. Cea de a doua 
gală se va disputa la Constanța, 
marți 29 iunie, iar următoarea, 
simbătă 3 iulie, la Galați. Fe
derația noastră de specialitato 
intenționează să mai organizeze 
și cea de a patra reuniune, Ia 
Craiova, dar se' așteaptă acor
dul ospeților.

ANTONIU VASILE

. Micii olniștj din 13 școli ge
nerale dobrogene s-au întrecut 
timp de trei zile, pe terenul 
din Parcul pionierilor din Con
stanta, in cadrul „Cupei spe
ranțelor”. Echipele școlilor ge
nerale nr. 30 Constanța și cele 
din Cuigiuc, Hîrșova și Lipnița ' 
s-au clasat pe primele două 
locuri în serii, participînd apoi 
la un turneu final. Aici jocurile

0 reușita competiție
au fost extrem de echilibrate. 
A avut loc chiar și un meci de 
baraj între echipele din Hirșo- 
va (instructor-profesor de ma
tematică Tibețiu Marinescu) și 
din Cuigiuc (instructor-profesor 
suplinitor Traian Dumitru). Au 
învins oiniștii din Hîrșova, cu ’ 
9—5. calificîndu-se astfel pen
tru finala „Cupei speranțelor”, 
ce va avea loc luna viitoare la 
Bicaz.

Iată și clasamentul din tur
neul final : 1. Șc. gen. Hîrșova 
10 p, 2. Șc. gen. Cuigiuc 8 p,
3. Șc. gen. nr. 30 Constanța 5 p,
4. Șc. gen. Lipnița 5 p. (Tr. I.).

euro- 
la Madrid, cel 

l-am văzut cu 
televizor impu

și în finala pen- 
campion

S-a născut la 17 august 
1942, la Brăila, 
m Înălțime și 
60 kg. Căsătorit 
unei fetițe. Este 
Ja clubul sportiv 
București. A început 
practice boxul In 
1959, In orașul său 
Primul antrenor. 
Baltă. Din anul 19M i 
transferat la clubul 
tiv Dlnamo. Campion 
țlonal la categoria seml- 
ușoara In anii 1965—68 șl 
’71. In 1968 a cucerit titlul 
republican la categoria 
ușoară, performanță ree
ditată șl în anul următor. 
Campion balcanic In imul 
1967, la Istanbul. La cam
pionatele europene din 
1965, de la Berlin, a ctș- 
tlgat medalia de bronz, 
iar peste un an a ocupat 
locul n la „Săptămînă 
preollmplcă" din Mexic. 
La campionatele continen
tale de la Madrid a ob
ținut medalia de argint. 
Este maestru al sportului.

lecționat tn echipa națio
nală și a participat la 
toate marile întreceri in
ternaționale. în activita
tea sa sportivă a existat 
totuși un declin, în pe
rioada anilor 1969 și 
1970, cînd mulți gîndeau 
poate că vîrsta a început 
să-și spună cuvîntul și că 
„steaua" lui Antoniu a 
apus. Cu o voință exem
plară, 
forturi 
lauda, 
cîteva 
nit la 
s-a consacrat. El și-a de
pășit net toți adversarii 
din campionatele națio
nale, forțînd porțile echi
pei reprezentative. Din 
același motiv ' (vîrsta), 
unii nu i-au acordat cre
dit boxerului dinamovist 
în recenta competiție 
continentală. Prin com
portarea sa excelentă în 
turneul european, Anto
niu a infirmat însă toate 
aceste îndoieli, depunîn- 
du-și candidatura și la 
un loc în echipa pentru 
Milnchen.

Ar« 1,70 
dntăreșt» 

șl tatâl 
legitimat 
Dinamo 

«ă 
anul 

natal. 
Petra 

a fost 
«por- 

na-

Vicecampionul 
pean de ' 
pe care 
toții la 
nîndu-se 
tru centura de 
cu polonezul Szczepanski 
(juriul refuzîndu-i însă 
decizia), a apărut pentru 
prima oară pe ringurile 
bucureștene intr-o com- 

. petiție de amploare, cu 
ocazia meciului Dinamo— 
Steaua, din campionatul 
pe echipe (1963). încă de 
atunci, el a impresionat 
prin forța loviturilor sale, 
trimițindu-l la podea pe 
Ovidiu Baciu, pugilist 
bine apreciat în vremea 
aceea. Lingă un maestru 
priceput — antrenorul e- 
merit Constantin Nour — 
calitățile native ale boxe
rului brăilean, ca și per
severența cu care a par
curs drumul spre perfec
ționarea tehnică, l-au con
dus destul de repede la 
rezultate remarcabile. Din 
anul 1965, cînd a cucerit 
primul său titlu de cam- 
ipion al țării, ANTONIU 
VASILE a fost mereu se-

care a generat e- 
demne de toată 
Vasile, slăbind 

kilograme, a reve- 
categorla în care

Lacul Herăstrău va găzdui, 
duminică, un atrăgător con-

rameri și vîs- 
din țară

REGATA
SNAGOV

INDEPENDENȚA SIBIU LA NUMAI DOI ANI
CHIHLIMBAR

PROMOVAREA ÎN B, ESTE DIVIZIONARĂ A!DE LA

CONSTANȚENII 
ÎNVINGĂTORI TN MECIUL 

CU ECHIPA 
B. S. G. SANGERHAUSEN 

(R. D. G.)
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

O combinată a asociațiilor C.F.R.- 
Voința Constanța a intîlnlt for
mația masculină B.S.G. Sanger
hausen din R.D.G. Mai siguri în 
lansarea bilei, constănțenll au 
obținut victoria : 4650—4560 p.d.
Cele mai bune rezultate indivi
duale : Anghel Voinea — 818 p.d. 
și, respectiv, K. Rausche 786 p.d.

i

Ediția din acest an a re
gatei internaționale Shagov 
programează, sîmbătă și du
minică, întreceri la toate 
probele olimpice. Pe culoa
rele balizate ale frumosului 
lac își vor disputa întîieta- 
tea numeroși 
lași, canotori 
străinătate.

„VÎSLA DE
Tot la sfîrșitul acestei săp- 

tămîni, o reprezentativă fe
minină a canotajului nos
tru va evolua în U.R.S.S., 
în cadrul concursului dotat 
cu „Vîsla de chihlimbar". La 
această atrăgătoare întrecere 
schiful românesc va fi pre
zent cu două „bărci" : 
4.4-1 rame (Doina Bălașa, 
Marioai’a Sîngiorzan, Elena 
•Necula, Teodora Untaru 4- 
Rodica Iordache) și 8-1-1 
(Ecaterina Trancioveanu, Vio
rica Lincaru, Marioara Con
stantin, Elena Nicolae, Flo- 
rica Petcu, Cristei Winer, 
Doina Bardaș, Elena Gav- 
liuc + Aneta Sieburg). An
trenori : Ion Bulugioiu și 
Ion Boicu.

După un palpitant duel 
între două echipe din divi
zia secundă, Independența 
Sibiu a tranșat în favoarea 
sa lupta cu Minaur Baia 
Mare, reușind să cî.știge se
ria a II-a și, Odată cu ea, 
dreptul de a activa în vi
itorul sezon alături de cele 
mai bune echipe masculine 
de handbal din țară. La nu
mai doi ani de la promova
rea în divizia B. elevii an
trenorului Ion Schuster reu
șesc să se afirme pe plan 
intern, făcînd încă un pas 
înainte și intrînd în pluto
nul fruntaș al formațiilor 
noastre masculine.

Victoria obținută de hand-

baliștii sibieni, cu prețul a 
nenumărate eforturi, repre
zintă o satisfacție și pentru 
numărul mare al suporteri
lor din orașul npșțrp (țar.§ 
dispune și de numeroase te
renuri pentru practicarea a- 
cestui sport). _ ., ,

Lotul valoros de care dis
pune Independența Sibiu, 
seriozitatea și pasiunea tu
turor jucătorilor, a antreno
rilor și a' conducerii secției 
de handbal de la Uzina me
talurgică. sînt argumente su
ficiente pentru explicarea 
performanței realizată tip a- 
ceastă echipă care va face, 
sperăm, față cu succes mul
tora dintre echipele de eli-

tă ale handbalului 
Iată, în încheiere, 
care intră în componența a- 
cestei echipe : Rudolf Klu- 
.InUșchlso, Vaier Braniște, 
Petro Gugu ’(portari), Rolf 
Schnaep, Olimpiu Savu, Dic- 
tpr Zikeli, Dorin Nastea, 
Erich Tontsch, Virgil Owiă, 
Nicolae Secășan, Dan Dra- 

Mras, 
Roth,

nostru, 
jucătorii

gomirescu, Hubert 
Gert Stenlzel. Dieter 
Serafim Drăgan și Ion Su- 
ceveanu. (Foto : Otto
Schmidt).

IN „RALIUL ROMÂNIEI": 2287 KM, DINTRE CARE 170,4 KM 
DE PROBE

Doar o săptămînă r>e mai 
desparte de cea mai importantă 
competiție a sezonului automo
bilistic intern, Raliul României, 
la sfîrșitul căreia vom cunoaște 
pe campionii naționali

După o serie de recunoașteri 
și multe variante. A.C.R. a 
definitivat traseul întrecerii 
care va măsura în această e- 
diție 2 287 km, parcurși a- 
proape in întregime pe dru
muri modernizate. El include, 
ca probe speciale, curse de vi
teză în coastă pe sectoare fo
losite curent in ultima vreme, 
atit în raliurile interne cît și in 
cele internaționale. Plecarea 
și sosirea vor avea loc în Bucu
rești, urmind să se par
curgă următorul traseu : Pi
tești—Cîmpuiung—Rucăr-Bran- 
Rișnov—Predeal—Brașov—Sighi
șoara—Tg. Mureș—Reghin—To- 
plița—Gheorghieni—Lacul Roșu- 
Bicaz— I’oiana Teiului — Tg. 
Neamț—Piatra Neamț—Bicaz — 
Gheorghieni—Miercurea Ciuc — 
Sf. Gheorghe—Brașov—Bran—

Un deziderat al motocicliștilor arădeni a fost îndeplinit
PISTA INTERNAȚIONALĂ DE DIRT-TRACK

Ilie XONESCU — coresp.

LA ȘTRANDUL TINERETULUI, „CUPA DE VARĂ"
Aradul, vechi centru moto- 

ciclist din vestul țării, cu
noaște o nouă tinerețe în ac
tualul sezon, prin amenajarea 
unei piste de dirt-track în in
cinta arenei sportive Vagonul 
din acest oraș. Construită con
form regulamentului F.I.M., 
pista, avînd lungimea de 400 
de metri șl lățimea (pe latu
rile în linie dreaptă) de 10 
metri, corespunde exigențe
lor concursurilor internațio
nale, fapt pentru care federa
ția de specialitate a omolo
gat-o recent și a stabilit, de 
comun acord cu organele 
sportive locale, inaugurarea 
ei printr-un concurs oficial 
care va avea loc la 4 iulie.

Astfel, începînd din acest 
sezon, sportivii din orașul de 
pe Mureș vor avea prilejul 
să-și dispute șansele pe te
ren propriu în cea de a treia 
etapă a campionatului națio
nal de dirt-track, programată 
la 18 iulie. Iar spectațorii a- 
rădeni, înșirați în jurul man
tinelei (pînă va fi gata și tri
buna promisă) se vor bucu
ra de privilegiul — rezervat 
pînă acum numai celor din 
București și Sibiu — de a

A EOST OMOLOGATĂ
urmări „acasă" spectaculoa
sele întreceri între virtuozii 
concursurilor motocicliste de 
viteză pe zgură.

Amenajarea acestei piste, 
care a împlinit o doleanță 
mai veche a iubitorilor spor
tului cu motor din Arad și 
a mărit la 3 numărul centre
lor dirt-track-ului din țara 
noastră, este opera unul mă
nunchi de entuziaști localnici 
în frunte cu vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Arad, I. Baliță, 
președintele A. S. Vagonul — 
I. Corodan și președintele 
secției de motociclism — V. 
Ciorba. Prin strădaniile lor 
și mobilizînd alături un mare 
număr de salariați ai uzinei 
Vagonul, care în timpul li
ber au muncit efectiv circa 
10 000 de ore, s-a realizat, 
cu cheltuieli financiare mi
nime, baza sportivă atît de 
necesară sportului cu motor.

Secția de motociclism de la 
Vagonul s-a afirmat în cam
pionatele naționale, în spe
cial, la viteză pe circuit De-

acum înainte îi sînt deschise 
porțile afirmării și în cursele 
de viteză pe zgură. Nucleului 
alcătuit din alergătorii I. Lă- 
zărescu, Al. Toth și mezinul 
(18 ani) Gh. Draja, i se vor 
alătura în curînd și alți spor
tivi curajoși, de care uzina 
nu duce lipsă. Noi le urăm 
succes în „casă nouă".

EUGEN PLEȘA 
președintele subcomisiei 

de dirt-track din F.R.M.

' Sîmbătă (orele 11,30 și 
17,30) și duminică (ora 10) 
se „va disputa, la ștrandul Ti
neretului din. Capitală, con
cursul dotat cu „Cupa de va
ră". întrecerile, organizate de 
C.M.E.F.S., cu sprijinul teh
nic al clubului Steaua, sînt 
rezervate copiilor din toate 
categoriile (A, B, C și D) și 
au drept scop verificarea gra
dului de pregătire și reali
zarea timpilor standard pen
tru campionatele naționale.

*
Săritorii de la trambulină

♦
Melania Dccuseară, Ecatcrlna 
Dumitriu, Ion Ganea și Oli
viu Lăzău vor pleca miercu
rea viitoare la Ljubljana, 
pentru a participa la un im
portant concurs internațional.

SPECfALE
Cîmpulung, de unde se repetă 
bucla Bran—Brașov—Tg. Mu
reș—Bicaz—Piatra Neamț—Bi
caz—Brașov—Bran—Cîmpulung, 

apoi prin Pitești—Găești—Tîr- 
goviște—Bilciurești se revine în 
Capitală. Cele 12 probe speciale 
vor fi următoarele; 1. Podul 
Dîmboviței—Giuvala (11,1 km), 
2. Cabana Cheia—Cabana Pîrîul 
Rece (6 km). 3. Gheorghieni— 
Pasul Pingărați (12 km), 4. 
Cheile Bicazului—Lacul Roșu— 
Pasul Pingărați (32,5 km), 5. 
Bran—Moeciu—Fundata (10,2
km), 6. Dragoslavele—Mateiaș 
(5,8 km), 7. Podul Dîmboviței— 
Giuvara (11,1 km), 8 Cabana 
Cheia—Cabana Pîrîul Rece (S 
km). 9. Gheorghieni—Pingărați 
(12 km). 10. Cheile Bicazului — 

Lacul Roșu—Pingărați (32,2 km),
11. Moeciu-Fundata (10,2 km),
12. Dragoslavele-Mateiaș (5,8 
km). In total, sectoarele crono
metrate însumează 170,4 
Conform regulamentului, 
participarea la raliurile 
țene sînt calificate și pot 
ticipa la Raliul României 33 
de echipaje (București 11, 
Brașov 7, Cluj 7, Pitești 4, 
Iași 2. Ploiești și Tg. Mureș 
cite 1). Urmează ca C.S.N.A. 
să hotărască dacă alte 4 e- 
chipaje care au cite o parti
cipare județeană, fără să fi 
terminat raliul, pot să ia și 
ele startul în campionatul 
național. Paralel cu întrece
rea avansaților pe același 
traseu, dar fără să repete 
bucla Cîmpulung-Piatra Neamț- 
Cîmpulung, se va disputa și un 
Raliu al României pentru în
cepători.

km, 
prin 

jttde- 
par-

UN NOU TEST PENTRU 
CAMPIONATELE EUROPENE

La numai cîteva zile de Ia! 
încheierea întrecerii orga ni 4 
zată de clubul Steaua, tră-5 
gătorii fruntași sînt invitați’ 
din nou la un concurs im-f 
portant, la „Cupa, munici-? 
piului București". Această! 
confruntare constituie și eaj. 
un trial înaintea campiona-f 
telor europene (programate! 
în luna august în R.D. Ger-4 
mană). De aceea, organiza-* 
torii (Comisia municipală dsț 
tir și federația de speciali-* 
tate) au solicitat participa-* 
rea tuturor secțiilor frun- 
tașe. Deci, în afara țintași-ț 
lor bucureșteni vor evoluaț 
pe poligonul Tunari și cei* 
mai buni trăgători din orar 
șele Brașov, Ploieștii
Cluj, Arad Focșani;
Iată programul celor patrui 
zile ale competiției: vineri ă 
probele de armă liberă ca-j 
libru redus 60 f. culcat se
niori, armă standard 60 f.’ 
culcat . senioare și juniori,’ 
pis.tol liber și pistol sport 
senioare și juniori, simbătă : 
pistol viteză manșa I și 
armă liberă calibru redus 
3 x 40 f, duminică: armă 
standard 3 x 20 f. senioare 
și juniori și pistol viteză 
manșa a II-a, luni : armă 
liberă calibru mare 3 x 40 f.

3
E

Interviu cu

STEAUA NU A FOST LA ÎNĂLȚIME 
ÎN TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

arbitrul Internațional prof. MIRCEA RIZEA

SPORTIVI ROMÂNI

Tradiționalul turneu al se
lecționatelor de baschet aie ar
matelor prietene s-a încheiat, 
de curînd, la Budapesta cu un 
rezultat de loc onorabil pentru 
Steaua, reprezentanta țării 
noastre. Ea s-a clasat pe locul 
cinci din șase echipe, fiind în
vinsă de formațiile similare

între 26 iunie și 4 iulie 
se va desfășura „Turul Tur
ciei". — la care participă 
cicliști din numeroase țări, 
printre care și România.

Echipa noastră, care a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se

PARTICIPA LA „TURUL TURCIEI"
spre Ankara, este alcătuită 
din următorii fondiști : Va- 
sile SELEJAN, Alexandru 
SOFRONIE, Ștefan SUCIU, 
Constantin CIOCAN și Va- 
sile BURLACU. Antrenor, 
Ion VASILE.

Voleibaliștii tricolori in etapa marilor acumulări
(Urmare din pag. 1)

colit, dar plăcut Popasuri, 
glume, reuniri ale grupului 
pentru cîte o poză, conversa
ții despre cărțile citite în sta
țiune, despre turneele viitoa
re, despre examene. Căpita
nul echipei, Wiliam Schrei
ber, mai puțin zgîrcit la vor
bă ca de obicei, îmi dă cî- 
teva informații : „După vic
toria la Balcaniadă, băieții 
au căpătat mai multă încre
dere în ei, mal multă trage
re de inimă în pregătire. 
Toți, mai noi sau mai vechi 
Ia națională, muncesc cot la 
cot, în armonic. E greu, dar 
nimeni nu dă înapoi. Fap
tul că au dispărut și gîlcevi- 
Ie îmi întărește credința în 
calificarea 
J.O. chiar 
ropene".

aces-

noastră pentru 
în toamnă, la „eu-

★

Palas, antrenorii 
pentru un scurt 

con-

Seara, la 
s-au reunit 
bilanț. Aurel Drăgan 
sideră că programul prime
lor zile ale pregătirii a fost 
îndeplinit în condiții optime.

Totuși, ceva îl neliniștește: 
corelația volum-intensitate. 
Se teme că ceva nu merge 
în dozarea antrenamentelor. 
N. Sotir îl liniștește însă, a- 
poi mi se adresează, caracte- 
rizîndu-mi în cuvinte puține 
rostul acestei etape : „în mo
mentul de față nu mai avem 
echipa omogenă de la Bal
caniadă. Insă în urma
tor pregătiri vom avea niște 
jucători mai buni, capabili de 
eforturi mai mari, căliți, rc- 
zistenți. Primul turneu inter
național, cei de la mijlocul 
lunii viitoare din Polonia, ne 
va prinde deci mai puțin 
pregătiți tactic.'Dar, deocam
dată, nu 
zul tatcle, 
altfel, și 
de bază, 
ne. Vrem 
tem adversarii și să 
rezultatul acumulărilor 
această etapă în cîmpul for
ței și al rezistenței. Fiindcă 
antrenamentele de aici, efec
tuate în condiții aparte, i-au 
scos pe băieți din atmosfera 
jocului, iar revenirea în for
mă se va petrece abia în au
gust, ia turneul international

ne interesează re- 
Mergem acolo, de 

fără cîțiva 
reținuți de 
doar să ne

Jucători 
exame- 
cunoaș- 
studiem 

din

al României și la Săptămi- 
na preoltmplcă".

Conversația continuă despre 
perspectivele echipei, 
posturile care mal 
semne de întrebare, 
șansele tinerilor care 
pletează actualul lot 
care antrenorul N. Sotir îi 
numește deocamdată sparing- 
parteneri ai titularilor. Are 
în privința cîtorva dintre ei 
unele îndoieli, dar nu le măr
turisește încă.

★
în ziua următoare, pe te

renul de volei și alături, în 
pădure, voleibaliștii tricolori 
reveneau la obișnuitul antre
nament de forță. Pe alee 
s-au adunat, ca de obicei, nu
meroși oaspeți ai stațiunii.

Din discuțiile lor îmi dau 
seama că îi cunosc bine pe 
băieți, că-i îndrăgesc și îi 
stimează pentru seriozitatea 
cu care muncesc și, poate, 
pentru dificultatea muncii 
lor. Celor noi veniți, aceștia 
le dau relații despre volei
baliști, pe care le-au aflat și 
ei, fără îndoială, în zilele cît 
au stat alături de tricolori.

Antrenamentul se desfășoa-

despre 
ridică 

despre 
com- 

și pe

ră conform programului șî... 
cronometrului. încălzirea pe 
teren, lucrul cu ganterele, 
urcușurile într-un picior pe 
pantele dintre alei cu „că
măși" și săculeți umpluți cu 
nisip, alergări cu aceeași greu
tate în spate, diverse alte e- 
xerciții, care sporesc forța 
brațelor, detenta, capacitatea 
de efort. Apoi 
teren, după 
tă de forță, 
preciziei în 
fice jocului 
selii acumulate. Totul merge 
de minune, de parcă atunci 
ar fi început antrenamentul.

Pe margine se află și prof, 
dr. Leon Teodorescu, recto
rul I.E.F.S., care a venit să 
urmărească antrenamentul. 
Este mulțumit de modul în 
care se pregătesc voleibaliștii 
lotului național.

După-amiază mingea a a- 
vut o pondere mai mare, spre 
bucuria spectatorilor fideli. 
Setoși, băieții izbesc puternic 
mingea. „Cine o să ie mai 
poată sta în față ?“ se între
ba, retoric, un spectator. în- 
tr-adevăr, tricolorii și-au îm
plinit, la Govora, una,- dintre 
cele mai grele misiuni. Și 
bănuim că roadele se vor ve
dea curînd.

revenirea în 
repriza epuizan- 
pentru controlul 
execuțiile speci- 
pe fondul obo-

• în urma fazelor de zonă 
pentru calificarea in divizia 
națională școlară, disputate 
recent, următoarele echipe 
au obținut dreptul de a par
ticipa în sezonul viitor la a- 
ceastă competiție: 
Giurgiu, Rulmentul 
Lie. Buziaș, Lie. „Ana Ipă- 
tescu" Gherla, Lie. Videle, 
Lie. „M. Eminescu" Botoșani, 
Lie. ,,Frații Buze ști" Craio
va, Șc. sp. „Brașovia" Brașov 
(masculin), Lie. 1 Medgidia, 
Lie. pedagogic Tr. Măgurele, 
Șc. sp. Rm. Sărat, Lie. 2 Satu 
Mare, Lie. pedagogic Arad, 
Lie. pedagogic Botoșani, Șc. 
sp. Craiova și Șc. sp. „Bra
șovia" Brașov (feminin).

• Intre 1—3 iulie vor avea
loc, în mat multe orașe, „zo
nele" de calificare în divizia 
B pentru echipele feminine, 
își vor disputa șansele: Vo
ința Iași. Orizontul Bacău, 
Voința Buzău, Confecția 
Brăila (la Iași), Voința Tg. 
Jiu, Luceafărul Blaj, Voința 
Sinaia, campioana județului 
Dolj (la Tg. Jiu), Vulturii 
Textila Lugoj, Voința Oțelul 
Roșu, Voința Sibiu, Voința 
Beiuș (la Lugoj), Voința Re
ghin, Mondiala Satu Mare, 
Voința Făgăraș, Tricoul Roșu, 
Sighet (la Reghin), Știința 
Urziceni, Confecția Bucu
rești Voința Măcin Știința 
Lehliu, Viitorul Cobadin (la 
Urziceni, între 30 iunie și 4 
iulie). „i.

Voința 
Bîrlad,

din U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia și Ungaria și obținind un 
singur succes, asupra baschet- 
baiiștilor din R.P.D. Coreeană, 
în legătură cu această impor
tantă competiție, am solicitat 
părerea arbitrului internațional 
prof. Mircea Rizea, prezent în 
capitala Ungariei, unde a con
dus și unele dintre cele mai 
tari partide (U.R.S.S. — Polo
nia, Cehoslovacia — Polonia, 
Cehoslovacia — Ungaria).

— Vă rugăm să ne spuneți, 
în primul rind, care a fost va
loarea participantelor ?

— Deosebit de ridicată, fie- 
care selecționată avînd in 
componența ei numeroși inter
naționali : U.R.S.S. pe Andre
ev, Nikitin, Zarmuhamedov, 
'Blik, Sidiakin, Kovalenko; 
Cehoslovacia pe Humei, Peka- 
rek, Kos ; Polonia pe Dolccw- 
ski, Kozak, Kalinowski, Sewe
rin ; Ungaria pe Geller, I’alfy, 
Banna, Banhegy. Steaua i-a 
avut numai pe Tarău și Oczc- 
lak, deoarece Savu, accidentat 
de mai multă vreme, a fost 
doar incercat și nu s-a insistat, 
de teama unei recidive.

— Cum a evoluat Steaua ?
— Inegal de la o repriză la 

alta. De obicei, a jucat bine în 
prima, dar mai slab în a doua. 
O excepție s-a produs în me
ciul cu U.R.S.S., cînd a fost 
loial surprinsă și depășită de 
presingul pe tot terenul aplicat 
de sportivii sovietici, care au 
condus cu 23—0 (!) și au acu
mulat, pină la pauză, un avans 
de 38 de puncte ( !). Steliștii 
și-au revenit de abia în repri
za secundă (este drept, in a-

ceastă perioadă U.R.S.S. nu a 
mai făcut presing), pe care au 
și cîștigat-o cu un punct.

— Ce v-a frapat în. compor
tarea formației noastre 7

— Nerespectarea disciplinei 
tactice ca, de pildă, executarea 
aruncărilor la coș după 5—6 
secunde, deși antrenorul V. 
Popescu indicase realizarea u- 
nui atac de peste 20 de secun
de ; nervozitatea excesivă (ju
cătorii s-au certat chiar între 
ei) ; imprecizia aruncărilor de 
la semidistanță.

— Puteți evidenția, totuși, 
pe cineva ?

— Desigur, și anume pe ju
cătorii tineri : Spinu (o plăcu
tă surpriză), Poleanu, Dumitru 
și Oczeiak. Tarău nu a strălu
cit, dar a ocupat locul secund 
In clasamentul coșgeterilor.

— Vă rugăm să ne relatați 
și cîteva fapte deosebite petre
cute în timpul întrecerii.

— Voi aminti mai întîi de 
finalul partidei Cehoslovacia 
--- Polonia, cîștigat de prima 
formație Ia un punct, în ulti
mele secunde, printr-o arunca
re la coș de la centrul terenu
lui (Pekarek) ; de faptul că se
lecționata U.R.S.S. a fost ținu
tă în șah timp de 35 de minu
te de baschclbaiiștii poionezi ; 
de singura eliminare din tot 
iturncui, a cărei * „victimă" a 
fost Zarmuliamei >v. El a pro
testat la un fa 
mine și apoi )■ 
cu care a fost 
tru primul pr- 
a venit și mi-a 
pentru atitudinea sa.

D.

IMPORTANT

t dictat de 
auitul tehnic 
notional pen- 

După 
cerut

meci 
scuze

ST.

Aducem la cunoștința cititorilor de la orașe și sate că 
își pot reînnoi abonamentele pe trimestrul III/1971 la toate 
categoriile de

ZIARE Șl REVISTE
cuprinse £n Catalogul presei editate în România

Pentru a vă asigura primirea publicațiilor de la 1 iu
lie a.c., achitați din timp contravaloarea abonamentelor 
ia oficiile P.T.T. — factorii poștali și difuzorii de presă 
din întreprinderi, instituții și de la sate.
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VOM AVEA UN CAMPIONAT
Șl O ECHIPA NAȚIONALA FEMININA

I Apariție de grație șl fru
musețe, fotbalul feminin nu 
mal aduce de mult pe tere
nurile de sport nici elementul 
surpriză, nici nota de pican
terie. Rod al unei munci asi
due, desfășurate în total a- 
nonimat, jocul entuziast al 
fetelor, dominat de emoții și 
inerente stîngăcil, a cucerit 

t lui

Textllă, Sect. 3 
•latura română 
F.C.M.E., Sect.

'publicul prin absoluta 
sinceritate.

Se cuvine ca acum, 
fotbalul feminin a fost 
cunoscut de F.I.F.A. șl 
Europa se desfășoară un cam
pionat interțări, să 
păm (cu mărturisită 
re) și de ceea ce se 
la noi. Și așa cum se petrece 
de obicei în delicata materie 
feminină, aflăm destule lu
cruri interesante.

Interlocutorul nostru este 
prof. Traian Tomescu, de la 
Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești.

„Fotbalul feminin a «părut 
la noi, în forme organi
zate, încă din toamna anului 
trecut. Ne-am gîndit cum să 
îndrumăm numeroasele ju
cătoare din diverse discipline 
'sportive feminine care doreau 
să practice fotbalul. Era vor
ba, în special, de eomponen- 
te ale echipelor de handbal, 
obișnuite cu efortul șl spiri
tul de echipă. Treptat, lucru
rile au căpătat un contur mal 
precis și azi avem în Capitală 
un număr de 14 echipe fe
minine de fotbal, funcționînd 
pe lîngă universități și dife
rite întreprinderi.

Studentele de la I.E.F.S., 
Politehnică, Arhitectură și A- 
cademia de Studii Economice 
au echipe reprezentative. 
Vom cita în continuare for- 
Tnațiile diverselor întreprin
deri situate în sectoarele o- 
rașului : Sect. 1 — Tehnica

cînd
re
in

ne ocu- 
întîrzie- 
întîmplă

— Luxor, Fi
de bumbac, 
4 — Flacăra 

roșie, Inul, Bumbacul, Sect. 
5 — Țesătoriile Reunite,
Sect. 6 — Tricodava, Sect. 7 
— Confecția.

Toate aceste 
momentul de 
ca efectiv și 
de antrenori și cele necesare 
pentru a se putea încadra în
tr-un campionat organizat, 
eveniment al sezonului fotba
listic al toamnei ’71. Formula 
de disputare nu este încă de
finitivată. Deocamdată, la ju
mătatea lui iulie, vom proce
da la o selecție în 
unei „Cupe de vară" 
va disputa între două 
de cîte cinci formații,

echipe sînt în 
fată complete 
dotare, dispun

cadrul 
ce se 

serii 
repre-

rentînd întreprinderile bucu- 
reștene citate. Mal tîrziu, vom 
putea încadra șl echipele stu
dențești, ale căror jucătoare 
se află în vacanță.

Meciurile se vor disputa în 
două reprize a 30 minute, 
antrenorii avînd dreptul de a 
schimba cîte șase jucătoare.

Arbitrajul va fi tot femi
nin. La 28 iunie, un număr 
de 18 fete vor da examenul 
pentru obținerea 
de arbitru.
' Ne punem mari 

viitorul campionat
Capitalei. Dacă socotim 
multe alte centre sportive 
Ploiești, Oradea, Brașov, Iași, . 
Mediaș, chiar și Slobozia au 
echipe feminine de fotbal, 
credem că foarte curînd vom

ecusonului

nădejdi 
feminin

în 
al 
că 
ca

avea și o echipă națională fe
minină, care, nu ne Îndoim 
— va beneficia de mulți și 
entuziaști susținători.

Era să uităm un detaliu 
tehnic. Meciurile feminine se 
vor desfășura experimental, 
după o nouă formulă a regu- 
lei de ofsaid, care prevede 
sancționarea numai în cu
prinsul careului

Iată deci, cum 
stituia un prilej 
surpriză, devine
atractivă, delimitată de cla
samente și formule de dispu
tare. întrebarea care rămîne 
ește : cu ce echipă să ținem ?

RAPID ÎNVINSĂ în ceaunul din Giulești 
de către Sport Club Bacău. Se spune că 
antrenorii bucureștenilor ar fi ieșit din 
stadion pe o ușă secretă, în timp ce jucă
torii au părăsit locul înfrîngerii prin poarta 
principală. în ce țară și în ce secol se 
va întîmpla măcar o singură dată invers ? 
In c® secol și în ce țară se va. înțelege 
de către toți cît e de ridicol să-ți ieși din 
minți, pentru că preferații tăi au fost în
vinși ? A ÎNCEPUT ANCHETAREA cazului 
de trucare o unui rezultat (ultima etapă) 
în Bundesliga. Noi nu avem un caz, nici 
un meci și nici un rezultat n-au fost sus
pecte și neexistînd un caz de ce să cer
cetăm, de ce să anchetăm ? Totul e să ai 
un caz, un sinqur caz si ei l-au avut. 
ANTRENORII PLECAȚI DE BUNĂ VOIE 
SAU DEMISII de la echipele din divizia A 
se vor întîlni săptămîna viitoare la un 
prînz oferit în cinstea lor de către Aso
ciația pentru Combaterea Plantelor Car
nivore. A fost reținută o masă cu vreo

mare".
ceea ce con- 
de amuzantă 
o realitate

in meci
Un contraatac al tinerelor fotbaliste de la Confecția, care 
deschide drumul spre poarta adversă. Golul ! Visul fetelor 

după ce ani de zile el a fost numai al băieților

nivore. A fost reținută o masă cu
12 locuri. Se pare că nu vor lipsi nici 
N. Dumitrescu, nici Mărdărescu, nici Cos- 
moc. ÎN ULTIMA VREME, Troian lonescu, 
antrenorul dinamoviștilor, a fost reperat 
prin diverse localități din țară. Precum 
se știe, T.I., pasionat turist, e mare ama
tor de orașe în care se pot colecționa 
fotbaliști buni. SE APROPIE PERIOADA 
TRANSFERĂRILOR. Adică perioada de 
convulsii, de presiuni, de ingerințe, invidii 
și vise năruite. Și asta numai fiindcă la 
noi, într-un fotbal amator, jucătorii sînt, 
teoretic, legați pe viață cu aceeași echipă. 
Corn feudală obligația I LA SFÎRȘITUL 
TURULUI, Politehnica Galați era de plîns 
(8 puncte și 7 goluri), dar pînă la urmă 
scapă de retrogradare. Minunea se dato- 
reste în mare parte antrenorului din re
tur, Dragoș Cojocaru. CLUBUL ARSENAL

DIN LONDRA are 14 centre proprii de 
antrenament. Multe dintre cluburile noas
tre de A n-au decît un singur teren pen
tru toate echipele. Dar nu asta contează. 
DINAMO BUCUREȘTI Șl QRIȘUL se vor 
antrena un timp Împreună în vederea vi
itorului sezon. A FOST CERCETATA auten
ticitatea zvonului după care Helenio Her
rera fusese văzut pe aeroportul Craiovei, 
discutînd cu responsabilii sportivi ai Uni
versității din Oltenia. Fals. Respectivul 
era văr de cumnat de mătușă cu H. H. 
(născut la Filiași). în concluzie t 1. magul 
nu va antrena echipa din Craiova.; 
2. magul n-a spus despre conducătorii 
sportivi ai lui „U' că sînt niște oameni 
nemaipomenit!. Ne miram ca toate astea 
să fi fost adevărate I MULȚI DAU CU PIE
TRE in antrenorii Marin Bărbulescu și Ni
colae Cristescu pentru că Rapidul nu ia 
campionatul. Aproape toți au uitat că în 
septembrie 1968, cînd cei doi erau în
scăunați, echipa din Giulești se afla pe 
locul 15, cu 4 puncle, după 7 etape. 
Pentru vina de a nu fi cîștigat campiona
tul, Cupa campionilor europeni și Cupa 
intercontinentală, propun ca ambii antre
nori să fie destitui^ în baza celui mai 
aspru paragraf din Codul muncii, să fie 
dati în judecată, să fie scoși cu portăreii 
din casă și expulzați cu domiciliu forțat 
în afara Bucureștiului. STEAUA ÎN FINALA 
CUPEI după un sezon speclaculos. înainte, 
criticam această echipă pentru că lua 
fotbaliști cu japca. De cîțiva ani, clubul 
militar a renunțat la orice abuz în ma
terie de transferări și acum a're o echipă 
crescută aproape complet pe terenurile 
sale. Salutăm această schimbare de optică. 
Din păcate, nu e contagioasă.

INCORUPTIBIL

(

TRADIȚIA
(Urmare din pag. 1)

nevoia sprijinului moral .pen
tru a putea ieși din trecăto
rul impas. Miercuri, din pri
mul minut al partidei cu 
Metalul, s-a văzut că Dinamo 
și-a recăpătat în bună mă
sură calmul, luciditatea. „Sub 
liniștea epoleților de cam
pioană", cum scria, ieri, un 
coleg, jocul lui Dinamo curgea 
limpede la mijlocul terenului, 
transformîndu-se, treptat, in
tr-oi avalanșă de situații fa
vorabile la poarta mult în

feminin

MĂCAR ÎN CEASUL AL 12-lea
CONFECȚIA-ARTA MODEI 1-0 (0-0)

(Urmare din pag. 1)

cu
ce

trecuți, sfîrșitul campionatu
lui de fotbal. în toate cele 
trei divizii, să nu producă 
manifestări de suspiciune — 
mai mult sau mai puțin în
temeiate — în legătură 
rezultatele unor meciuri
pot influența lupta pentru 
titlu sau pentru evitarea re
trogradării. Dar fără a ne 
situa în cealaltă extremă, pe 
poziția acelora care sînt ten
tați să vadă la orice pas un 
gest de bunăvoință sau un a- 
ranjament. excluzînd total 
posibilitatea (plauzibilă) a 
producerii unor rezultate mai 
puțin scontate .(ce dau, de 
altfel, sarea și piperul fot
balului) ca și șansa pe care 
orice echipă o are într-un 
meci, trebuie să recunoaștem 
că în acest final de sezon pe 
deasupra rezultatelor unor 
partide planează dubii.

Situația se prezintă cu atît 
mai serios cu cît chiar și în 
campionatul de juniori s-au 
înregistrat unele jocuri în 
mod evident trucate, rezul
tate viciate, care au determi
nat sancțiuni drastice din 
partea federației. Forul diri
guitor al fotbalului a 
asemenea, nevoit să 
nă direct pentru a 
echitatea în seria a 
diviziei C, unde bizara nepre- 
zentare a echipei Gloria Baia 
Mare la meciul cu Arieșul 
Turda era pe cale de a-i 
răpi acesteia din urmă drep
tul (legitim) de a participa la 
barajul pentru promovarea în 
divizia secundă.

Bănuieli destul 
late le-au ridicat 
meciuri disputate 
B. Nu mai departe decît în 
ultima etapă Politehnica Ga
lați și Știința Bacău au obți
nut surprinzătoare Victorii în

deplasare (la Brăila și, res
pectiv, Pașcani, adică în ora
șe în care gazdele nu prea 
obișnuiesc să cedeze puncte), 
salvîndu-se, astfel, in extre
mis, de la retrogradare.

Oarecari suspiciuni planea
ză și asupra rezultatelor cu 
care s-au încheiat unele me
ciuri de divizia A.

Desigur, nu există dovezi 
certe că toate aceste meciuri 
au fost aranjate, sau că une
le sentimentalisme și amici
ții au influențat replica unor 
echipe sau a unor jucători, 
deși, în anumite cazuri nu 
sînt excluse nici asemenea 
ipoteze. Ni s-a înfățișat, însă, 
destul de transparent l’ipsa 
de interes cu care echipele 
„fără probleme" au 
partidele respective, 
deliberat formațiilor 
— total sau parțial — iniția-

NOTA

abordat 
cedînd 

adverse

tiva în joc, indiferent că se 
aflau în deplasare sau pe 
propriile terenuri.

Cum în divizia A mai este 
de disputat încă o etapă — 
ultima — cu meciuri ale că
ror deznodăminte pot încă 
influența disputa pentru ■ evi
tarea locului 15 — supus re
trogradării — sau pentru o- 
cuparea locurilor ce dau 
drept de participare la „Cu
pa U.E.F.A.", credem că rîn- 
durile de față vor avea e- 
fectul dorit în privința asigu
rării condițiilor care să facă 
imposibilă orice denaturare 
— pe orice cale — a rezul
tatelor. Cerem, în acest sens, 
din partea tuturor echipelor 
vizate să-și apere corect șan
sele, pentru ca numai lupta 
sportivă din teren — dusă în 
cel mai desăvîrșit spirit de 
fair-play — să decidă.

Miercuri, în deschiderea 
semifinalei „Cupei Româ
niei", de pe stadionul Dina
mo, s-a disputat revanșa în- 
tîlnirii dintre formațiile femi
nine Confecția și Arta Mo
dei.

După un joc dinamic, cu

faze frumoase (nu este un 
compliment) formația Con
fecției a reușit să cîștige 
și partida revanșă cu 1—0 
(0—0), după ce, în prima 
partidă, duminică, învinse
se cu 2—1.

OAIDĂ Șl VLAD LA UN CURS

DE SPECIALIZARE
generația 
și fostul 
au fost 
participe 

la un curs de specializare 
antrenorilor ce se va tine 
luna Iulie în Ungaria.

Discutind. zilele trecute, 
Nicolae Oaidâ — antrenor 
divizionara C Flacăra roșie din 
București — am 
tră a seriozității 
naj întotdeauna 
fotbalul nostru.

ÎN UNGARIA

A FOST RESPECTATĂ

Doi antrenori din 
nouă, orădeanul Vlad 
internațional Oaidâ, 
propuși de F.R.F. să

a 
în
cu 
la

primit o mos- 
acestui perso- 
respectat in

DE NECREZUT ȘI TOTUȘI ADEVARAT!

fost, de 
intervi- 
restabili 
VlI-a a

de înteme- 
și anumite 
în divizia

CERCURILE
(Urmare din pag. I)

tineri în variate și interesante 
excursii și drumeții, formarea 
pasiunii pentru practicarea 
turismului de către tinerii 
din unitatea respectivă, pu
nerea în valoare a noi zone 
și obiective turistice, folosi
rea mai eficientă și 
rea bazei materiale 
tineret.

De altfel, C.C. al 
elaborat un „îndrumar pri
vind organizarea și funcțio
narea cercurilor de turism", 
care explică pe larg felul în 
care se organizează un cerc, 
care sînt activitățile ce se 
pot iniția, drepturile și înda
toririle membrilor cercurilor, 
mijloacele materiale, finan
ciare etc.

Cele 6.000 de cercuri exis
tente pînă în prezent în ca
drul organizațiilor U.T.C. din 
școli, facultăți, întreprindea, 
instituții și comune reunesc 
tineri iubitori ai turismului, 
creîndu-le un cadru propriu 
de inițiativă și destindere. 
Sporindu-și capacitatea orga
nizatorică, cercurile de tu
rism și-au mărit considerabil 
volumul activităților, antre- 
nînd în acțiuni proprii, in 
anul 1970, aproape 1.000.000 
de tineri. Practica de pînă 
acum atestă faptul că un

dezvolta- 
de către

U.T.C. a

desfă- 
- RE-

Nu e vorba de o partidă din 
divizia A, B sau C. Nu. Ceea 
ce vrem să relatăm în aceste 
rînduri, fapte de necrezut, s-au 
petrecut la un meci din cadrul 
campionatului, județean Dîm
bovița.

în comuna NUCET se 
șura partida UNIREA ■
COLTA SĂLCIOARA. Un meci 
ca multe altele, în care ju
cătorii. desigur, doreau să ob
țină victoria, 
rea sportivă, 
tul 70. totul 
Atunci, însă, 
nasc — care 
pățaniile sale 
cu ' 
atacul 
Micp, __ ___r
Acesta s-a arătat nemulțumit 
de decizie și l-a lovit pe ar
bitru cu mingea, fapt pentru 
care, normal, a fost eliminat 
de pe teren. Dar, Gh. Micu 
n-a acceptat situația și s-a nă
pustit asupra conducătorului

Așa este întrece- 
Și pînă în minu- 
decurgea normal, 
arbitrul Ion Tă- 
ne-a relatat toate 

> — a penalizat 
o lovitură liberă indirectă 

periculos al lui Gh. 
de la echipa Unirea.

DE TURISM
cerc de turism reprezintă nu
cleul de bază, cadrul propi
ce organizării și antrenării 
maselor largi ale tineretului 
în acțiuni turistice.

în același timp, activitățile 
cercurilor de turism au avut 
și au o mare eficiență edu
cativă, impunîndu-se în viața 
organizațiilor U.T.C. în jude
țele Brașov, Cluj, Iași, Mu
reș, Bihor, Covasna, în mu
nicipiul București, unele 
cercuri s-au specializat pe 
probleme de speologie, arheo- 

. logie, ocrotirea naturii, etno
grafie. orientare turistică, ci
cloturism etc. Aceste cercuri, 
sub conducerea unor cadre 
de specialitate, organizează 
tabere de cercetare arheolo
gică, speologică, acțiuni de 
ocrotire a unor monumente 
ale naturii — în colaborare 
cu organele locale de resort 
— acțiuni de marcare și a- 
menajare a unor trasee tu
ristice, cum este cazul în ju
dețele Maramureș, Neamț, 
Sibiu, Suceava etc.

Dezbaterile Congresului al 
IX-lea al U.T.C. au subliniat 
faptul că în unele județe s-a 
Inițiat un număr scăzut de 
acțiuni, precum și faptul că 
nu întotdeauna cercurile de 
turism oferă activități care 
să țină seama de gustul ti
nerilor și de posibilitățile

de 
și 
Si

cămașă 
in față!

joc, prinzîndu-1 de 
lovindu-1 cu capul 
în loc ca huliganul să fie 

scos de pe terenul de sport, el 
a fost ajutat de un alt coechi
pier, pe nume M. Mihăiles
cu, care I-a lovit cu pumnii 
pe arbitru. Cu greu a putut 
profesorul Ion Tănase să scape 
din mîinile huliganilor, ce și-au 
făcut de cap sub privirile în
găduitoare ale celor ce aveau 
menirea să asigure buna desfă
șurare a meciului, integritatea 
corporală a jucătorilor oaspeți 
și a arbitrilor. în cele din urmă, 
cu sprijinul unui cetățean din- 
tr-o comună învecinată, pro
fesorul Ion Tănase a reușit să 
scape, lăsînd. însă. Ia teren, 
echipamentul și legitimațiile 
huliganilor, pe care intenționa 
să le depună la comisia jude
țeană.

Cazul respectiv a fost luat in 
discuția forului fotbalistic din 
Judelui Dîmbovița. S-au anali
zat cele petrecute și s-a hotărit

ju- 
Gh.

pe
suspendarea pe doi ani a 
cătorilor M. Mihăilescu și 
Micu, suspendarea echipei 
trei etape și ridicarea dreptului 
de a organiza meciuri pe teren 
propriu timp de șase luni.

Dar, iată, huliganii în cau
ză, și cei ce răspund de echipa 
Unirea Nucet, căutînd să de
natureze situația au întîmpinat 
hotărîrea comisiei județene cu 
memorii și declarații, cerînd...
— reanalizarea cazului respec
tiv.

Poate, că li se vor satisface 
dorințele și situația se va rea- 
naliza dar, aceasta nu în avan
tajul huliganilor. Poate că a- 
cum se va face ceea ce tre
buia făcut de la început, ape- 
lîndu-se la organele de drept
— miliție și procuratură — 
pentru că cele întîmplate în
calcă normele convietiuirii so
ciale din țara noastră.

Mișu AVANU — coresp.

— N-am cîșiigat seria a III-; 
unde am sosit doar pe locul 3, 
în schimb echipa mea a marcat 
43 de goluri. In criza de efica
citate a fotbalului nostru, mă 
preocupă lansarea unor alacanți 
care să vrea, să poată și să 
reușească să marcheze multe 
goluri. Cînd vom avea — la 
nivelul loturilor reprezentative 
— asemenea înaintași, locul fot
balului românesc pe plan in
ternational va urca eu două- 
trei trepte.

— Te bucură trimiterea la 
cursul de specializare din Un
garia 7

— Foarle mult. Am jucat 
fotbal, mă pasionează și acum, 
vreau să mă perfecționez și 
să-mi aduc o reală contribuție 
la dezvoltarea si progresul lui.

Rep.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
DUPĂ MECIUL F.C.

PETROLUL

a,

ARGEȘ

1. Dinamo 20 13 9 7 45-27 35
2. Rapid 29 U 11 7 31-24 S3
3. Steaua 29 11 10 n 46-31 32
4. U.T.A. 29 14 4 ii 47-33 32
5. Steagul r. 29 13 6 10 28-25 32
6. Unlv. Cv. 12 8 9 28-29 32
7. Petrolul 30 10 11 9 33-35 31
8. F. C. Argeș 30 11 8 11 41-44 30
9. Farul 29 11 8 10 36-41 30

J0. ,.U“ Cluj 29 10 9 10 35-31 29
11. Politehnica 29 12 4 13 44-40 28
12. Jiul 29 12 4 18 27-29 28
13. Sport Club 

Bacău 29 12 4 13 31-40 28
14. C.F.R. Cluj 29 9 7 13 35-50 25
15. Progresul 29 7 9 13 30-38 23
16. C.F.R. Tim. 29 7 4 18 21-16 18

cercaților Petre Iosif și Ma
ta che.

Și a mai intervenit, de astă 
dată, ceva, lucru determinant 
în buna evoluție a dinamo
viștilor, și anume reintrarea 
lui Nunweiller III, miercuri 
incontestabil cel mai bun ju
cător de pe teren. Interpre- 
tînd — cum numai el se pri
cepe s-o facă în fotbalul nos
tru — același rol, de „11 libe
ro", Nelu Nunweiller a făcut 
totul : a ieșit cu precizie la 
intercepții, â acoperit în per
manență, pe întreaga arie a 
careului mare, a pasat impe
cabil la partenerul cel mai 
bine plasat, impresionînd, 
îndeosebi, prin acele mingi 
expediate spre lateral, pentru 
desfacerea jocului, chiar și a- 
tunci cînd coechipierul servit 
■s-a aflat la 30 sau 40 de me
tri distanță. Cu un asemenea 
jucător în apărarea imediată, 
și Mircea Constantinescu s-a 
simțit mai în largul lui, l-am 
văzut și pe Dinu mai încre
zător în incursiunile sale 
spre linia I, întreaga echipă 
s-a mișcat altfal, cîștigînd în 
echilibru, în siguranță.

Nu întîmplător, firește, su
porterii echipei din șos. Ște
fan cel Mare l-au așteptat 
după meci, la cabină, pe 
Nelu Nunweiller, purtîndu-1, 
apoi, pe brațe, pînă aproape 
de ieșirea din stadion. Reve
nirea „bătrînului căpitan" la 
fosta-i echipă — ne referim 
la întreaga perioadă a aces
tui an fotbalistic — a coincis 
cu recucerirea — după cît 
timp ? — a titlului de cam
pioană, cu perspective dintre 
cele mai frumoase și în fi
nala Cupei.

înainte de a trece la Steaua, 
cîteva cuvinte, măcar, se cu- 
'vin echipei Metalul, oricum, 
marea revelație a Cupei, edi
ția 1970-71 : , pentru „marșul 
ei triumfal" pînă în această 
etapă superioară a întrecerii 
(a nu se uita că această e- 
chipă de „B" n-a primit nici 
un gol pînă în manșa a doua 
a semifinalelor), pentru se- 
misuccesul repurtat în fața... 
viitorilor campioni, 
jocul ei viguros și 
dominat de o idee, 
toate acestea 
noastre, atît echipei cît șl an
trenorilor ei, Paul Popescu 
și Dumitru Ignat.

N-am văzut-o pe Steaua în 
partida cu „U“, dar scorul

(4—0) cu care ea a obținut 
victoria este ilustrativ în pri
vința valorii actuale.
Metalul a fost revelația „Cu
pei", despre Steaua se poate 
vorbi ca despre echipa nr. 1 
a sezonului : o echipă, în 
sfîrșit, închegată, care a mers 
excelent în „Cupă", în com
pania unor adversari mai 
puternici și care îneîntă, 
prin jocul ei, pe amatorul de 
veritabile spectacole fotbalis
tice. Ceea ce dispăruse cam 
de mult în evoluția echipelor ■ 
noastre — eficacitatea — 
ne-a fost readus, generos și 
încurajator față de momentul 
actual, formația militară în
scriind 
partidă, goluri, cît mai multe 
goluri ; 5 lui F. C. Argeș, 6 
lui C.F.R. Cluj, 4 lui „U“; 
Urmărind-o într-o suită de 
jocuri, ajungi fără greș, la 
concluzia că acum echipa are 
un „mijloc" (apropo de even
tualele transferări: față de 
profilul actual al formației,’ 
cu trăsături distincte ale jo
cului de finețe, nici un altoi 
străin n-ar rodi lîngă Vigu și 
Naom), are doi „pur-sînge“ în 
atac (Tătaru și lordănescu),’ 
în sfîrșit posedă un stil, ceea 
ce se poartă cam rar, la noi, 
în ultima vreme.

Prezentîndu-se astfel, Di
namo și Steaua ne garantea
ză o mare finală la 4 iulie!

Dacă

aproape la fiecare

SPORTIVITATEA
LUI PAUL POPESCU

f.C. Argeș a plecat în Iran

VERIGA PRINCIPALA
Multe 
o ac- 

nereușlnd

organizatorice locale, 
cercuri desfășoară încă 
tivitate formală, 
să-i antreneze pe toți tinerii 
din organizația respectivă în 
excursii și drumeții.

Apreciind că realizările de 
pînă acum trebuie considera
te doar un început, Congre
sul al IX-lea al U.T.C. a in
dicat ca 
a U.T.C. 
cerc de 
realizeze 
din unitatea 
țiuni turistice atractive. Se 
impune, așadar, un efort or
ganizatoric pentru ca aceste 
cercuri să practice pe scară 
mai largă drumețiile, excursi
ile la sfîrșit de săptămînjj în 
locuri unde au loc serbări 
populare și alte activități 
cultural-artistice, vizite la în
treprinderi, instituții etc. Es
te necesar ca fiecare organi
zație U.T.C. să folosească po
sibilitățile proprii din între
prinderi, instituții, școli și 
facultăți pentru a facilita cu
noașterea de către toți tine
rii a locurilor natale, a jude
țului, a unor zone de inte
res turistic general. O atenție 
deosebită se va acorda acelor 
forme de turism care impli
că deplasările pe jos în aer 
curat, precum și deprinderea 
unor îndeminări specifice tu
rismului de tineret.

fiecare organizație 
să dispună de un 

turism capabil să 
pentru toți tinerii 

respectivă ac-

de ci
că și 

actîvi- 
tineri- 
ca a-

După ce au încheiat cam
pionatul, prin disputarea 
meciului cu petrolul, fotba
liștii de la F.C. Argeș au 
plecat ieri la prînz, pe ca
lea aerului, în Iran. Piteș- 
tenii dau, astfel, curs invi
tației forului de specialitate 
din această țară de a lua 
parte la un interesant tur
neu, la care au fost invitate 
mai multe echipe de club 
din diferite țări.

pentru 
adesea 
pentru 

felicitările

Penaltyul acordat dina- 
moviștilor, în minutul 29 al 
celei de a doua manșe a 
semifinalei cu Metalul, a 
născut unele discuții. Toți 
cei prezenți în spatele por
ții au văzut, 
chiar dacă 
mai 
Iosif însă, 
în prima 
Metalului, 
tare : „mingea l-a lovit 
Apostol în piept

După meci, am solicitat și 
opinia antrenorului metalur
gist Paul Popescu despre 
faza mult discutată. Răspun
sul a venit imediat: „A fost 
penally !“ Felicitări lui Paul 
Popescu ! 
manța de a ajunge cu echi
pa lui în semifinală și pen
tru remarcabilul său spirit 
de fair-play.

mu Iți

clar, henț, 
acolo se aflau 
jucători. Petre 

cel ce-a apărat 
repriză buturile 
susținea sus și 

pe

Pentru perfor-

Campionatul școlilor profesionale

Elevii ieșeni și cei constănțeni vor disputa azi finala
Ieri, pe unul din terenurile 

Complexului „23 August" din 
Capitală, s-au desfășurat se
mifinalele campionatului re
publican al școlilor profesio
nale. în primul meci, Școa
la profesională Nicotină Iași 
a întrecut Grupul școlar 
UCECOM Galați cu 
(1—0). După un joc în 
au avut mai mult timp 
țiativa, jucătorii ieșeni 
obținut o meritată victorie. 
Unicul punct al partidei a

1—0 
care 
ini- 
au

fost înscris în prima repriză 
de Mihăilă. în jocul următor, 
Grupul școlar Centroeoop 
Constanța, a dispus de Grupul 
școlar industria lemnului Su
ceava cu 2—0 (1—-0). Puncte
le au fost înscrise de Bratu 
(autogol), în prima repriză, și 
Pingăleanu, în repriza secun
dă. Azi, 1a ora 8,30, se dis
pută jocul pentru locurile 
3—4, iar de la 10,00 finala 
turneului.

Aurel PĂPĂDIE

ÎNCEPE CUPA DE VARĂ!

O preocupare sporită se ce
re — în vederea îmbunătăți
rii muncii cercurilor turis
tice din școlj — pentru pla
nificarea și desfășurarea ac
tivității lor în funcție 
clurile de învățămînt, 
pentru programul de 
tați turistice dedicate 
lor de la sate, astfel
ceștia să aibă posibilități de 
a cunoaște realizările unor 
C.A.P.-url și I.A.S.-uri frun
tașe, de a vizita întreprin
deri industriale, muzee.

Printre problemele însem
nate ridicate de actualul ni
vel calitativ de dezvoltare a 
turismului se află și continua 
specializare și diversificare a 
cercurilor turistice pe profile 
cît mai variate i speologie, 
arheologie, ocrotirea naturii, 
etnografie, orientare turisti
că, cicloturism, istorie, foto- 
turism și altele.

Iată unele considerații și 
preocupări ale organizațiilor 
U.T.C. în domeniul turismu
lui. Numai sprijinind cercu
rile de turism existente, în 
diversificarea și îmbogățirea 
acțiunilor, înființînd noi 
cercuri, valorificînd cadrul 
natural, stimulînd inițiativa 
tinerilor, putem transforma 
turismul de masă într-un pu
ternic instrument de educare 
și călire a tineretului nostru.

In vederea participării
la Balcaniadă

LOTUL DE TINERET
SE REUNEȘTE LUNI

LA BUCUREȘTI
Lotul reprezentativ de 

neret este convocat luni 
mineață la București, în 

Balca-

ti- 
di- 
ve-

derea participării la
niada de tineret, ce se dispu
tă la Atena între 3 și 11 iu
lie. Sînt chemați 18 jucători, 
dintre care, la 2 iulie, 16 vor 
efectua deplasarea. După dis
putarea finalei „Cupei Româ
niei", acestora urmează să li 
se alăture și lordănescu.

Iată programul jocurilor pe 
care echipa de tineret a Ro
mâniei le 
cia i Ia 5 
RIA ; la
SLAVIA ; la 9 iulie, cu GRE
CIA : h 11 iulie, cu ALBA
NIA.

va susține în Gre- 
iulîe cu BULGA- 
7 iulie, cu IUGO-

Duminică, 27 iunie a.c., o 
dată cu disputarea 
etape? campionatul 
A va intra în vacanță.

în toată această perioadă 
dintre campionate — pentru 
a asigura cursivitate și atrac- 
tivitate concursurilor Prono
sport — Federația română 
de fotbal, în colaborare cu 
A. S. Loto-Pronosport și Co
misiile județene de fotbal, 
organizează ,,Cupa de vară" 
—• ediția 1971.

Competiția se desfășoară 
pe 16 grupe a cîte 4 echipe 
fiecare, acestea făcînd parte 
din diviziile B și C,

Primele 8 grupe îșî vor 
disputa jocurile la datele de 
4, 11 și 18 iulie a.c., iar ce
lelalte 8 grupe la datele de 
25 iulie și în continuare la 
1 și 8 august 1971.

Meciurile se dispută sistem 
turneu simplu, fiecare echipă 
jucînd cu fiecare adversară 
o singură dată.

Cele 16 echipe cîștigătoare 
de serii vor fi premiate de 
către A. S.4 Loto-Pronosport.

ultimei 
diviziei

Publicăm mai jos progra
mul concursului Pronosport 
nr. 27 din 4 iulie 
care cuprinde prima 
din „Cupa de vară" : 
fierul Naval Oltenița 
nărea Giurgiu ; II : 
Constanța — Electrica Con
stanța ; III : I.M.U. Medgidia 
— Cimentul Medgidia ; IV : 
Caraiman Bușteni — I.R.A, 
Cîmpina ; V : Progresul Bră
ila — Dacia Galați ; VI : F.C. 
Galați — Unirea Tricolor 
Brăila ; VII : Ceahlăul Piatra 
Neamț — Victoria Roman ; 
VIII: Minobradul Vatra Dor- 
nei — Foresta Fălticeni ; IX c 
Rarăul Cîmpulung — Mine
rul Gura Humorului; X: Tex
tila Buhuși — Trotușul Oraș 
Gh. Gheorghlu-Dej ; XI i Mi
nerul Comănești — Petrolul 
Moinești; XII: Automobilul 
Focșani — Metalul Buzău ; 
XIII: Olimpia Rm. Sărat — 
Șoimii Buzău.’

1971 — 
etapă 

I : Șan- 
— Du- 
Portul

Rubrică redactată de LOTO- 
PKONOSPORT.



La campionatele europene de haltere
■«•■■■■■■■■■■«■■■«■«■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

KURENJOV ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
ij ff i ffffra

PE URMELE LUI RON CLARKE

Turneul ele tenis de la Wimbledon

CUPLUL NĂSTASE—ȚIRI AC
SOFIA, 24 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru).
Din cei 20 de concurenți 

înscriși la întrecerile din ca
drul categorei semimijlocii, 
doar 12 au terminat compe
tiția ! Dintre cei opt parti
cipant! care au ieșit din 
concurs, menționăm pe cam
pionul Bulgariei, Iordan Bi- 
kov. unul din candidații la 
medalii (care a comis gre
șeala de a solicita prima 
greutate de 145 kg, echiva
lentă recordului său perso
nal la „împins"), W. Die
trich (R.D.G.), care a ratat 
la 150 kg etc.

La „împins" a cîștigat ma
ghiarul Bagocs, cu 147,5 kg, 
terminînd 
Kurențov 
„smuls", halterofilul 
tic a reușit 135 kg, iar Ba
gocs doar 127,5 kg. Surprin
zător. la această mișcare s-a 
impus sportivul cehoslovac 
Ondrej Heckel, cu perfor-

la egalitate cu 
(U.R.S.S.). La 

sovie-

kg. După pri- 
stlluri, acesta 
285 kg, urmat

manța da 140 
mele două 
conducea cu 
de Kurențov și Szarvas (Un
garia) cu cite 282,5 kg.

întrecerile la „aruncat" 
urmau, deci, să decidă cu
cerirea titlului de campion 

Viktor 
kurențov a reușit perfor
manța de 172,5 kg din a 
doua încercare, iar în urma 
unui suprem efort a arun
cat și 180 kg, ocupînd pri
mul loc la acest stil, suc
ces care i-a adus și victoria 
în clasamentul total.

Halterofilul sovietic cîști- 
gă pentru a 7-a oară conse
cutiv titlul 
ropean. El 
mondial la 
mijlocie cu 
482,5 kg, a 
de argint la Jocurile Olim
pice de la Tokio și pe cea 
de aur in Mexic,

Clasamentul general la ca-

european la total.

de campion eu- 
deține recordul 
categoria semi- 
performanța de 
cîștigat medalia

tegoria semlmljlocle î 1. Vik
tor Kurențov (U.R.S.S.) 462,5 
kg ; 2.
garia) 
Heckel 
kg ; 4. 
ria) 442,5 kg ;
che (R.F.G.) 430 kg ; 6. Em- 
me Terme (Franța) 407,5 kg.

Medaliați: împins : 1. Ba
gocs 147,5 ; 2. Kurențov
147,5 ; 3. Heckel 145 ; smuls :
1. Heckel 140 ; 2. Szarvas 
140 ; 3. Terme (Franța) 137,5 ; 
aruncat : -1. Kurențov _ 180 ;
2. Szarvas 177,5, 3. 
167,5.

Clasamentul pe 
după 5 categorii : 1. Polonia 
32 p , 2. Ungaria 28 p, 
U.R.S.S.
12 p, 5—6. România și Ceho
slovacia 4 p, 7—8. Suedia și 
R.F.G. 3 p, 9—10. Marea 
Britanie și Spania 2 
11.—13. Italia, Austria
Franța 1 p.

Toma HRISTOV

Gabor Szarvas (Un- 
460 kg ; 3. Ondrej
(Cehoslovacia) 452,5 

Janos Bagocs (Unga- 
5. Uwe Kli-

17 p, 4.

Bagocs

națiuni,

3.
Bulgaria

DAVE BEDFORD-noua stea
A DEBUTAT VICTORIOS

a alergătorilor de fond
„Omul ăsta se distruge, ini

ma n-o să-i reziste, o să-și 
încheie cariera 
mod dezastruos". Astfel 
aprecieri făceau acum 3—4 
ani pe seama unui tînăr în
căpățînat mai mulți specia
liști britanici în alergările pe 
distanțe lungi, 
imensa cantitate de kilometri 
pe care tînărul respectiv o 
„înghițea" zi de zi, săptămîni 
de-a rîndul.

atletică în 
de

îngroziți de

Trimisul nostru special Belgrad, C. MACOVEI, transmite:

PARTICIPARE VALOROASA LA CEA DE A IlI-a
EDIȚIE A BALCANIADEI DE GIMNASTICA

întrecerilor, antrenamen- 
și a vizitelor delegați- 

la obiective de interes

la acesta aflăm 
propriu-zisă nu 
desfășura de-a 

zile, ca la ulti- 
la Timișoara, și

BELGRAD, 24 (prin telefon).1
A treia ediție a campiona

telor balcanice de gimnastică 
domină, . fără îndoială, acest 
sfirșit de săptămînă sportivă 
belgrădeană. Participarea se 
anunță a fi la cel mai înalt 
nivel. România, Bulgaria și 
Iugoslavia aliniind cele mai 
bune și mai în formă gar
nituri de care dispun la ora 
actuală. La sediul federației 
de specialitate iugoslave e*te 
o animație deosebită, caracte
ristică marilor evenimente 
sportive. Tehnicienii, ajutați 

de sportivi pe care, pînă mai 
ieri, i-am îritîlnit în echipele 
reprezentative ale Iugoslaviei, 
alcătuiesc programul de con-

curs și pun la punct toate 
detaliile legate de desfășura
rea 
telor
ilor —   - ...
major din capitala iugoslavă. 
Cel mai solicitat dintre toți 
membrii comisiei de organi
zare este secretarul general 
.al Federației de gimnastică 
din tara gazdă : Radovan Nc- 
dclkovici. De 
că întrecerea
se va mai 
lungul a trei 
ma ediție de 
așa cum se stabilise inițial și 
aici, ci în numai două zile, 
respectiv sîmbătă și dumini
că, după următorul program :

Turneul international de șah
■

Victor Ciocîltea joacă, in
tr-adevăr, bine după in- 
frîngeri. Aseară, în runda a 
12-a, campionul român a ți
nut să confirme lucrul a- 
cesta. Partida cu Hennings 
a jucat-o inteligent, specta
culos, obligîndu-și adversa
rul — aflat cu regele sub 
o permanentă amenințare — 
să cedeze la mutarea 38, 
într-o poziție pe care nici 
Bobby Fischer nu o putea 
salva !

Boboțov l-a învins pe Sy
dor și prin această victorie 
a trecut în fruntea clasa
mentului, cu 7 p. Ghizdavu 
a stat mai bine în partida 
cu Jansa, dar nu a văzut 
o manevră simplă cu dama 
— care i-ar fi asigurat vic-

toria ; așa incit a fost ne
voit să accepte remiza. Tot 
cu remiză s-au încheiat 
și întîlnirile Tatai — Ghin
da (derbyul „lanternei"), 
Ungureanu — Gheorghiu și 
Pavlov — Garcia. Partida 
Ribli — Averbach s-a în
trerupt într-o poziție de e- 
chilibru. Dar poți ști ce 
continuări găsește, la ana
liză, un mare maestru ? în 
clasament conduce Boboțov 
7—4, urmat de Ciocîltea, 
Ghizdavu și Hennings 
toți cu S’/s—3*/2 și cite 
partidă întreruptă.

în această dimineață 
joacă „întreruptele", iar 
pă-amiază partidele 
a XIII-a.

o

se 
du- 

rundei

SIMBATA — exerciții liber 
alese (feminin și masculin) — 
gimnastică sportivă ; DUMI
NICA — exerciții liber alese 
la gimnastică modernă și fi
nala pe aparate la gimnasti
că sportivă.

Pentru prima oară, la com
petiția balcanică vor fi pre- 
zenți și reprezentanți ai Gre
ciei — două gimnaste și trei 
gimnaști.

Sosiți primii, sportivii bul
gari au efectuat deja primele 
antrenamente de acomodare 
in sala de concurs, împreună 
cu gimnaștii și gimnastele din 
cele două selecționate iugo
slave. Intr-o formă remarca
bilă se află campionul euro
pean la sol, Raicio Hristov, 
care a fost ■> urmărit cu mare 
interes de întreaga asistentă.

Pentru vineri dimineață, 
cînd urmează să sosească aici 
și loturile țării noastre, sînt 
prevăzute noi antrenamente, 
iar La ora 11 — primirea tu
turor delegațiilor la primăria 
orașului. Mîine (n.r. azi) se 
vor desfășura aici și lucră
rile celei de a IV-a conferin
țe a reprezentanților federa
țiilor balcanice de gimnastică.

Dat-e Bedford în cursa de
5 000 m disputată la Stockholm 

(15 iunie)

REGATA
DE LA KIEL

(Agerpres).
regată de

M UNCII EN, 24
— Tradiționala 
yachting de la Kiel a fost do
minată de reprezentanții R.F. 
a Germaniei.

Iată cîștigătorii : clasa
„Soling"; Kadelbach (R.F.G.); 
clasa „Olandezul zburător" : 
Bishop (Anglia) ; clasa 
„Star" : Pettersson (Suedia); 
clasa „Tempest" : Staarjtes 
(Olanda) ; clasa „Dragon" : 
Heilmaier (R.F.G.) ; clasa 
Finn" : Jungbluth (R.F.G.).

Tînărul respectiv — este 
vorba despre Dave Bedford 
— s-a sinchisit însă prea pu
țin de aceste preziceri sum
bre, văzîndu-și în continuare 
de antrenamentul său. în 
primăvara lui 1969, înainte 
de a împlini 19 ani, el a sta
bilit un nou record englez 
pe 10 000 m (28:24,4), dar 
după aceasta, timp de două 
sezoane, Dave Bedford a fost 
un simplu alergător anonim. 
Iată, însă, că toamna trecută, 
către încheierea sezonului în 
aer liber, Bedford a ieșit 
din nou la lumină, îmbună
tățind cu două zecimi recor
dul Angliei pe 10 000 m și 
anunțînd mari surprize în se
zonul 1971.

în primăvara acestui an, 
el îi întrece categoric pe toți 
ceilalți concurenți și în cro
sul național și în „Crosul 
Națiunilor" de la San Sebas
tian. Apoi își vede iarăși de 
antrenament. Alergarea este 
marea lui pasiune, victoria 
bucurîndu-1 măsura în

care îi verifică și-i confirmă 
sistemul de pregătire — în 
care parcurge săptămînal 200 
de mile (peste 320 km).

La 20 mai cîștigă, ' 
Roma, proba de 5 000 m din 
cadrul memorialului „Bruno 
Zaulli", alergînd, pe o căl
dură puțin obișnuită, 13:28,0. 
în această cursă în care și-a 
dominat cu autoritate adver
sarii, Bedford a alergat pînă 
la 800 m înainte vie finiș sub 
timpul lui Ian Stewart din 
cursa care adusese scoțianului 
recordul Europei, 
banchet, el declara unui zia
rist francez că în acest an 
va alerga sub 13:20 la 5 000 m 
și în jur de 27:30 la 10 000 m, 
proba sa preferată.

Primul obiectiv ar 
probabil realizat mai 
dar, la 12 iunie, în 
Jocurilor Britanice 
Edinburg, vîntul, ploaia și 
frigul i-au furat cîteva se
cunde. fără a-1 împiedica to
tuși să devină noul record
man al 
5 000 m : 
atletismului, numai 
Clarke a realizat un 
mai bun !

De altfel, 
în timpul 
foarte mult 
pionului de 
reu în fruntea plutonului, im- 
primînd alergării un tempo 
sufocant, imposibil de men
ținut de către adversarii săi. 
La aceasta, Bedford adaugă 
ceea ce i-a lipsit lui Clarke 
și l-a făcut vulnerabil: un 
finiș furibund1.

în august, la campionatele 
europene de la Helsinki, Bed
ford va alerga numai în pro
ba de 10 000 m. Va fi — a 
anunțat-o el însuși — singura 
sa cursă din acest an, deci 
unica posibilitate de a-și a- 
propria recordul lui Clarke 
(27:39,4). In calea lui va sta 
însă recordmanul șl campio
nul european Jurgen Haase 
(R.D.G.), un Jurgen Haase 
mai puternic ca oricînd (a 
alergat recent 28:13,2).

La 21 de ani, Dave Bed
ford se anunță o mare ve
detă a fondului mondial. Re
prezentantul atletismului in
sular este ferm hotărît să 
convingă toată lumea că prin 
retragerea lui Ron Clarke nu 
a rămas un loc gol.

la

Seara, la

fi fost 
repede 
cadrul 
de la

continentului. la 
13:22,2. în istoria 

Ron 
timp

comportarea lui 
cursei seamănă 
cu aceea a cam- 
la antipozi : me-

Vladimir MORARU

d. v.

ACCEPTĂ REFORMELEPREȘEDINTELE F.I.F.A MILAN TORINO 
TN FINALA 

CUPEI ITALIEIDACĂ READUC „MARELE SPECTACOL"
Cu ocazia meciului de a- 

dio al lui Iașin, Sir Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., 
care a fost oaspetele Mosco
vei, a acordat săptămînalu- 
luj sovietic ~ 
amplu interviu, din 
sul căruia 
opinii de 
bit :

„Sîntem 
vatorism, 
tivă față de numeroasele gla
suri care cer schimbări în re
gulament. După mine, fotba
lul este un joc simplu, con
dus de o serie de reguli la 
fel de simple. Nu văd de ce 
le-am complica și nimic nu 
mă va convinge de necesita
tea unei reforme cită vreme 
nu se simte nevoia. Modifi
cările de regulament pot fi 
luate in seamă numai dacă 
vor readuce marele spectacol 
pe terenurile de fotbal.

Sînt de acord cu schimba
rea formulei de disputare a 
campionatului mondial, avind 
în vedere interesul extrem 
de mare ce se manifestă pre
tutindeni față de acest sport. 
Noile modificări la care

„FOTBAL" un 
cuprin- 

cîteva 
deose-

extragem 
un interes

conser-acuzați de 
de atitudine nega-

părți ale lumii. O uni- 
de interpretare o soco- 
imposibilă, deoarece ea 

depinde de exactitatea

F.I.F.A. și-a adus partea ei 
de contribuție par să rezolve 
problema în mod mai echi
tabil, .lăsînd intimplării un 
rol mai mic.

O chestiune care merită a 
fi discutată este aceea a in
terpretării regulamentului, 
pentru că arbitrajul a început 
să se diferențieze în diver
sele 
tate 
tesc 
nu
formulării regulamentului, ci 
de temperamentul jucătorilor 
și de codul lor moral. Arbi
trii sînt, în general, corecți, 
dar ei reacționează in mod 
diferit față de anumite situa
ții de joc fiindcă și fotbalul 
nu se joacă absolut la fel in 
toată lumea.

Propunerile de reforme pe 
care eu le socotesc cele mal 
populare sint acelea legate de 
posibilitatea marcării cit mai 
multor goluri. Se 
rea dimensiunilor 
suprafețelor de 
Personal, nu văd 
acorda penalty la
fracțiune și ce ar ieși dacă

cere mări- 
porții și a 

pedeapsă, 
cum s-ar 

fiecare in-

Lotul fotbaliștilor maghiari și-a început pregătirile In vede 
rea meciului cu echipa Braziliei, tn fotografie, aspect de la 
un antrenament. In prim plan detașîndu-se jucătorii Dunai II 
și Bene. Foto i Kepes Sport - Budapesta

■ z> A %

- www

In Cupa Italiei, echipa A.C 
Milan a învins cu scorul de 
1—0 
iar 
2—0 
că. 
întilni

(1—0) echipa Fiorentina, 
A.C. Torino a dispus cu 
(1—0) de Napoli. Dumini- 
Milan și Torino se vor 

în finala competiției.

în sud pe tem-

arbitraje, în ul- 
s-au înregistrat

MECIUL RETUR 
AL CUPEI 

INTERCONTINENTALE

am pune niște giganți în pos
tul de portar. Cred că e mai 
bine să urmărim modul în 
care începe să se diferenție
ze fotbalul în funcție dc la
titudinea geografică. In țările 
nordice accentul se pune pe' 
atletism, iar 
perament.

Cit despre 
tima vreme
tot mai numeroase cazuri în 
care greșelile flagrante au 
influențat direct rezultatul 
unor partide importante.

Cred că totul se datorește 
faptului că o dată cu viteza 
jocului a crescut și numărul 
de infracțiuni. Un singur ar
bitru cu greu mai poate face 
față acum. Vor trebui oare 
doi ?... Cite unul de fiecare 
parte a terenului ? Rămine 
de văzut. Deocamdată, for
mula se află în stadiu expe
rimental în campionatul mi
litar britanic, in Canada șl 
Porto Rico. Iată o reformă la 
care nu mă voi opune, dacă 
experimentul se va dovedi 
pozitiv, 
unde o 
bitri ?...

Sînt 
părere 
pe

Referitor la intenția de ul
timă oră a clubului Uruguayan 

de a 
disputa meciul retur al Cu- 

intercontinentale la Lon- 
Confederația 
a precizat 

întîlnire (conform 
tului) se poate 
orice alt oraș 
de 
va

Nacional-Montevideo
pei 
dra. 
cană

sud-ameri- 
că această 
regulamen- 
disputa în 

America
se

alt oraș din
Sud, în cazul cînd ea nu 
fi găzduită la Montevideo.

ȘTIRI, REZULTATE

Mă întreb numai 
să scoatem atiția

de
ar

deseori întrebat 
am despre primejdia 

care o constituie jocul 
strict defensiv pentru fotba- 
lul-spectacol. Sigur că un f«t- 
bal fără goluri nu e un spec
tacol. Deocamdată însă, nu e 
nici un pericol. Fotbalul se 
scutură singur de tacticile ca
re sînt opera unor antrenori 
care nu vor să încaseze go
luri, dar — dacă se poate — 
să marcheze măcar unul. îna
intările găsesc mereu cheia 
pentru asemenea „sisteme" și 
experiența mexicană a dove
dit-o din plin".

ce

•
campionatul 
Moscova — 
Don 
Zenit 
Baku 
2—x ; 
Donețk 1—0 ; Pahtakor Tașkent
— Dinamo Minsk 0—0 ; Kairat
— Alma-Ata 1—1. în clasament 
conduce echipa Dlnamo Kiev cu 
16 p din 16 jocuri, urmată de 
-Ararat Erevan — 16 p (din 11 
meciuri) etc.
• Echipa olandeză PSV Eind

hoven, aflată în turneu In Ma- 
layesla, a jucat la Kuala Lum
pur cu o selecționată a țării 
gazdă. Fotbaliștii olandezi au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2 
(2-1).
• In meci amical la Oslo : 

Norvegia — R. F. a Germaniei 
1—7.

® In semifinalele turneului in
ternațional de la Rijeka, rezer
vat echipelor de juniori s-au ca
lificat echipele jugoslave Crikve- 
nlca, 
formația engleză
• Intr-un meci 

„Cupa Balcanică" 
nios a Învins cu 
formația Altai Izmir. Unicul gol 
a fost mamat in minutul 11 de 
Înaintașul Pantazis. In prima tn- 
tilnire victoria revenise echipei 
Alta! cu scorul de 2—1.

Rezultate înregistrate
U.R.S.S. : Dlnamo 
S.K.A. Rostov pe 

4—1 ; Dlnamo Tbilisi — 
Leningrad 2—1 ; NeftM
— Zarla Voroșllovgrad 

Ararat Erevan — Șahtlor

RUDOLF ILOVSZKY 
ECHIPEI U N

Federația maghiară de fot
bal l-a desemnat pe Rudolf 
Ilovszky ca antrenor selecțio
ner ale echipei Ungariei, in 
locul lui Jozsef Hoffer. I- 
lovsky, în virstă de 49 de ani, 
a mai fost antrenor 
pei reprezentative 
în anii 1960—1961.

Antrenorul. Rudolf

al echi- 
maghiare
Uovszki,

LONDRA, 24 (Agerpres). — 
Cea de-a treia zi a turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon a coincis cu de
butul cuplului român Uie 
Năstase și Ion Tiriac în pro
ba de dublu bărbați. Tenisme- 

' nii români au învins în trei 
seturi 9—7, 6—1, 6—3 perechea 
Frank Froehling (S.U.A.), 
Ray Keldie (Australia). Alte 
rezultate din proba de 
blu : Barthes.
(Franța) —Gulyas 
Rodrigues (Chile) 6—2, 
6—4 ; Emerson.
tralia) — Kalogheropoulos (Gre
cia), Pinto Bravo (Chile) 6—3, 
6—3, 9—7 ; Fletcher, Moore
(Australia) — Fassbender, Poh- 
mann (R.F.G.) 6—4. 6—4, 9—8.

Turul doi al probei de sim
plu bărbați a fost în general 
calm. Singura surpriză a fur- 
pizat-o italianul Adriano Pa- 
natta, care l-a eliminat 
6—3, 6—3, 3—6, 6—3
Charles Passarell (Porto Rico), 
învingătorul din primul tur al 
australianului Tony Roche. 
Oarecum neașteptată a fost și 
victoria mexicanului Joaquin 
Loyo Mayo cu 9—8, 6—3, 6—2

_ du- 
CHanfreau 
(Ungaria), 

’ 6-4,
Laver (Aus-

cu 
pe

asupra sud-africanului Byron 
Bertram.

Rezultate din proba de sim
plu femei : Hawcroft—Alexan
der 5—7, 6—3, 6—0 ; _C 
Reese 6—0, 6—1 ;
Ziegenfuss 6—4, ( 
Greenwood 6—1. 6—4 
Harris 9—8, 6—2.

în turul III al probei de 
simplu-bărbați, francezul Go- 
ven care îl eliminase în turul 
anterior pe Uie Năstase, a fost 
la rîndul său scos din cursă — 
in mod neașteptat de mexica
nul Loyo Mayo cu 4—5, S—7. 
De asemenea americanul Ri- 
essen a obținut calificarea in 
dauna compatriotului său Ashe 
învingîndu-1 cu 6—1, 9—8, 8—9,
6— 4. Alte rezultate : Richey— 
Taylor 6—2, 3—6, 2—6, 6—4, 
11—9 ; Metreveli—Hrbek 6—4,
7— 5. 6—4 ; Smith—Pattison
6—3 6—4. 7—5 ; Case—Irvine
6—3, 6—4, 6—3 ; Laver—Graeb- 
ner' 9—8, 6—2, 7—5 ; Stolle— 
Davidson 9—8, 6—1, 6—2 ; Pa- 
run—Barthes 6—2, 4—6, 9—7,
6—1 ; Riessen—Ashe 6—1, 9—8,
8— 9. 6—4, Tom Gorman—Ti
riac 6—4, 6—3, 7—5.

Gunter- 
x , Dalton— 
6—4 ; Wade- 
- ' ; Hunt—

PE PISTELE DE ATLETISM
MAREA ÎNTÎLNIRE 
DE LA BERKELEY

NEW YORK, 24 (Agerpres).
— După cum s-a anunțat, în 
zilele de 2 și 3 iulie, la Ber
keley (California) va avea loc 
tradiționalul meci de atle
tism dintre selecționatele 
masculine ale U.R.S.S. și 
S.U.A. în paralel, se va des
fășura o întîlnire triunghiu
lară între cele două reprezen
tative și o selecționată in
ternațională — „Restul lumii"
— care va avea în frunte pe 
Mohamed Gammoudi (Tuni
sia), Amos Biwott (Kenya), 
Christos Papanicolau (Gre
cia) și Lynn Davies (Anglia).

Isakov a stabilit un nou 
record unional la săritura 
cu prăjina, trecînd peste 
ștacheta ridicată la 5,36 m. 

în concursul de la Kiev, 
Ludmila Aksenova a cîști
gat proba de 400 m plat în' 
53,9.

• î 
ATLETII BULGARI 

ÎNVINGĂTORI LA ATENA

EUROPA — AMERICA 
LA BONN 

SAU STOCKHOLM?

PARIS, 24 (Agerpres). — 
Secretarul Asociației europe
ne de atletism, Pierre Das- 
riaux. a anunțat că 
de atletism dintre 
natele Europei și 
se va desfășura probabil la 
Stockholm sau la Bonn. în 
tîlnirea ar urma să aibă loc 
în zilele de 18 și 19 august.

ATENA, 24 (Agerpres). — 
— La Atena a luat sfîrșit 
meciul atletic masculin din
tre echipele Bulgariei și Gre
ciei. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 110—101 
puncte. Iată principalele re
zultate înregistrate * 
zi de concurs: 200 
georgeopoulos (G) 
m: Atanasov
3:44,6; 110 m
Hagivasiliu (Grecia) 14,0; 
triplusalt : Stoikovski (Bul
garia) 15,75 m ; prăjină i 
Papanicolau (Grecia) 5,20 m.

în ultima 
m ! Papa- 
21,2 ; 1 500 
(Bulgaria) 
gardurii

meeiul 
aelecțio - 
Americii

NOU RECORD SOVIETIC 
LA PRĂJINĂ

MOSCOVA, 24 (Agerpres). 
— Cu prilejul întrecerilor 
atletice de la Rostov pe 
Don, sportivul sovietic lurl

CAMPIONATELE DE VELODROM
ALE JUNIORILOR

Ieri, în cadrul campiona
telor de velodrom, juniorii 
au avut două examene difi
cile :• proba de urmărire in
dividuală (4 000 m) pentru 
juniori mari și urmărire pe 
echipe (juniori mici), 2.000 
m. Ambele concursuri cer o 
judicioasă difuzare a efor
turilor, un rulaj constant și 
o „călcătură" adecvată, iar 
la echipe, în plus, omogeni
tate între sportivi. Firește, 
atît la individual, cit și la 
echipe au cîștigat sportivii 
cei mai bine pregătiți și, de
sigur. eficient îndrumați de 
Pe margine.

La juniori mari, M. Ferfe- 
lea (Steaua), un element de 
frumoase promisiuni, a ob
ținut o victorie clară (și 
așteptată de altfel). Timp': 
5:22,5. Pe locurile următoa
re : N. Voican (Șc. sp. 3) 
5:25,9 ; Gh. Tudor (Steaua)

5:26,8 ; C. Cîrjă (Șc. sp. 1) 
5:27,7. Proba juniorilor mici 
ne-a adus o surpriză plăcu
tă : opt echipe la start. Am 
asistat la dispute destul de 
interesante, dar. din păcate, 
la ora actuală, omogenitatea 
unor formații încă lasă de 
dorit. Este necesar ca antre
norii respectivi să stăruie în 
remedierea acestei deficien
țe.

Mai omogenă șl cu schim
buri bine organizate în ca
drul „moriștii", formația Șco
lii sportive nr. 3 (P. Cim- 
poieru, Șt. Popescu, I. 
zărescu, A. Florea) 
rit titlul • (timp : 1 
Școala sportivă nr. 
3. Dinamo (2:39,2), 
(2:44,4).

Campionatele 
sîmbătă de la ora

Lă- 
) a cuce- 
2:35,4). 2.
1 (2:36,8),
4. Steaua

continuă
16,30.

— em. I. —

DE PE PATRU 
CONTINENTE — IN CON
CURSUL DE LA AARHUS

COPENHAGA 24 (Ager
pres). — în cadrul concur-< 
sului internațional de atle
tism de la Aarhus au fost 
înregistrate cîteva perfor
manțe de valoare. Proba de 
1 500 m. a revenit lui Kip< 
choge Keino (Kenya) cu tim
pul de 3:36,9. Americanul Sil
vester a aruncat discul la 
66,11 m. Iată alte rezulta
te înregistrate i 110 m gar
duri î Toerring (Danemarca) 
13,9 ; înălțime : Tomizawa (Ja
ponia) 2,11 m; 3 000 m ob
stacole i Koyoyama (Japonia) 
8:31,6; 400 m plat; Iulius
Sang (Kenya) 46,9; lungime 
fete i Anneii Olsson (Suedia) 
6,12 m ; 400 m fete I Karin’ 
Lundgren (Suedia) 54,4; să
ritura în lungime bărbați i 
Toerring (Danemarca) 7,80 m.

CAMPIONATE
CICLISTE

DE FOND
ZURICH, 24 (Agerpres). — în 

mal multe țâri europene s-au 
desfășurat campionatele națio
nale de ciclism fond.

La Wetzikon, întrecerea celor 
mai buni rutieri elvețieni 
încheiat cu victoria Iul 
Pfenninger, urmat de 
Schneider șl Erwin Thalamann.

tn Anglia, campionatul 
disputat la Huli, șt a fost 
tigat de Danny Horton (232 
în 5h 33:41). Pe locul secund 
clasat S. Barra — la 1:9.

La Lisabona, în disputa 
cllștllor portughezi, victoria

s-a 
Louis 
Juerg

s-a 
cîș- 
km 
s-a

cl-
______ a 

revenit lui Joaquim Agostinho, 
secundat de Fernando Mendes și 
Firimlno Bernardino.

Prahovenii forțează egalarea, P. Gheorghe (în alb) trimite cu capul spre poartă, dar porta
rul Petcu e la post (fază din meciul Chimia Suceava — Metalul Plopeni 2—1).

Foto ! D. NEAGU

BARAJUL PENTRU DIVIZIA BLA FOTBAL
In grupa de la București a 

barajului pentru divizia B s-au 
disputat joi după-ainiază ur
mătoarele partide :

Steaua Roșie, Rijeka și 
United, 
pentru

Leeds
retur
echipa Panio- 

scorul de 1—0

— ANTRENORUL 
GARIEI
a selecționat 24 de jucători 
în vederea alcătuirii lotului 
definitiv care va face depla
sarea la Rio de Janeiro în 
vederea meciului de la 21 
iulie, cu Brazilia. Au fost 
selecționați între alții Geczi, 
Tamas. Novak, Pancsics, Zam- 
bo, Fazekaș, Bene, Pușkaș, 
Kozma șl Dunai II.

CHIMIA RM. VlLCEA 
DELTA TULCEA 2—1 i 
Miza șl-a pus amprenta 
desfășurarea întîlnlril de 
stadionul Politehnica. Arbitrul 
a fost nevoit, în special în 
prima repriză, să intervină de 
zeci de ori, acordind lovituri 
directe șl Indirecte în urma 
faulturilor și obstrucțiilor co
mise de jucători. In prima par
te jocul s-a menținut aproape 
tot timpul echilibrat, liniile de 
înaintare ratînd situații favorabi
le de a înscrie. Cu două minute 
înainte de pauză, după execu
tarea unei lovituri de colț, Po
pescu, cu o lovitură de cap, a 
făcut Inutilă Intervenția portaru
lui tulcean Enache: 1—0. Repriza 
a doua a Început furtunos. Du
pă oe In minutul 46 Răuț (Del
ta) a trimis balonul în brațele 
portarului Marinescu, In minu
tul următor Țurcan (Chimia) a 
ridicat diferența la două goluri 
In favoarea echipei sale. în con
tinuare, vllcenil au oprit „mo
toarele" fapt de care a profitat 
Delta. Elevii Iul V. Copii au de

(1-0). 
pe 

■ pe

minat, au redus din handicap In 
minutul 66 (autorul golului Zaiț), 
obțin cîteva corr.ere, dar cu toa
te eforturile ce le-au depus, 
storul a rămas favorabil Chimiei 
A arbitrat bine C. Niculescu 
(București), (p.v.)

CHIMIA SUCEAVA — META
LUL PLOPENI 2—1 (1—1). Meci de 
mare miză, zbuciumat, în care 
ocaziile de gol (și au fost, și 
de o parte și de cealaltă, cu ca
rul) au fost ratate de către îna
intările ambelor echipe, In spe- 

, a ner-clal din cauza tracului, 
vozltățli Jucătorilor.

Prahovenii încep 
Florea ratează 
dar. în mln. 14, la 
„schemă" tactică 
unei lovituri libere, 
trage pe jos, prin zid, și... 1—0 
pentru Chimia, deși tușierul Cîțu 
semnalizează (eronat) ofsaid 1 
Nu trec decît patru minute șl, la 
o excelentă centrare a Iul Flo
rea, Bogaclu „pune" un cap, 
portarul sucevean întîrzle șl ega
larea se produce, spre satisfac
ția celor cîteva sute de supor
teri prahoveni.

Totuși, tn repriza secundă, cel 
care joacă mal bine sînt mol
dovenii. care la o nouă lovltu-

ră liberă îl surpirnd pe meta- 
lurgiști cu o altă „schemă"; 
mingea ajunge la fundașul Sely- 
mesi, și acesta, dintr-un unghi 
extrem de mic, șutează formi
dabil : 2—1.

Meciul se încinge, încep să ia
să „seîntei", Metalul forțează, 
dar ratează uneori Incredibil 
(min. 76 — bară).

Aurel Benlu, ajutat bine de N. 
Gheorghe șl slab de M. Cițu 
(toți din București), â condus 
sub nivelul cu care ne obișnui
se pînă acum, poate șl din cau
za tensiunii deosebite a meciu
lui. ~ -

in 
o bună

O 
consecutivă 

Teodosiu

trombă, 
ocazie, 
reușită

D. Gr.

Tn meci amical
A.S.A. — CEAHLĂUL 5—0
Ieri, la Tg. Mureș s-a 

putat întîlnlrea amicală 
proaspăta divizionară A, ___
Armata, și divizionara B Cea
hlăul P. Neamț. După un joc 
plăcut, tn care inițiativa a apar
ținut In majoritatea timpului 
mureșenilor, victoria le-a revenit 
cu un scor concludent: 5—0
(1—0). Au marcat: Fazekaș (3), 
Hajnal șl Bolony.

C. ALBU-coresp.

dls- 
dintre 

A.S.
p.
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