
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTTI-VĂI

IN TURUL DOI AL „CUPEI DAVIS

r*-

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI S A CALIFICAT
3-0 CU ELVEȚIA DUPĂ DOUĂ ZILE DE ÎNTRECERE

Ieri, înaintea celui de al 85-lea meci
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In derbyul baschetbaliste de la Oradea
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POLITEHNICA: 64-58 Kiad

LA POIANA BRAȘOV
(Ccntrmwa la pag a 4-a)

• Astăzi, meci de verificare cu STEAGUL ROȘU
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Ca și anul trecut, calificarea e- 
chipei noastre în turul doi al „Cu
pei Davis" s-a făcut și acum fără 
“moții. Au mai fost necesare o oră 
și 36 de minute pentru ca pere
chea română, în alcătuirea ei tra
dițională Ilie Năstase — Ion Tiriac, 
să înscrie cel de-al treilea punct al 
întîlnirii, dispunînd la scor confor
tabil de cuplul elvețian Fredy Biat- 
ter — Mathias Werren: 6—0, 6—4. 
4—6, 6—1. Deci 3—0, după numai 
două zile de joc și decizie obținută

susținut in „Cupa Davis", Ion Tiriac era asaltat de colecționarii de autografe 
Fotografii de Tbeo MACARSCHI 

joc. Prima lovitură de serviciu este 
dată de elvețianul Blatter care de
butează in fata publicului bucareț- 
tear. Servește destui de bine și asis
tăm ia ua altern destul de n-rp''-’ 

t se repetă de casc: ori, ca 
urznă să riști je romăr;,:. 

im break deschide a> 
zerc. Trtctzseti de la io- 

lartxăej 15 mmuvr.
doelea set. jocui rișt țA ta 

spectacu.or:lace. e.ve*,iear. ttotx- 
>aie f«te4e peu'ju a 
reoLcă mac e-jesr'tertâ 
ier adversari. Che-.a

greș.te ia ai tre-Jea i erx 
ka**a ka Blaster să 
. pca-ri. -eduelac sco 
I 7—01 Aoa. k U erren 
4. 3—0 s

uă «ă fie striasA.
-r_a ’-<4

pe merit de tenismenii reprezenta
tivei României.

După amiaza de ieri a debutex cu 
obișnuita festivitate de prezentare 
a echipelor și a căpitanilor lor. 
Sînt intonate imnurile celor două 
țări, apoi crainicul arenei anunță 
componența formațiilor, salutate cu 
aplauze de căire asis

Partida de dublu a început pe o 
vreme ideală pentru tenis, cu un 
soare generos care făcea să strălu
cească liniile albe ale terer.ul-jj de

■
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în concursul republican al atlețlor juniori

REZULTATE BUNE
IN CIUDA TIMPULUI

NEFAVORABIL

_____

ai

corttr 
.prcbab-h
■ pistes': Sc a* FINALA

ORADEA, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Conform previziu
nilor, turneul divizionar A de 
baschet feminin (al doilea din ca
drul ultimului tur), găzduit de sala

A.S.A. din localitate este deosebit 
de interesant, deoarece programea
ză întilnlri între echipe aflate în 
luptă pentru pozițiile cheie ale cla- 

Mai mult chiar, nu 
surprizele, cea mai so
viet or: a Constructorj- 

Rapidului. Dar să fa- 
celor

samentuiui. 
lipsesc nici 
cântă fiind 
lui asupra 
cern o trecere in revistă a 
mai importante jocuri.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— RAPID 85—60 (32—26). Tinâra 
formație Constructorul, antrenata 
de fostul internațional Marian Spi
ridon. a dominat permanent ca joc 
și scor, avînd uneori avantaj apre
ciabil : 49—37 in min. 33. 53—39. 
55—41, 57—13 între min. 35—37 
Combinațiile ofensive bine puse la 
punct și eficace au destrămat cu 
regularitate apărarea in zonă a ra- 
pidistelor, iar sub panouri Godea- 
nu, Seifert și Guranda au fost e- 
vident mai bune decît adversarele 
lor directe. Constructorul a obținut 
un succes deplin meritat care răs
plătește eforturile depuse în ulti
ma vreme la antrenamente de a- 
ceste harnice jucătoare. In con
trast, echipa Rapid a evoluat șters, 
departe de valoarea care i-a adus 
frumoasele succese în primul tur 
al campionatului. Jocul slab sub 
panouri, inactivitatea în apărare, 
ineficacitatea exasperantă și de
sele greșeli de tehnică, au deter
minat această înfringere. pentru

Prcba ce 1 
"jcftM m aste

CROSULUI 
TINERETULUI

ULTIMELE ETAPE
ALE CAMPIONATULUI

Ileana Gugiu. una din jucătoarele 
de bază ale echipei Politehnica 

3ucurești

Dumitru STANCULESCU

MIERCUREA CIUC. « <pri« tele
fon. de la corespondentul nostru). 
Patinoarul artificial acoperit din 
localitate găzduiește ultimele două 
tururi a’.e grunei -A* a campiona
tului național de hochei.

Etapa inaugurală. urmărită de 
peste 1500 de spectatori, n-a oferit, 
din păcate, parâde de o urea bună 
valoare tehnici. Echipele resimt 
lunga pauză coenpetipoeaLă pe care 
au :ra", ersa:-o. ma-.ife?U Bpcori tn 
pregătire.

ia'-ă scurte rebatări asupra meciu
rilor.

DINAMO — AGRONOMIA
1—1 (3-1, 2—0. 3—4

Joc de factură meciocră. 
d de fazele spetea: 
arest.: socet. Snu

au deplasat la M.errum C*uc 
KK de H -jcători fără ’
rețt*.x uevtru evaimeiei. e»o 
astfel ca >acă hsn. 1
nxndstic as cfrtțga* moe. de' 
ciu&uhd jar de eape.-iertă si valce-ll 

a .jru^ș ecțAor echipei, 
dar s-a. afla* dețarte oe forma a- 
rătet* b- trecut

Aa ■rarr-M : Gh. Illlța'ip (3ț. K.

coci uz. pf»*
(Continuare in pag. a 3-aj

ECHIPA DE HANDBAL LOTUL
DHfK LEIPZIG

EVOLUEAZĂ
ÎN ȚARA NOASTRÂ

E< hipa masculină de handbal 
DHfK îeipzig sosește duminică in 
țara noastră pentru a întreprinde 
un turneu de mai multe jocuri în 
compania unor divizionare A. For
mația din R. D. Germană va juca 
marți după-amiază pe terenul Di
namo din Capitală (ora 17.00) cu 
Dinamo București, urmînd ca joi 
și sîmbătă să evolueze în Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, în compania 
formației Trotușul din localitate.

8

DE CONCURS COMPLET

ae.

LA BIELEFELD

Bielefeld (R. F. a Ge

u și M.

nd, im- 
Stii din 
șansele.Gheorghieni $i-au a: 

Dar. iată rezultatele :
I.F.G.G. - T1RNAVA ODORHEI 

4—2 (2—2, 0-4, 2—0) 
DUNAREA — AVINTUL GH.

4—4 (1-2. 2-2, 1-0)
-Azi. tacepfcd de -a era 13,30. se 

dzsputâ ultisia etapă.

POIANA BRAȘOV, 6 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Aici, ia 
Poiană. în aceste zile premergătoare 
importantei partide de la 14 mai 
— orele curg liniștit, conform pro
gramului. întocmit din timp, de că
tre conducerea tehnică. Sînt ore de 
odihnă, de antrenament și de recu
perare. de studiu atent, prin inter
mediul peliculei, al jocului propriu 
și al adversarilor noștri. Se comen
tează secvențele bune din joc, dar 
se insistă și asupra fazelor mai pu
țin reușite, cînd Angelo Nîculescu 
îi solicită colaboratorului său, Ion 
Voica, transformat de circumstanță 
și în operator, repetarea detaliului. 
Vineri, de pildă, la vizionarea par
tidei cu Franța, de la București, 
Dinu a primit (din nou) aprecieri 
favorabile pentru „pasa cu demar
care", din care s-a născut golul doi

înscris de dinamovist, dar n-a fost .. 
cruțat la greșeala (încercare de 
dribling în zona de pregătire, apoi 
repliere tîrzie) de puțin neexploa
tată de Floch, scăpat pe un culoar 
larg spre buturile porții lui Rădu- 
canu. Și faze de acestea, aplau
date și criticate, au fost destule în 
cele două vizionări, întrucît sîm
bătă dimineață echipa noastră na
țională și-a revăzut, „Ia indigo", e- 
voluția prestată în prima manșă de 
pe Nepstadion.

Cum se vede, 
continuu, ei nu 
nici o clipă Și
sănătoasă atmosferă care domnește

tricolorii învață 
se supraapreciază 
poate, în această

Gh. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La
are loc între 11 ș: 14 ma; uc sn- 
portant concurs in tema u-jca. de 
călărie (concurs complet). La aceas
tă întrecere, tara rtoostrt v* t re
prezentată ie Constantul Vtod. 
Gbeorghe .Morșeana. Eagea loeeses 
și Dumitru Loneanu. Locul este în
soțit de antrenorul Petre Asdr»- 
ianu.

STEAJA _ AVINTUL 
7—1 3—0, 2-1,

z.
♦

Ta grupe secundă a 
aje :«rei „ecurl «e dispută la Bucu
rești n-au BțsH surprizele nici în 
măria de aseară. Astfel. Dunărea 
Galați — una s intre fruntașele *- 
ceste: întreceri — a trebuit să se 
mulțumească doar cu un rezultat 
de egalitate In meciul cu Avlntul 
Ghecrgmeni. Această .remiză* este, 
în primul rînd, consecința faptului

M. QUC
2-4:
MORVAI

diviziei A,

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ
aza județeană s-a înche
iat, transformînd și aceas
tă etapă a Crosului tme- 

într-un prilej de promo-
F

retului 
vare a sportului in rîndul mase
lor de
los cu peste un milion de par
ticipant! la faza pe asociații, cea 
de a V-a ediție a Crosului ti
neretului și-a triat apoi competi
torii, pentru a alinia la startu1 
fiecărei întreceri județene cite 
4—500 de concurenți. în această 
dimineață, străzile bătrînului pori 
dunărean, Brăila, găzduiesc cei 
mai grăbiți pietoni, _ cei peste 
500 de tineri finaliști, băieți și 
fete din întreaga țară, dornici 
să parcurgă traseul în minimum 
de timp, pentru a intra în po
sesia mult rîvnitului titlu de cam
pion.

Cinstind tradiția ospitalității 
sale, vechea urbe a Brăilei și-a 
primit cu bucurie oaspeții, tranș- 
formînd această finală tntr-o

tineri. Debutind spectacu-

sportivă in cere frv—jse'ea Do- 
nubiului, cântecul, densa și spa
tul se ingerreneazâ perfec*, sub 
semnul tinere*,-. Azi. ic 3-ăilc, 
doar cithro dintre concve-b vor 
Fi încununați cu iourll victorie. 
Dor, sute și sure ce tineri vor 
purta apo:, in "acte iubețele tă
rii, intr-un simbolic soi —a, șta
feta sportului.

MEDALIILE LUFTATORilO#

La Katowice sax". -p'eior 
și-a avut reședința O săp4âmină, 

'împărțită frățește <-**» . bere' si 
„clasice*. Fără fabă modestie, 
se poate spune ci -ee'eze—cn- 
ții României s-au dus cco*o, o 
campionatele eu rope-e, cu ’n- 
dreptătite șanse Io primi* 
locuri în majoritatea cc'eșc* o' 
Ce-i drept, cu un plus de pre
tenții față de luptătorii de ia 
clasice, mai vechi și -c: recru
tați prelendenti tn întrece- e in-

•zs‘ înșelate, ba chiar cei de la 
cere terminînd întrecerile con- 

»ne—o'e cu un bilanț foarte a- 
c*op de cel al luptătorilor de 
g-eco-romane : o medalie de ar- 
gn* Foalelungi) și trei de 
crcnz îEm. Bufu, P. Coman, Șt. 
Stîr-gj.. Ei au fost depășiți de 
co eg.i lor prin contribuția deci- 
s-.c o medaliatului cu aur, 
Gheorghe Berceanu, care și-a a- 
părct 
pion 
(cot. 
zentă 
dclie_ -
•re; Ce bronz (I. Baciu, N. Mar- 
tinescu, V. JJolipschi) și același 
loc III în clasamentul general pe 
națiuni.

întrecerile luptătorilor de la 
Katowice au constituit ultima 
confruntare oficială a sportivilor

cu «ucces titlul de cam- 
ecropean la greco-romane 
48 kg), în rest fiind pre- 

similitvdinea : tot o me
de argint (I. Gabor), tot

5 primit cu bucurie oaspeții, irons- clasice, mai vecni și -nairepu- - - ■ g
formînd această finală tntr-o tați prelendenti în înt-ecs- le in- ------------------------------------------ g

£ complexă manifestare cultural- ternaționale. Și așteptă' e n-au (Continuare tn pag. a 3-a) s*

Tudor Ștefan și Petre Ceapura, campioni mondiali la schif 2—1 (Canada 1970), au triumfat — cum. era de 
așteptat. — In întrecerea de la Timișoara, unde și-au îmbogățit palmaresul cu medaliile de campioni ai țării.

Iată-i la citeva clipe după cursa victorioasă de pe Bega

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CANOTAJ-FOND

în „Cupa Steaua“ la tir

STAN MARIN
VICTORIOS
LA PISTOL

VITEZA
Ieri, în >,Cupa Steaua", concurs 

republican care are loc pe poligo
nul din șoseaua Domnești, atenția 
celor prezenți s-a îndreptat spre 
standul de pistol viteză, unde se 
disputa manșa a doua a acestei 
spectaculoase probe de tir. Al. Ge- 
red, cel care conducea după pri
mele 30 de focuri, a tras acum mal 
slab, 290 p față de 296 din prima 
manșă, fiind Întrecut de către co
legul său de club, Marin Stan, care 
realizase tin frumos punctaj (295) 
în această manșă, cîștigînd con
cursul. Cifrele care s-au obținut la 
pistol viteză sînt valoroase, deși se 
află sub 590 p, întrucît ele au fost 
obținute de către pistolari din eșa
lonul secund, olimpicii nepartici- 
pînd la acest concurs.

Cu aceleași rezultate valoroase 
s-a încheiat și proba juniorilor la 
armă standard 3x20 focuri. A cîș- 
tigat I. Vochin (C.P.m'b.) —
fiind notat pe foile de arbitraj cu 
552 p.

AMBIȚIOASELE CURSE ALE JUNIORILOR
TIMIȘOARA, 6 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). întrecerile ce
lei de a doua zile a campionatelor 
republicane de canotaj-fond au re
unit, sîmbătă, pe Bega, ambițioa
sele echipaje ale juniorilor. Pe tra
seul care a măsurat 5 000 m, 
rele speranțe au susținut în 
spectatorilor, a specialiștilor, 
competent examen de voință, . 
tru alunecarea pe apă. în prima 
probă — schif 4+1 rame — s-au 
prezentat la start 9 echipaje, în fi
nal cel mal bine pregătit dovedin- 
du-se a fi cel al elevilor antrenați

tine- 
fața 

un 
pen-

de prof. Gh. Rifelt de la Șc. sp. nr. 
1 Buc. Tinerii canotori din Capi
tală au avut o evoluție frumoasă, 
învingînd detașat. Rezultate i 1. 
Șc. sp. nr. 1 Buc. (Hupoiu, Kleisch, 
Popescu, Românică + Precupeață) 
23:55, 2. Rapid 24:20, 3. Șc. sp. nr. 
1 Buc. (II) 24:29.

Pe unda liniștită a Begăi s-au 
zărit venind, apoi, schifurile de 2 
vîsle. Sosirea lor a fost anunțată 
cu mult înainte de către entuziasta 
galerie timișoreană instalată în 
„tribunele" de pe podurile Begăi. 
Localnicii își susțineau, firește, du-

bloul favorit (C.F.R. Timișoara), 
aflat în luptă directă cu schifiștii 
clubului Steaua. Au cîștigat aceștia 
din urmă, avînd un finiș mai bun. 
Clasament: 1. Steaua Buc. (Florian 
Grigore — Vasile Grigore) 24:17; 
2. C.F.R. Tlm. 25:52 ; 3. Voința Arad 
25:59. Toți schifiștii steliști vor ieși 
învingători și în cursa următoare 
— schif 2 f. c. — la capătul unei 
evoluții meritorii. Rezultate: 1.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

REZULTATE: pistol viteză 60 
focuri: 1. M. Stan (Steaua) 587 p 
(în manșa I 292, în manșa a Il-a 295),
2. Al. Gered (Steaua) 586 p (296— 
290), 3. R. Vidrașcu (Dinamo) 585 p 
(292—293) baraj — 142, 4. M. Dumi- 
triu (Steaua) 585 p (291—294) baraj 
— 141. 5. St Popa (I E.F.S.) 581 p 
(292—289), 6. I. Corneliu (Steaua) 
581 p (293—288). Armă standard 
3 x 20 f. senioare: 1. Ana Goreti 
(Olimpia) 548 p, 2 Melania Mora- 
riu (Medicina Iași) 540 p 3. Mariana 
Antonescu (I.E.F.S.) 539 p, 4. Adria
na Marinescu (I.E.F.S.) 537 p, 5. 
Onica Nichita (C.S.M. Cluj) 536 p, 
8. Sanda Borovud (I.E.F.S.) 530 p 
Juniori: 1. I. Vochin (C.P.M.B.) 
552 p, 2. Gh. Barbu (I.E.F.S.) 550 p,
3. Al. Sarkozi (C.F.R. Arad) 649 p.

\
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SUCEAVA

care pcaxe, miine.
fi campione

Aurel Scorobiuc împărtășește <

«t

ȘTEFAN FANAITIU...... . .. ■: ... • . -• -..cu--.-. -
Secretar al Comitetului județean Suceava al P.GR.

Baze sportive
Asociații
Școli sportive 
Facultate de ed. fizică
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Maeștri ai sportului 
Sportivi clasificați

— categoria I
— categoria II

Antrenori
Instructori 
Arbitri 
Titluri naționale

— seniori
— juniori

Centre de inițiere
Sportivi în loturi reprezentative

— seniori
— tineret
— juniori

Echipe divizionare

ASOCIAȚIA SPORTIVA Nr. 1

DIN HRONICUL SPORTULUI SUCEVEAN
RĂDĂUȚI

1921 — anul care marchează apa
riția primelor manifestări sportive 
în acest oraș ;

1922 — se înființează întîiul club
muncitoresc — T.A.S.K. ;

1924 — ia ființă ciutul sportiv- 
cultural „Hatmanu Luca Arbore" ;

1927 — mai vechiul club T.A.S.K.
Iși schimbă numele în „Sportul 
muncitoresc", în cadrul căruia se 
puteau practica fotbalul, gimnastica, 
hazena, boxul, tenisul de masă ;

1935 — se construiește
stadion al orașului ;

1945 — se reînființează 
„Sportul muncitoresc".
VATRA DORNEI

1925 — sînt semnalate 
activități organizate în 
schiului;

1930 — orașul găzduiește campio
natele naționale de schi ;

1932 — de acum înainte, se vor
ține anual cursuri de schi ;

primul

asociația

primele
domeniul

ÎNFIINȚAREA
FACULTĂȚII

DE EDUCAȚIE FIZICA
In toamna anului universitar 

1971—1972. celor trei facultăți ale 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din Suceava li s-a mai adăugat 
încă una : facultatea de educație 
fizică. Desigur, pentru invățâmin- 
tul superior sucevean acest fapt 
a însemnat yn eveniment deosebit.

Cîteva amănunte privind 
cupările viitorilor profesori 
aflat de la șeful catedrei, 
univ. VASILE PAMFIL : 
acest prim an universitar 
25 de studenți. număr care spe
răm să crească în anii următori. 
Principala noastră grijă a fost 
asigurarea unei baze materiale co
respunzătoare. In prezent, sînt în 
curs de finisare lucrările la com
plexul sportiv — realizat în cea 
mai mare parte prin muncă pa
triotică. Ei va cuprinde: un te
ren bituminizat pentru handbal, 
volei și baschet, o pistă circulară 
de atletism, 2 sectoare pentru să
rituri, un teren cu zgură pentru 
baschet și volei și o sală de gim
nastică. în perspectivă se prevede 
realizarea cîtorva terenuri de teni^ 
și a unei săli de sport.
_ Spuneți-ne cîteva cuvinte și 

despre preocupările pe linie di
dactică.

— Pentru a face din studenții 
noștri adevărați profesori, am luat 
inițiativa ca să înființăm pe lîngă 
institut, cercuri sportive pentru 
copii. în cadrul acestor cercuri — 
profilate pe gimnastică sportivă 
și artistică, handbal, fotbal și at
letism — studenții lucrează ca 
instructori, sub îndrumarea unui 
cadru didactic. In felul acesta, 
dorim ca noțiunile teoretice pri
vind metodica predării educației 
fizice să poată fi aplicate, ime
diat, în practică.

De asemenea, trebuie fcă men
ționez un lucru extrem de im
portant pentru viitorul sportiv al 
județului : toți studenții noștri 
sînt din județul Suceava sau ju
dețele limitrofe, ceea ce înseam
nă că nu peste multă vreme nece
sitatea unor cadre calificate în 
această zonă va fi acoperită.

preo- 
le-am 
lector 
— în 
învață

— paralel cu schiul,
să se practice bobul și patinajul.

FĂLTICENI
1921 — este consemnată prima 

activitate sportivă la gimnastică ;
1928 — se amenajează un pati

noar ;
1931 — în oraș apar cîteva echi

pe de fotbal.
CIMPULUNG

1938—1941 — a funcționat clubul 
muncitoresc IMSER, cu două sec
ții : schi și fotbal ;

— s-a amenajat prima pistă de 
schi.

1946 — la „Cupa tineretului mun
citor" participă peste 200 de tineri.

Dintre cele -58 de asocia; 
activează pe raza județului, 
de a se afla în frunte revine aso- 
cicției METALUL SUCEAVA, care 
prin succesele obținute merită cu 
prisosință acest prim loc. Pentru a 
sprijini cele afirmate mai inainte 
prezentăm o -microradiografie" a 
rezultatelor dobindite pină acum.

• secții afiliate : 6 ; • sportivi
legitimați : 114 : • sportivi in lo
turi s 3 ; • antrenori ; 4 ; • gru
pe de inițiere : 6 (atletism, box. te
nis de masă, fotbal); • bază ma-

terială : 1 teren de fotbal; in cm- 
slrueție : 1 stai 
popicărie cu
2 campioni 
de senioare.
Balcanice —
lentina

o
de atletism, o

• rezultate :
3 recorduri

P’-ste ; 
napaExaii. 
2 medalii Ia Jocurile 
la atletism, prin 5 a-

Ciolian șj Cooteautin Gri
goraș ; 2 maeștri ai sportului : Va
lentina Cioltan și Aurel Scorobiuc; 
3 Analiști (Gheorghe Radu. Dumi
tru Bubă. Constantă» Biholar) ai 
campionatului nayocal de box — 
juniori 1972.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Ne străduim să realizăm

o activitate sportivă dinamică

O caracteristică esențială a politicii generd» a par
tidului nostru o constituie dezvoltarea multilate
rală a forțelor de producție și, în același timp, 

repartizarea justă pe teritoriu a acestora, urmărindu-se 
dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării. Acțio- 
nindu-se sistematic, cu perseverență, pentru materiali
zarea acestei orientări științifice, în anii construcției so
cialiste, în orașele și satele patriei, în cele ale județului 
nostru ou fost construite noi uzine și fabrici, moderne 
unități economice, au fost atrase în circuitul producerii 
valorilor materiale și spirituale localități în care, mai 
înainte, nu se întîmpla nimic.

Preocupîndu-se necontenit de avîntul forțelor de pro
ducție, de perfecționarea relațiilor sociale, partidul 
nostru a acordat și acordă o atenție deosebită activi
tății politico-ideologice, asigurării celor mai bune 
condiții pentru formarea omului nou, în stare să-și fă
urească în mod conștient propriul său viitor.

O astfel de preocupare susținută izvorăște din convin
gerea ferma că formarea unui cetățean cu o înaltă 
conșt ință socialistă, cu un larg orizpnt de cultură re
prezintă un factor de prim ordin în întreaga activitate 
de transformare revoluționară a societății, de edificare 
a socialismului și comunismului. Tn această direcție, ca 
urmare a transformărilor înnoitoare petrecute în baza 
♦•hnico-materială, a vastei activități educative desfășu
rată de către organele și organizațiile de partid, s-au 
înregistrat mutații esențiale și pe tărîmul conștiinței, al 
convingerilor și al valorilor.

Stabilindu-și ca țel suprem al întregii sale politici creș
terea bunăstării materiale și spirituale, asigurarea con- 
d fiilor pentru afirmarea plenară a fiecărui om al mun
ci . paridul nostru se îngrijește îndeaproape de educa
rea comunistă a tuturor membrilor societății, de dez
voltarea multilaterală a personalității umane. Printre mul
tiplele căi utilizate în acest sens se înscrie, cu bune re
zultate, și octivitatea de educație fizică și sport.

Acordîndu-i deplină importanță, Comitetul județean 
Suceava al P.C.R., a acționat cu perseverență, în primul 
rînd în direcția asigurării bazei mqteriale, cu atît mai 
mult cu cit județul nostru, față de altele, nu dispunea 
de un asemenea element absolut necesar dezvoltării

unei largi mișcări «por#»». Preocupării» «tatomicit» pen
tru asigurarea condițiilor material» au fost determinat»ru asigurarea axidijiîior morenoi» au To»r aererminar» 
si de faptul că Suceava dispun» de condiții climaterice 
favorabile dezvoltării diverselor ramuri sportive, de un 
tineret numeros și dornic de afirmare, precum și de o 
oarecare tradiție.

O atenție deosebita am acordat îndeosebi amplifi
cării activităților la a căror desfășurare sînt antrenate 
mase largi de tineri. In rîndul acestora notăm întrece
rile din cadrul concursului cultural-sportiv intitulat „Pla
iuri sucevene", care au cuprins, an de an, un număr 
tot mai mare de participant din toate comunele și ora
șele județului. Menționăm, de asemenea, inițierea „Cro
sului fetelor", precum și organizarea, la Cimpulung 
Moldovenesc, a primului festival pe țară al sporturilor 
de iarnă, la care au fost antrenați circa 4000 de repre
zentanți ai diferitelor sporturi.

Concomitent am acționat și pentru dezvoltarea spor
tului de performanță, direcție in core am și obținut u- 
nele rezultate promițătoare. Printre acestea, merită e- 
vidențiate succesele dobindite la atletism, aeromodelism, 
schi, lupte greco-romane și altele. In ultimii ani, o am
ploare crescindă cunoaște rugbyul, sport care șe prac
tică acum intr-un însemnat număr de localități.

Toate acestea, precum și alte împliniri evidente în ju
dețul nostru au făcut ca, în anul 1971, în întrecerea 
dintre consiliile județene pentru educație fizică și sport, 
Suceava să se claseze pe primul loc pe facă, în giHjpa 
,a ll-a. Succesele înregistrate ne-au prilejuit r»ale satiș- 
facții. Aceasta însă nu constituie motiv de automulțumire.

Sîntem conștienți că județul nostru dispune de sufici
ente posibilități pentru ridicarea activității sportive la 
cote calitative superioare. De aceea, vom acționa cu și 
mai multă fermitate pentru dezvoltarea continuă a ba
zei materiale, a sportului de masă și de performanță, 
convinși fiind că astfel contribuim la dezvoltaea unui 
tineret sănătos, viguros, la cultivarea unor trăsături e- 
sentiale, proprii omului nou, cum sînt curajul, dorința 
de continuă afirmare și autodepășire, spiritul de echi
tate si dreptate socială, simțul prieteniei, la formarea 
viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Tot mai mulți sînt cei ce își manifestă dorința de a practica diferite discipline sportive, g 
Un succint tablou al ramurilor sportive cele mai îndrăgite pe plaiurile sucevene, cu care locui- | 
torii acestui județ s-au afirmat pe plan național ar arăta astfel :

SUCEAVA: atletism, rugby, box, volei, fotbal, baschet, handbal j |
RĂDĂUȚI : lupte, hochei, handbal ; |
CIMPULUNG : atletism, schi, fotbal, baschet, volei;
VATRA DORNEI: schi, fotbal ;
GURA HUMORULUI : atletism, rugby, fotbal ;
FĂLTICENI : fotbal, volei.

In trecut, județul Suceava era marcat 
de o slabă și sporadică activitate spor
tivă. Datele statistice ilustrează o ade
menea situație și tot ele exprimă dez
voltarea sportului local petrecută în 
ultimul sfert de veac, accentuata și ac
celerată din 1968 incoaee. Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport, în
drumat șt sprijinit in permanența de 
către Comitetul județean de partid, a 
încercat și se străduiește in continuare 
să realizeze o viață sportivă dinamica, 
încadrată in procesul general de evoluție 
a mișcării sportive din țara noastră. 
Cîteva trăsături definesc în prezent spor
tul sucevean. Mai in iii, particularitățile 
de relief și de climă favorizează existen
ța sporturilor de iarnă. Schiul, hocheiul, 
și patinajul găsesc aici excelente posi- 
biiități naturale de practicare, alit ut 
vederea unor performanțe, cit și ca spor
turi pentru toți. De aceea, ele sînt spri
jinite de către factorii locali și centrali, 
constituind unul dintre elementele spe. 
cilice Iar construirea patinoarului a;. - 
ficial, care va începe, la Suceava, a: jl 
acesta, va însemna un excelent adaos 
la baza materială existenta. Atletismul 
este, de asemenea, implantat destul de 
viguros in viața sportivă a județului Su
ceava. Practicat pe scară largă in școh. 
atletismul local se remarcă nu numai 
printr-o echipă participantă ia Divizia 
B a campionatului republican, dar șt 
prin cîteva valori deosebite. Mi refer 
la Valentina Cioltan (greutate), la Con
stantin Grigoraș (suliță) și la Aurel 
Scorobiuc (maraton), toți trei compo- 
nenți ai lotului olimpic. Oină face și ea 
parte dintre sporturile cele mai râs- 
pindite la noi, Avîntul Frasin fiind me
reu situată în grupa celor mai bune 
echipe din țară. Surprinzătoare ar putea 
părea dezvoltarea vertiginoasă a rugbyu- 
lui. De vreo 4 ani, rugbyul s-a raspindu 
pe aceste meleaguri tnir-un iei aproape 
exploziv, grație, in mare măsură, activi
tății de animator prestată de inspecto
rul școlar Eugen Pleșca. Treizeci de 
echipe de copii și juniori die sînt in 
prezent exprimă difuziunea generala a 
rugbyului. iar dintre cele două echipe 
de B. Constructorul es-e virtual pro
movată în Divizia A. Din eșalonul spor
turilor celor mai practicate in județul 
nostru mai face parte și fotbalul, du 
aici n-am reușit să depășim un anumit 
plafon, bineînțeles din vina noastră. In 
prezent, avem, grație sprijinului fede
rației de specialitate, un centru de copu 
șt juniori, li acordăm toată atenția șt 
primii tineri fotbaliști din pepiniere 
noastră au și fost promovați In echipe 
din Divizia C.

Tabloul general al activității sportive 
este întregit și de handbal, volei, tenis

de masă, înot, popice, aceste ramuri fim» 
însă, deocamdată, situate ui poziție se
cundară.

Pentru creșterea bazei de masâ a spor
tului de performanță au fost create 2t 
grupe de copii și juniori U* 8 ramuri 
sportive (in afară de rug'oy. per.:ru 
handbal, volei. atletism). Suceava s< 
poate afirma 12 vmorul apr opui prin 
aezuMaie superware oojanuu ia

și volei. Dconecr 
"ale r materu'.e fa

vorabila. precum și da-.uniâ <x»xxvbai:^eB 
an or teoiuctem pneepup z WhAi Sprîn- 
reaxU — atletism. Orest Frățeanu 
dica Pal! — sen:. Alexandru Ștefu — 
ruebjr. Traian Căldare — voiei caai 
remarca timtre antrenorii rcâ-
hvi pe Vir^ii Gberasim — lupte, iteiaa- 
dru Olaru — centru de copu ș rî
fotbal. Silvestru Moraru — aerxaaoÂeîazn.

Precum se ștze. CJ.E.F.S. 
cișu&at întrecerea organ: rată ce Ccrj 
Iul Național pentru Educa-< Ftr-câ 
Sport, pe anul ÎMI. intre coasal'-. 1-e ; 
ăe*ene grupate in eșaâuaui wcaaa. 1 
rezultat Îmbucurâxor. care ac.ceaxa 1 
itctor.i sportului Județean, _
depășiri permanente, Diwincțu ae-a fes* 
acordau peacn* reaakattlr obtuwte ia 
sportul de masă și de performanU* ia 
acțiune de amenajare a bazei materiala 
|i penrrv realizarea pLaaukn de veahuri.

în pianul sportului de r.asă s-au 
eforturi senoa.se bucură obsar . a-
pa câ locuitor;: județului sînt d.n ce ta 
ce mai receptivi la ideea practieărn sper- 
tulul. Avem asooaui sportive, lit
campîonateîe !or sînt deoseSit de a-V- 
ma*.e La 
»co:. t 
puternice asocia 
V zi na de reparații auto și „Striduinu* 
Suceava, la întreprinderea de iaduscria- 
Uzare a Laptelui și la Apemia U-"n3eu 
Vatra Doraen. ia intrepriaderea metalur- 
gără de Industrie locală din Râdăun, ia 
Filatura Fălticeni.

schi, hochei, rugby 
txistă condiții naiu

Suceava a
isi-

2'**"u»

sporii 
deosettt de a 

icnis. la volei, la handbal, 
asebe* sau ia foabak Ce—e 

există 2a Metalul,

• •••••••

acw

EUGEN CABULCA
președinte ai CJ.LPS.

POFTIȚI LA RUGBY!
Sucevenii, conștienți de faptul d 

școala constituie un nesecat izvor 
de talente sportive, au lansat, prin 
intermediul Inspectoratului judeteen 
școlar (merit, deosebite rev«nlndu-L 
indiscutabil, inspectorului '*
prof. EUGEN PLEȘCA),

general, 
l___  . ___ . .. un apel
către toate federațiile Interesate ta 
dezvoltarea disciplinei sportiva pe 
care o tutelează, să acorde un spri
jin calificat pentru Introducerea a- 
cesteia în școlile județului. In acest 
fel s-a ajuns în scurtă vreme ca la 
Suceava să activeze Rugby-club 
(coordonator : prof. Al. Ștefu — un 
neobosit educator al rugbyștilor ju
niori —, președinte : prot C. Du-

ceac). cub egida căruia i-a organi
zat un campionat cu participarea a 
S echipa i Liceul .Petru Rareș* (3 
formații), Lie. economic, Gr. țc- 
pentru Industrializarea lemnului. 
Lie. industrial. Lie. nr. 1 în munca 
de pregătire, profesorii de educa
ție fizici tint sprijiniți d» N. Senie, 
Gr. MunUanu. L Gaj par, L Sara. 
V. Diaconu, componenți al divizio
narei B Constructorul Acestui cam
pionat 1 se mai adaugi și cel al 
școlilor general» din județ, cu par
ticiparea a 20 de echipe, împărțit» 
In 4 serii i Gura Humorului, Ră
dăuți. Șiret ț! Suceava.

Luptă strinsă pentru balon. Rugbyul a devenit a doua pasiune sportivă 
a sucevenilor.

INIȚIATIVE Participantele la „Crosul fetelor'1 
se pregătesc de start

ubot

• •••••••

CHEIA SUCCESELOR: STIMULAREA PARTICIPĂRII
DE MASA LA ACȚIUNILE SPORTIVE

nor.

coci
DRAGOS MACOVS : ir ta «cest fel am reușit

șl L-.-.tan o ierte de actiun. care ne-au angrenat pe toți : 
„Crosil firtiur'. „Festivalul sporturilor de iarnă", „Cupa 
Scotarulul ‘

CONSTANTIN .ALENA : Aș veni în sprijinul celor afir
mate mai sus oferind ea exemplu organizarea de către 
Oonalliul pionierilor, in colaborare cu Inspectoratul de in- 
vâiârr-tat, a acțiunii : „Piameru ne cărările patriei".

ACȚIUNI COMUNE, DAR Șt INIȚIATIVE PROPRII
BED. : Desigur. este roarte pozitiv raptul că in majori

tatea acțiunilor exista o strinsâ colaborare, totuși am dori 
sa cunoaștem și titeva din inițiativele proprii.

D. M < Am Încercat, tit primul rînd, realizarea bazei 
materiale necesare desfășurări. în bune condițiuni a com
petițiilor. Peruru. aceasta am lansat concursul „Cea mal 
Irina bază sportivă', la cere au participat 47 asociații din 
școli și de la ■sate.- Dintre manifestațiile sportive propti u- 
zise ce ne aparțin în exclusivitate aș aminti „Cupa primă
verii" la ciclism, „Crosul popular pe schiuri". „Cupa recol
ta" și altele, la oare au fost prezent! peste 70 000 de tineri.

C. M. : Ir. ceea ce ne privește, am ținut seama de condi- 
tEe locale și de specificul locului de muncă. Astfel, am 
constatat că Ia Rădăuți sînt preferate popicele, trîntă Și 
laMete. In timp ce la Vatra Dornei. Cimpulung și Gura Hu
morului. sporturile de taină. Totuși, nu ne-am limitat la 
aceste discipline, d ne-am extins arta de acțiune organizind 
întreceri pe ramuri profesionale. Astfel, au avut loc compe
tiții dotate cu „Cupa minerului", constructorului, textlllstu- 
lui șl forestierului, care au angrenat numeroși muncitori 
dîn Întreprinderile județului

C. A. : Noi ne preocupăm, prin excelentă, de dezvolta
rea activității sportive de masă, bineînțeles utlllztnl for
mtie specifice muncii cu copiii. Dacă ar fi să menționez 
cîteva din acțiunile noastre, as aminti : „Drumeție in ospe- 
țle". „Cupa cravatelor roșii" la minifotbai, participarea la 
„Căluțul de fildeș" și „Delfin ’71", organizarea unor zile ale 
sportului școlar.

tntinutoxr, MM iMnw t-ir. <t> tiraSwrertl
un«t oooMri ta an». Ca M Mm, ăn»n wtenj Ia
car a •< dcafAgoarA aettaaSa malscăM T

C. A. ; Aa gmintit -u: *-AL~te ie »cp-zzti> J-.onlerii pe
cărările patriei* « „Dr-—.eye L~ . Ia pius. voi adăuga
că. în comparație ai «ac: ia» tiad am orgartizat 4X de 
drumeții și Kî de excririr'. te Uri ac fose de drumeții 
și 502 excursc, cu p»raeparea a peste te 9M de pionieri. Nu 
este cred lipan de iaaeres s» gri-. :ă p. s_ . a ;
adus, de asemenea. eontr-Ja* a ia 3^rea.-$a cnor nțH trahee 
turistice, că s-au prese—îaț ca < echipaje Ia -Exoediți. e C-'* 
tezâtorii" și cu U la Aticped Ă x. _

D. M. : b ceee ce fi perre^e 
începutul anului 1971 ac fost oeg; 
Si tinerii saiar-.rti dm irsreprtisder 
Județului MC de actiuni 7» car 
șionați ai turisnrxui. Drvrci 
prin tie insele, tretic.e să ar*t 
un caracter instruct!v-educanv 
care s-a piecat la drur-. : „Sa 
tulul". „Pe urmei, hx. Ștefan 
din Moldova". De «semosea

• pe uxecișt;. r.umu de la 
amzate eu eievii. studenții 
El șa inseUi șț dia sarde 
tu 1-aț par’-e 3^ 13*) de pa- 

datele statisrlce. grăitoare 
t eâ ace&xe acțiuni au avut Și 
. Iată citev* dm temele sub 
ne cunoaștem capitala Jude
ce! Mare*. -Case memoriale 

__ _________ _ _______________ devii liceelor din Gura Hu
morului și Vatra Doroeî «a efemiat excursii în Bulgaria Ș1 
Polonia.

El SÎNT FRUNTAȘII
RED. : Credem eă ar fi tmereaant te evidențiem. în în

cheierea discuției neastre. asoeixrille ee s-au remarcat ln 
activitatea sportivă, m seara al prețuirii muncii oe o depun 
cu pasiune șl dăruire

M. C. : Dintre afc.riii_e afia-« xub tr.dmmarea noastră, 
menționez pe IHCM S ICIL Vatra Dornei, Progresul IIL 
Fălticeni și Străduința Suceava

D. M. : Cred că per-mi rizu.tatele obținut, ar trebui să 
scot te evidență awcsațtilc MX>ruve dîn comunele Vama. 
Broștenl. Dorna. Drâruseri. Puma, cale ale liceelor 1 șl 2 
din Rădăuți. Gura Humoenîtd. 1 și > din Fălticeni, precum 
și URA și Metalul din Suceava

C. A. : Sint multe rpa'Jărfie pionierilor Pentru succe
sele dobindite. reliefez aetlvtiatea Casei pionierilor din Făl
ticeni.

G. H. : Eu nu vreau să Sac nici o remarcă specială. Sint 
convins, de altfel, ti mai tint tec» multa asociații sportive 
cara ar trebui remarcate sară te part câ încărcăm artificial 
Mate evidențiațllor. Ceea ea vreau te aubUnleg est. faptul 
că am observat prercendou donata oamenilor de a tnre- 
glstra succese nu numai pe Bnle țmofestonală, ci și ta sport. 
Asemenea preocupări au fote evidente la VEIL Vatra Dornei, 
URA și Străduința Suceava, eg te dau doar trei exemple, 
unde ta cadrul adunărilor gaaere'.e ale salartatilor, tnulțl 
vorbitori s-au reterfe Si la problemei» sportului ca mijloc 
de decoșintenre. refacere Și instruire in același timp. Tn 
aceste preocunări ale ur.e- r.re mase d» oameni ml se pare 
mie că trebuie găsită cheta succeselor noastre.

urce treptele performanței, facto
rii răspunzători de destinele spor
tului sucevean au inițiat o serie 
de acțiuni deosebit de interesante, 
unele intrate deja în tradiția spor
tivă a județului i

• CONCURSUL „PLAIURI 
SUCEVENE-

Aflat la cea de a Vl-a ediție, 
acest concurs, ce cuprinde ramu
rile sportive cu „priză" (fotbal, 
vaiet, orientare turistică, handbal, 
oină, ciclism, cros, atletism, trîntă), 
se bucură de o largă popularitate 
și participare. Ir 
cei 
sportivii din 
Forăști și Păltinoasa.

La ultima ediție, 
mai buni s-au dovedit a fi 

comunele Bâdeuți,

• CROSUL FETELOR
5 000 de fete din tot județul s-au 

prezentat la fazele acestei între
ceri. S-au remarcat sportivele de 
la Lie. -pedagogic și Fabrica de 
tricotaje din Suceava și de Ia Li
ceul Gura Humorului.

• FESTIVALUL SPORTURILOR 
DE IARNĂ

Firește, într-o zonă cu profil 
muntos, schiul nu poate lipsi. Deci, 
15 000 de tineri și vîrstnici, băieți 
și fete, s-au prezentat la startul 
acestui festival. Un cuvînt de la
udă se cuvine cpncurenților de 
Ia Șc. gen. 4 Cimpulung Moldove
nesc, Metalul Rădăuți și Lie. mi
litar Cimpulung Moldovenesc.

MEDALIAȚI LA JOCURILE BALCANICE
• IUMANA FAȚA (Șc, «p. Vatra Doraei) — medalie de aur 

la ștafeta 3x3 km schi fond Junioare ;
• VALENTINA CIOLTAN (Metalul Suceava) 

argint la aruncarea greutății (senioare);
• CONSTANTIN GRIGORAȘ (Metalul Suceava) — medalie 

bronz la aruncarea suliței (seniori);
• FLOREA RADUȚ (IPROFIL Rădăuți) — medalie de bronz 

lupte greco-romane, cat. 52 kg (seniori).

medalie de

de

la

CAMPIONI NAȚIONALI
SENIORI

• Valentina Cioltan (Metalul Suceava) — atletism (aruncarea 
greutății);

• Constantin Grigoraș (Metalul Suceava) — atletism (suliță)
• Leizer Eizic (IPROFIL Rădăuți) — lupte
• Viorel Popovici (Străduința Suceava) — rachetomodelism
• Constantin Bucevschi (Avîntul Pătrăuți) — trîntă
• Echipa de rachetomodelism Străduința Suceava — alcătuită 

din ț loan Botușan, Iosif Mirvald, Silvestru Moraru, Fraițcisc Filat, 
Viorel Popovici, Aurel Ungureanu.

JUNIORI
Iuliana Fața (Șc. sp. V. Dornei) — schi fond
Viorel Munteanu (Știința G. Humorului) — atletism (suliță) 
Cornelia Mititelu (Șc. sp. V. Dornei) — schi fond
Angela Gîlă (Flacăra Suceava) — atletism (disc) 
loan Coșinan (IPROFIL Rădăuți) — lupte 
Ștefan Rusu (IPROFIL Rădăuți) — lupte
Gheorghe Hapenciuc (Străduința Suceava) — aeromodejism
Școala sportivă V. Dornei — ștafeta 3X3 km schi fond

RECORDURI NAȚIONALE
• Valentina Cioltan (Metalul Suceava) — atletism, senioare
• Viorel Munteanu (Știința G. Humorului) — atletism, juniori
• Adrian Stan (Știința C-lung Moldovenesc) — atletism, juniori.
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OLIMPICA (»> acum 0 JUMĂTATE Dl SECOL!
• De la 5 ia 9 categorii e Metamorfoza stilurilor o Senzaționala evoluție a forte)

omului > iuporcampionul do acum 50 da ani egalat atîâzi de un „cocoț" o Participa-

EDIȚIA A N-ai 
LONDRA, 1908

Asumîndu-și »<rcin« organizării 
Jocurilor la londra, în 1808, cu prile
jul expoziției franco-britanice, engle
zii au hotărît să construiască, în gra
bă, și un stadion impozant. Intr-ade
văr, în 18 luni au fost ridicate tribu
nele pentru 70 000 de spectatori. Sta
dionul se află în periferia Sheperd’s 
Bush, din sud-vestul Londrei (altă
dată pădure cunoscută din aventurile 
haiducului Robin Hood).

Inspirîndu-se din concepția circului 
Barnum, proiectanții stadionului s-au 
gîndit la posibilitatea de a oferi pu
blicului mai multe spectacole (la ale-

IN CODRII HAIDUCULUI ROBIN HOOD a CX

Apar
60 de ani înainte 
tirului cu arcul în 

limpic

„Dianele moderne". cu peste 
de reintrarea 
programul o-

gere) în același timp.
putut naște confuzii, dar organizatorii 
au scăpat cu fața curată. Pe un imens 
dreptunghi de iarbă 700 x 300 picioare 
(aprox'mativ 235 x 100 m) se aRă arena 
de atletism, cu o pistă de *, de milă 
(536.45 m), înconjurată de o pistă de 
ciclism de 3 furlongi (60350 m), avînd

tn mijlocul lor. In «fare obișnuitelor 
sectoare atletice, o piscină lungă de 
100 și largă de 17 m, un podium pen
tru box și lupte, peluze de iarbă pen
tru gimnastică și tir cu arcul (precum 
și corturi pentru scrimă în vecinătate) 1

Programul principal trebuia să se 
desfășoare între 13 și 25 iulie. In rea
litate, prima probă a început în mai, 
iar ultima s-a încheiat în octombrie. 
Ca _ întindere calendaristică, este cea 
mai lungă ediție din cite cunoaștem. 
Explicația trebuie căutată, pe de o 
parte, în numeroasele exhibiții și de
monstrații care nu aveau, de fapt, 
nimic olimpic, iar pe de altă parte 
în ideea — pentru prima oară apăru
tă ! — de a separa „jocurile de iarnă*. 
Acestea — deși departe de a fi toate 
„de iarnă* : boxul, patinajul, fotbalul, 
rugbyul, hocheiul pe iarbă — au fost 
amînate pentru luna octombrie. în 
sfârșit, probele de canotaj s-au dispu
tat, firește, pe Tamisa, la Henley.

Numărul «zoncurenților, al țărilor 
participante și al ramurilor sportive 
a întrecut cu mult cifrele înregistrate 
pînă acum. Judecind diverse aspecte, 
istoricii sînt astăzi de acord că ediția 
aceasta a fost la înălțimea prestigiu
lui sportului englez și, mai mult, că 
ea a adus ideii olimpice o victorie ho- 
tărîtoare în acea epocă.

In ziua de 13 iube, ziua inaugură
rii oficiale, deasupra stadionului pe 
treisferturi gol, ploua insistent

Atletismul a dat loc unor întreceri 
pasionante. Programul era destul de 
bogat, dar englezii nu s-au lăsat pinâ 
nu au introdus și citeva probe măsu
rate. .. în mile. Lordul Desborough 
(faimos încă de pe vremea cind tra
versase înot cataractele Niagare) — 
cu tot umorul propriu reviste „Punch* 
— a declarat că sistemul metric dez
avantajează considerabil pe atietii en
glezi care, de pildă, sint obligați să 
alerge acum 109 iarzi și ’j. în loc de 
obișnuiții lor 110 iarzi • Programul cu
prindea, pentru prima oară, arunca
rea suliței, experimentată cu suc—es 
încă la jocurile intermediare de ia 
Atena (19D6).

Rezultate foarte bune au obCtnat 
Melvin Sheppard la demifooit ș 
Jiu.-dler*-ul Forres; Snrxhsca .15 s 
pe 110 m garduri). O fotografie a aces
tuia din urma — tină- pastor ameri
can — aflată la muzeu! C.I.O. Cm 
Lausanne, il arată alerrind peste gar
duri cu... o biblie in

(Intrucît cursa se dispusa dussiiziîca). 
Irlandezul Tim Aheame, clșugățor la 
triplusalt, este socotit azi părintele 
tehnicii modeme în această speciali
tate. La aruncarea ciocanului, lupta 
se dă între alți americani de origine 
irlandeză : John Flanagan cișugă ti
tlul pentru a treia oară, țrofitind de 
rănirea la antrenament a marelui fa
vorit McGrath.

Jocurile au început să deziâ îțuie 
" 2___ a cu

cerit lumea. Dar, era inevitabil, a dat 
naștere, in același timp, unor reacții 
psihologice la un diapazon neobișnuit 
piuă atunci. Surescitarea in întrecere 
a dus — cum spunea Coubertin — la 
un fel de „duel muscular- intre cam
pioni. Din păcate, aid. ca și la multe 
ediții următoare, excesele au dăunat 
prestigiulut instituției. Prima măsură : 
numărul de înscrieri, nelimitat pînă 
acum, a fost redus la 12 de fiecare 
probă și de fiecare țară.

Apar probe noi în program : cursa 
de bărci cu motor pe 40 de mile ma
rine și tenis in sală. Ca și sporturi 
noi (în fond... vechi de secole î): 
jeu de paume un fel de tenis în saiâ, 
folosind, pentru ricoșeu, și pereții în
conjurători !) și rackets (tot un 
ce rachetă, tipic englezesc). De 
menea, polo călare și hochei pe

pasiunile. Olim

EDIȚIA A IV-A
LOCUL : Londra (Angtial
DATA : ( mal — 9 octombrie 1MI
PARTICIP ANTI : arâ» de sporuri 

<din care 26 sportive) dm a de țări
IN pr -. AM : a tLscplme spor- 

tive cu crobe.
spor. . romani nu au parti

cipat
NUMĂRUL DE PROBE 

CISTIGATE 
DE DIFERITE ȚARI

Br

Cea a XXXi-a ediția 
de haltere v< ft găzduită In acest 
an de țara noertri. între 13 șt 21 
mat Timp de 9 zile Sate sportu
rilor din Constanța va fi martora 
irtrecerilor celor mai buni halte
rofili de pe bătrinul continent. Un 
istoric al acestor campionate este 
deosebit de interesant, prin aspec
tele variate Si rezultatele înregis
trate de-a lungul celor 31 de ani !

Organizarea pentru prima dată a 
campionatelor ej^jțer.» a urmat 
hotăriri-or luate in 1920. cu prile
jul infiinfăru Federației interna
ționale de haltere. Primele două 
ediU; s-au d-*sfă*u.-a: la OHenbacn 

(1924). eon- 
eategoru de 

ile -îm-

roază lo nouă categorii de greu
tate, prin introducerea categoriilor 
muacă și supergnea »1 tot atunci 
se acordă pentru prima dată me
dalii fi la cele trei stiluri, astfel 
că numărul medaliilor acordate a- 
junge de la 27 la 108! Tot a?» 
s-au disputat si următoarele între
ceri, găzduite de Szombathely 
(197d) și Sofia (1971).

In perioada următoare anului 
1947 se remarcă școala sovietică de 
haltere care aduce noutăți pe plan 
tehnic, al metodicii de antrenament 
>i al recuperării după efort. Expe
riența specialiștilor sovietici este 
împărtășită in țările socialiste, iar 
rezultatele acestei colaborări nuîn- 
tirzie să apară. Și la noi in tară 
au (ost doi specialiști sovietici. Lu
cit in și ralameev. care au ținut 
cursuri și demonstrații practice cu 
antrenorii noștri

O dovadă a valorii halterofililor 
sovietici este numărul mare de 
medalii de aur cîștigate în cele 
20 de ediții la care au participat : 
112 din 162 !

Elocvent este șî progresul înre- 
g.'.rat de la o ediție la alta. în 
1921 « lâ Offenbach, primul cam
pion european la categoria grea, 

ssberger. a realizat 372,5 kg,
exuct cit este azi recordul mondial 
ai categoriei cocoș, deținut de 
Foldi. iar cele 645 kg ridicate de 
curind de Alekseev spun foarte 
mult despre nivelul actual și pers
pectivele performanțelor în hal
tere.

De-a lungul anilor s-au remar
ca» o serie de mari ridicători care 
au com.nat campionatele europene 
șt ch ; mondiale In acest sens 

cita pe : V. Kurențov. cîș- 
a .^pte „ titluri, europene, 
Ciniîsltian. Vlasov — Cîș- 

a sage titluri. Foldi, Basza- 
cinci titluri

Ceea ce ar fi

X —

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CANOTAJ FONDFREDERIC SCHNEIDER

putațe 
1193S)

sootma; pi 
nazeje europene

Leonid Jabot inski — fericit că s-a 
apropiat primul de limita celor 
600 kg. Fotografia datează din 1967, 
cind Leonid ridicase 595 kg. De 
atunci, recordul mondial a ajuns 
la 645 leg (!) și este deținut de 
compatriotul său Vasili Alekseev

ACTIVITATE SI ODIHNA
(Urmare din pag. 1)

permanent la lot, de modestie și 
muncă, trebuie să căutăm explica- 
ția remarcabilelor rezultate obți
nute în ultimii ani.

Trecînd de la laborator pe gazon, 
să spunem cite cev^ deșprs apțpe- 
namentul efectuat vineri după- 
amiază, pe terenul de lingă telefe
ric, antrenament urmărit, printre 
alții, și de un turîst belgian, mare 
iubitor al fotbalului care, pronos- 
ticînd, cu inima, o finală Belgia — 
România în campionatul european, 
a filmat pentru cei de acasă. 
La ora filmării însă, Lucescu, 
Dobrin. Lupescu, Nunweilier, Do- 
mide, Dembrovschi și ceilalți au 
apărut fără balon, deoarece an
trenamentul a avut un carac
ter fizic, de lucru individuali
zat. ceva mai intens pentru selec- 
ționabilii care au jucat miercuri în 
campionat și mai moderat pentru 
cei (dinamoviști, desigur) care au 
evoluat joi. A lipsit de la ședința 
de pregătire doar Iordănescu, care 
acuză o ușoară stare gripală, el in- 
trînd imediat în competenta îngri
jire a doctorului Dumitru Tomescuț 
care mai are ceva probleme de re
zolvat și cu Dinu, incomplet refă
cut la piciorul drept Dinamovistu- 
lui abia i s-a dat ghipsul jos, în mo
mentul de față el 
men tul fizical 
respunzătar.

urmînd trata
și medicamentos co-

Astfel stînd lucrurile. Dinu 
Iordănescu nu vor participa la 
cui de mîine (*r. azi) cu Steagul 
rjțu. fp iocud iui I>on va apăeea 
Bujor Hălmă^ear.u, in pereche de 
fifodași centrali cu Lupescu : in li
nia de atac absentînd Iordănescu. 
c,a vq avea yrroățaarea alcătuire,' 
Lucescu — JJembroysclii — Dobrin 
— Dom ide.

Dar, îâtă și ,,ll“-le complet, care 
va începe, de la ora. 11,, pe stadio
nul Tineretului, meciul de verifi
care în Compania Steagului i-osu : 
RADUCANU — SĂTMABEANU, 
LUPESCU, HĂLMAGEANU. DE- 
LEANU — DUMITRU, NUNWEIL
LER VI — LUCESCU, DEMBROVS
CHI, DOBRIN, DOMIDE.

„Domide nu trebuie să apară ca 
o improvizație iu această formulă. 
El nu va avea sarcini de aripă ela- 

sică, puțind să se desfășoare pe di
verse zone, după cum îi vor reco
manda diferitele situații ale jocu
lui. Nici cl Și nici ceilalți coechi
pieri din atac nu vor fi robi ai nu
merelor de pe tricouri și vor parti
cipa la combinații multiple și va
riate, printr-o mișcare continuă ț' 
rațională în teren" — a ținut să ne 
precizeze antrenorul echipei națio
nale Angelo Niculescu.

Dar, desigur, despre această par
tidă cu Steagul roșu vom reveni 
cu amănuntele de rigoare în cores
pondența noastră de luni.

65,86 
ARUNCAREA

m LA
CIOCANULUI

local de atletismIntr-un concurs 
desfășurat la Sibiu, maestrul spor
tului Frederic Schneider a realizat 
o performanță de 65,86 m la arun
carea ciocanului (record personal) 
— cel mai bun rezultat românesc al 
anului.

V. POPOVICI — coresp.

rmare din pag. I)

Steaua (Ticușan — Stănescu) 25:46; 
2. Șc. sp. 
Buc. 26:33.

Așteptată 
disputa din 
simplu a impresionat prin dîrzenia 
tinerilor concurenți pentru ocupa
rea unui loc cit mai bun în clasa
ment. Cu un timp mult superior

Arad 26:17 ; 3. C.S.Ș.

cu justificat interes, 
cadrul probei de schit

PREȘEDINTELE
-----  - ---- SECU- 

favorită 
Metrom

Miercuri, fotbal in Capitală

LOTUL DE TINERET-SELECȚIONATA DIVIZIEI B
In vederea definitivării lotului care 

va participa la Balcaniada de tineret 
de la Izmir, va avea loc un joc între 
Lotul de tineret și Selecționata Divi
ziei B. Partida se va desfășura în des
chidere la meciul Selecționata olim
pică a României — Selecționata olim
pică a Bulgariei, din ziua de miercuri, 
10 mai.

Iată loturile convocate la F.R. Fot
bal, în ziua de marți, 9 mai î

LOTUL DE TINERET : Ștefan („U* 
Cluj), Ghirca (Farul), Catargiu (Sport 
Club Bacău), Sameț (Univ. Craiova), 
Cristache (Steaua), Ispir (A.S.A. Tg. 
Mureș), Mulțescu (Jiul), Crîngașu (Pe
trolul), BOlCnl (A.S.A. Tg. Mureș), Pe
treanu șl M. Stellan (Rapid), Mureșan 
și lordacho (,U* Cluj), Vlad (Steaua).

SELECȚIONATA DIVIZIEI B : Ha- 
gioglu (F.C. Galați), Gunesch (C.S.M. 
Sibiu), Enache (Olimpia Satu Mare), 
Tănăsescu (Progresul București), Me
hedinți (Politehnica Timișoara), Con- 
druc și Necula (Minerul Baia Mare), 
Mateescu (Metalul București), Chihaia 
(F.C. Galați), Radu (Minerul Baia 
Mare), Stan Gabriel (Metalul Bucu
rești), Atodiresei și Pușcaș (C.S.M. 
Reșița), M. Sandu (Sportul studențesc 
București), Țolea (Politehnica Galați), 
Floareș (C.F.R. Timișoara), Roszniay 
(Minerul Baia Mare), Dudu Georgescu 
(Progresul București). Antrenorii aces
tei selecționate sînt P. Popescu (Me
talul București) și N. Godeanu (Poli
tehnica Timișoara).

INDESCIFRABIL _____________
SOCIAȚIEI FORESTIERUL TG. 
IESC. .Așadar, deși echipa dv. 
a pierdut cu 2—0 meciul cu

vina pe

ALINA ȘERBAN ȘI ECHIPA FEMI
NINA DE RUGBY „SELENA". CLUJ. 
De .... rugby ? Citind rândurile dv., 
constat că acesta este adevărul : 
..Sint elev» a unei școli cu program 
specia! de educație fizică și am avut 
ocazia să practic atletismul, gimnasti
ca și voleiul. De cileva luni, clasa noas
tră are o nouă pasiune : rugby-ul, care 
a Început să ne placă 
nu ne-am oprit numai 
șl alcătuit o echipă de 
din H fete, tntimpinăm. 
cazuri. In primul rând, 
din jur, mai ales ale băieților și apoi 
nu găsim nici o echipă adversă, fe
minină, bineînțeles. Gindul renunțării 
<• Încă departe și, deocamndată con
tinuăm să ne antrenăm. Tu poștașule, 
ce zici despre inițiativa noastră ? Zim- 
bești și tu ? De ce v-aș minți : am 
zitnbit și eu, cititind rândurile dv. Dar, 
după ce am aflat că la Cluj s-a format 
o echipă feminin» de rugby, nu m-aș 
mira să aud că alte reprezentante ale 
sexului frumos s-au decis să practi
ce.. . halterele. în ideea de a doborî 
recordul lui Alekseev 1 Cu riscul 
a vă deziluziona, nu 
altceva 
sport pentru lemei. Este un sport dur, 
care

foarte mult. Și 
la atit, ci am 
rugby feminin, 
insă, multe ne- 
zimbetele celor

Cu riscul de 
pot să vă spun, 

deciî că rugby-ul nu este un

Pu.ec. spun* că 
rj inie* prima 
tării ha.tere.jr pe 
astru si î nai

Eurt 
unei

fClțîL dfS- 
«i Paris

edilii; ae 
etapă, a 
<M(i ti Ben
in țările 

opeL care 
i camp-.o-

legome 
rul ior 
xcoș. pi 

ușoBra. _ nîjaxie
grea. Peairu prima dată « al'®:-4’ 
za la saartal UBtrrcerilar hal ^rvfî- 
lii ««vietici. rare cuceresc rtoci din 
ceie șase medalii <fo aur î

In coatinuare, întrecerue s-au 
disputat la Haga <1949> și Pans 
19507 îp epird eu ediția a Xlî-a. 

găzduită in 1951 de orașul Milano, 
concursurile se desfășoară la șapte 
categorii de greutate prin introdu
cerea categoriei semigrea.

în 1969. la Varșovia, se concu-

celorlalți simpliști, canotorul Gyaza 
Gali (Mureșul Tg. Mureș) și-a ad
judecat titlul de campion republi
can. Tînărul vislaș este elevul an
trenorului emerit Francisc Cerhati, 
specialist in această probă, de 17 
ori campion național la simplu. 
Clasament : 1. Gyaza Gali (Mure
șul) 
(Șc. 
can

O 
tut 
2+1. Mai rezistenți. mai tehnici în 
această întrecere nautică — mara
ton, au fost elevii timișoreni, cu
noscători pe deasupra ai fiecărui 
unghi al Begăi. Rezultate : 1. Șc. 
sp. Tim. (Giulvezeanu, Prunkl + 
Stancu) 27:28; 2. Rapid 28:08; 3. 
Șc. sp. Arad 28:15. Ultima probă 
a adunat la start echipajele de 
schif 4 + 1 vîsle. In această dispută, 
cvartetul de la Voința Arad a în
registrat cel mai bun timp, cîști- 
gînd astfel frumoasa întrecere. Cla
sament : 1. Voința Arad (Vitelaru, 
Tornianschi, Herman, Tirb + Bau
man) 22:41; 2. C.F.R. Tim. 23:44 ; 
3. U.T. Arad 24:13

Mîine — n.n. azi — au loc între
cerile rezervate senioarelor.

25:41 ; 2. Walter Lampertus 
sp. Arad) 27:03 ; 3. Mihai Bar- 
(Steaua) 27:57.
spectaculoasă dispută am pu- 

urmări și în proba de schif

CAIAC-CANOE t Lacul Sna- 
gov, de la ora 10 Si 171 .Cupa 
Dinamo**.

HANDBAL. Teren Tineretului, 
ora 10: Universitatea Buc. — 
Voința Odorhei (f. A) ; teren 
Giuleștl, ora 17,45: Rapid — 
Mureșul Tg, Mureș (f. A).

HOCHEI: Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 13,30 i Duaărea 
Galați — I.P.G.G. București 1 
ora 16,00 i Tîrnava Odorhei — 
Avintul Gheorghieni (meciuri 
din seria secundă, Div. A).

FOTBAL: Stadionul Republi
cii, ora 17 î Sportul studențesc 
—’ Progresul Buc. (Div. B); te
ren Flacăra, ora 111 Flacăra ro
șie — Dinamo Obor; teren 
F.R.B., ora IU Mașini Unelte — 
Electronica; teren Voința, ora 
11: Voința — Unirea Tr. j te
ren Sirena, ora 11« Sirena — 
Victoria Lehliu; teren Laromet, 
ora 11 : Laromet — Autobuzul 
(meciuri Div. C) ; teren Ghen-

cea, ora 13 • Steaua Portul 
Constanța; teren „23 August*, 
ora 13 : Șc. sp. Energia — Po
litehnica Galați; teren Politeh
nica, ora 13 : Sportul studențesc 
— Steaua e23 August* )_ teren 
Metalul, 
Metalul 
ța, ora 
mobilul 
nlori).

POLO : Bazinul F.oreasca, de 
la ora 181 Olimpia Oradea — 
Vagonul Arad (Div, A), de la 
ora 17: Vagoaul — Progresul 
(Div. A).

HUSBY! Teren Politehnica, 
ora 101 Sportul studențesc — 
Grivița Boți» î teren Gloria, ora 
10: Gloria — Dlname (Div. A).

TENIS: Terenul central Pro
gresul, de la ora 14 9 „Cupa 
Davis*, ROMANIA — ELVE- 
TIA, ultimele două meciuri de 
simplu«

Brașov, nu numai câ nu dați 
arbitru. Ion Rus din Tîrgu Mureș, dar 
îl și felicitați ! Am citit de câteva cri 
rândurile dv. gîndindu-ne că le-or £i 
bătut greșit cei de la telegraf. Consta
tau! că nu e nici o greșeală la mij
loc, mă întreb dacă o asemenea tele
gramă, rarissimă. nu și-ar avea locul 
la Muzeul Sporturilor T L»stnd gluma la 
o parte, nu pot dec!- să vă felicit și 
eu pe dv. pentru spiritul de falr-play 
de care faceți dovadă.

FLOREA și NICOLAE CU CU, COMU
NA dalboset. în meciurile din ca
drul Campionatului european de fotbal 
nu se «pilc* prevederea potrivit cAre.a. 
ta caz de egalitate de puncte șl de 
golavera*. golurile înscrise în depla
sare se socotesc dublu, pentru 
realiza astfel departajarea. Ca 
un eventual 0—• In medul de 
mai, cu Lhtgaria. ar duce la o a treia 
ântilnire. Dar, sperăm câ băieții noștri 
nu vor pceîungi ..suspensul*. Sint prin
tre noi și unii care suferă de inimă !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren. inspirat de protestele jucătorilor 
pan un», atuncț cind arbitrul i-a sanc
ționat cu o lovitură de la 11 metri, 
în meciul cu selecționata olimpică a 
României :

a se 
atare, 
la 14

cere multi forță Și multâ rezls-

ora 13 t Metalul Bue. — 
Tîrgoviște ; teren Voin- 
13 : Șc. sp. t — Auto- 
Focșanj (campionat Ju-

venlți din depirtara,Ctnd______________
De la mii de kilometri.
Ce atâta supărare 
Pentru ... unsprezece metri t !

NICOLAS MUNTEANU, PLOIEȘTI. 
A fost o greșeală de tipar, în pagina I. 
în celelalte pagini ale ziarului «Un 24 
aprilie, a apărut numărul corect : 7 038. 
Oricum, ne cerem scuze.

tențfj. Dacă «r exista o a doua echipă 
feminină de rugby, v-ațl convinge re
pede de acest lucru, la primul meci 
pe care 1-ațl susține Ou ea. Dar, slnt 
atitea alte sporturi pe care le-ați putea 
practica : atletismul, tnotul, gimnastica, 
handbalul, voleiul, baschetul, tenisul de 
cimp, tenisul de masă. Pe alese I

VASILE SANTA, PIATRA NEAMȚ. 
„Sint elev la Piatra Neamț fi tot ju- 
cind și eu fotbal, am devenit un mlo 
portar. Un profesor de sport ml-a »pu« 
să mă antrenez, că-mi dă el recoman
dare pentru o echipă. M-am antrenat, 
dar profesorul a dispărut fl eu am 
rămas numai cu experiența (n.n. Ori
cum stnteți in ctștig !). Șl tare af vrea 
să Joc pe post de portar, măcar la o 
echipă de divizia C. Oare Ia vtrsta de 
17 ani, nu pot fi un portar valoros t 
Citind ziarul „Sportul-, am văzut că la 
Iași, portarul Politehnicii a scăpat min
gea in plasă. Și atunci, fădnd legătura 
cu situația mea, ml-am spus : deci, o 
echipă fără portar fl un portar fără 
echipă*. Așa ae tntlmplă in viață, uneo
ri. Doi oameni te caută cu Înfrigurare, 
dar trec unul pe lingă altul, fără să se 
vadă I Care echipă nu-șl dorește un 
portar bun ? Ați înoeroat și la echipa 
din orașul dv., Ceahlăul ? Dac» avejl, 
lntr-adev»r aptitudini, continuați a» v» 
antrenați ca portar. Și, in iedul acesta, 
nu-1 exclus să vină ziua cind nu veți 
mal alerga dv, dup» o echipa, d echi
pele se vor bate pentru dv. I

Ilustrații i N. CLAUDIU

tigăior
Si'.-PJV.
t.găSf 
no»sJrâ. \ orobiov

Prima participare românească la 
campionatele europene datează din 

7. cind la Katowice., Ion Birău 
Silviu Cazan se clasează pe lo- 
4 Participăm in continuare m 

1939 La Varșovia, unde Lazăr Ba- 
roța si Ion Birăa ocupă locul 4, 
iar llie Dancea și Silviu Cazan — 
locul S. Lazăr Baroța aduce prî-

ma medalie de bronz, la ediția a 
XX-a, disputata la Milano în 1960. 
Urmează Viena, unde Silviu Cazan 
ocupă locul 6 și tot el, împreună 
cu Fiți Balaș, se clasează Pe lo
cul 5 la Budapesta. Anul 1964 în
seamnă cucerirea primei medalii 
de argint prin Fiți Balaș, care sta
bilește cu acest prilej și trei re
corduri mondiale de juniori. Zaro 
Fiat cucerește locul 2 la ediția dis
putată la Varșovia în 1969 și me
dalia de argint la stilul aruncat. 
La Szombathely, în 1970, ocupăm 
două locuri 5 prin Ion Hortopan 
și Fiți Balaș. Ediția a XXX-a, des
fășurată anul trecut la Sofia, ne 
aduce o medalie de bronz prin 
Zoro Fiat. iar la total locul 4.

La actuala ediție așteptăm din 
partea sportivilor noștri rezultate 
cit mai bune și ocuparea unor 
locuri fruntașe in clasamentele ge
nerale.

prof. MIHAI CONSTANTINESCU

DERBYUL BASCHETBALISTIC
Urmare din pag. 1) I.E.F.S. — POLITEHNICA 64—58 

(34—24).
care Doina Buga-Stanca și Maria 
Roșianu trebuie să aibă — primeie 
— mustrări de conștiință, deoarece 
au jucat sub orice critică. Au ar
bitrat foarte bine dr. I. Știrbu și 
A. Atanasescu.

UNIVER-
51—44 (22—14).

ore de la disputa- 
Rapid <o greșeală 
deoarece în mod 
care joacă ultimul

CONSTRLCTORLL 
SIIATEA IAȘI 
După numai 13 
rea partidei cu 
de programare, 
normal echipele 
meci într-o seară nu treDuie pro
gramate la prima oră, a doua zi), 
Constructorul a susțin it o nouă în- 
tîinire în compania formației din 
lași. Totuși, bucureștencele s-au 
impus (ne-a plăcut clin nou ma
niera de atacare a zonei), condu- 
cînd din primul pînă în ultimul 
minut. Gugu a manifestat (ca și 
în meciul cu Rapid) o accentuată 
revenire de formă, Guranda ,s-a â- 
rătat ‘ îarași excelentă sub panouri, 
iar Petreanu și Popescu și-au im
pulsionat colegele prin felul cum 
au condus jocul. Ieșencele s-au 
zbătut, dar recuperînd rar mingile 
ratate .nu au putut face mai mult. 
Au arbitrat foarte bine G. Dutka 
și S. Filoti.

Programul de duminică (între 
paranteze, rezultatele din tururile 
precedente) : de la ora 10: A.S.A.— 
Politehnica (28—71, 58—83), „U“
Iași — Voința (53—52, 52—72) ; do 
la ora 16 : Sănătatea — Construc
torul (61—52, 60—56), Crișul — „U‘‘ 
Timișoara (54—62, 63—59), Rapid 
— I.E.F.S. (57—56, 60—54).

PUGILISTII BUCUREȘTENI
ȘI-AU DESEMNAT 

CAMPIONII
sărbătorească, 
(C.M.E.F.S. și 
boxerii bucu- 
titlurile mu-

UNIVERSITATEA 
— SĂNĂTATEA 
80—70 (46—26).

TIMIȘOARA 
SATU MARE

RAPID - VOINȚA BRAȘOV
88—59 (43—26).

CRIȘUL ORADEA 
CLUJ 58—48 (33—15).

A.S.A.

Campionatul feminin de handbal

ETAPĂ DIFICILĂ PENTRU FORMAȚIILE5 '+'<•

DIN ZONA RETROGRADĂRII
Astăzj se dispută etapa a XXII-a 
campionatului feminin de hand

bal, Divizia A. Importante pentru, 
configurația viitoare a „subsolului" 
clasamentului, partidele de la Bu- 
huși (Textila — Coonfecția) și Bucu
rești (Rapid — Mureșul Tg. Mureș) 
constituie „punctul forte" al zilei. 
Interesant este, de asemenea, duelul 
indirect dintre Universitatea Bucu
rești (campioana țării) și Universi
tatea Timișoara (liderul autoritar 
al actualei ediții).

a

PROGRAMUL

• BRAȘOV I
I.E.F.S

e BUHUȘI i 
ția București

ETAPEI A XXII-A

Rulmentul

Textila

• TIMIȘOARA : Universitatea — 
Universitatea Cluj

• BUCUREȘTI : Universitatea — 
Voința Odorhei (teren „Tineretu
lui". ora 10)

• BUCUREȘTI ! Rapid — Mu
reșul Tg. Mureș (teren Ciulești, ora 
17,45)

Confec-

CLASAMENTUL,
1. „U“ TIM. 21 20 0 1 333—191 40
2. „U* Buc. 21 17 1 3 285—213 35
3. I.E.F.S. 21 12 2 7 232—206 26
4. Textila 21 9 3 9 228—242 21
5. Voința 21 8 1 12 190—225 17
6. Mureșul 21 7 3 11 226—242 17
7. Rulmenți. 21 7 2 12 259—305 16
8. Rapid 21 5 3 13 205—225 13
9. „U“ Cluj 21 5 3 13 231—304 13

10. Confecția 21 4 4 13 227—263 12

Intr-o atmosferă 
creată de organizatori 
clubul Grivița Roșie), 
reșteni și-au disputat 
nicipale. Dintre cei 20 de finaliști
care au urcat în ring, s-au eviden
țiat în mod deosebit; Coste! Nedea, 
Constantin Agrigoroaie. Constantin 
Stan, Nicolae Păpălău și Constantin 
Nicolae. Nicolae Păpălău, în cursa 
spre zone, a arătat că rămîne un. 
boxer valori», pe care se poate con
ta. Cu mici excepții, în ring arbi
trajele au fost bune. Rezultatele teh
nice : cat. 48 kg S. Zamfir (Olimpia) 
cîștigă fără adversar, cat. 51 kg 
C. Nedea (Constructorul) b.p. L. 
Constantin (Metalul), cat. 54 kg M. 
Peia (Dinamo) b.p. T. Chirilă (Di
namo), cat. 57 kg C. Agrigoroaie 
(Dinamo) b.ab.2 Gh. Manea (Voin
ța), cat, 60 kg T. Nebunoiu (Elec
tromagnetica) b.p. D. Mureșan (Ra
pid), cat. 63,500 kg C. Stan (Voința) 
b.p. G. Iliescu (C.S.Ș.), cat, 67 kg N. 
Păpălău (Metalul) b.p. M. Boteanu 
(Grivița Roșie), cat. 71 kg C. Nico
lae (Rapid) b.p. I. Iancu (Electro
magnetica), cat. 75 kg C. Iancu (O- 
limpia) b.ab.2 Al. Gheorghiu (Semă
nătoarea), caț. 81 kg C. Grecu (Con
structorul) b.ko 
greșul), cat. +81 
lectrcmagnetica) 
(Grivița Roșie).

Daniel DIACONESCU

2 I. Năstase (Pro- 
kg Șt. Covaliu (E- 
b.ab.l I; Vidican

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT DIN 7
1. Spi stud. —
2. Progr. Brăila
3. Poli. Galați -
r-------. — ‘ _________
5. Vuit. ’text. Lugoj — C.S.M." 
' Bologna — Atalanta

Juventus — Cagliari 
Mantova — Lanerossj 
Milan — Napoli 
Roma — Catanzaro 
Sampdoria — Internazionale 
Varese — Fiorentina 
Verona — Torino

Progr. Buc.
— Met. Buc.

— F.C. Galați
4. C.F.R. Timiș — Poli. Timiș.
6.
7.
8.9.

10.
11.
12.
13.

Reșița

MAI
1,2 

1
l,x,2

1
l,x

1
1,X

X
1
1
2
1

x,2

SĂPTĂMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
reprezentare a fotbaliștilor noș
tri fruntași.

CUPA DAVIS 72
Debut tub semnul ploilor din 

ultimele zile al tenismenilor noș
tri tn Cupa Davis 72, din nou 
la drum spre vîrful piramidei ra
chetelor mondiale, din nou la 
drum pentru a fine... de toartă 
.Salatiera de argint* și — de 
ce nu î — de a o aduce, tn sfîr- 
șit, la a treia Încercare, acasă. 
Cert este, însă, că echipa de te
nis a României (cu llie Năstase 
și Ion Țiriac, portdrapel) este cap 
de serie tn grupa A a zonei eu
ropene, efi llie Năstase conduce 
tn clasamentul F.I.L.T. și câ 
dublul Țiriac — Năstase a ctști- 
gat, recent, campionatul inter
national al Italiei. Semne bun» 
anul are...

(Urmare din pag. I)

bdtrlnului continent înaintea O- 
limpiadei de ia Miinchen. Și spe
ranțele reprezentanților României 
au câpdtat în orașul polonez noi 
temeiuri pentru a se numâra 
printre protagoniștii Jocurilor O- 
limpice, așa cum ne-au obișnuit 
de-a lungul ultimelor ediții.

LUNGA CARAVANA

Lunga caravand — trenuri, a- 
vioane, autobuze, autoturisme, cu 
aproape zece mii de turiști-su- 
porteri ai echipei naționale de 
fotbal — s-a întors satisfdcutâ 
de la Budapesta, râsptndindu-se 
apoi în grabd pentru a nu pier
de nimic din palpitanta cunâ de 
urmârire a liderului (U.T.A.), în 
care s-a angajat F. C. Argeș.

Și
nuf r ,__
rezultat în deplasare — care le 
acordă, acum, prima șansd pen
tru calificarea în turneul final al 
Campionatului european — 
curba rezultatelor din etapa pri
mei divizii, disputatâ la mijlocul 
acestei sâptdmîni, nu s-a mai în
clinat net in favoarea echipelor 
gazdă. Astfel, F, C. Argeș și 
S. C. Bacdu au cîștigat, iar Fa
rul a smuls un egal tn meciurile 
disputate în deplasare. Dar, in
diferent de un rezultat tau al
tul, consecvența cu care se des
fășoară programul eompetifional 
al Diviziei naționale A — mai 
ale, în condițiile unor solicitări 

. internaționale mult sporite față 
de anii trecufi — merită subli
niată, ca una din condifirle ce 
chezdșuiește buna pregătire și

pentru câ tricolorii au obți- 
un prestigios și promifdtor



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA BUDAPESTA

DEBUT PROMIȚĂTOR
AL TINERILOR BOXERI ROMÂNI

SZEKESFEHERVAR. 6 (prin te
lefon de la trimisul nostru spe
cial). — Nu a lipsit mult ca tur
neul internațional de box rezervat 
tineretului, pe care l-a organizat 
federația maghiară de specialitate 
să se transforme intr-o întâlnire 
bilaterală intre pugiliștii unguri și 
reprezentanții noștri. Aceasta da
torită faptului că marea majoritate 
a celor invitați au absentat, pre- 
textînd data prea apropiată de 
Campionatele europene de tineret 
de la București. Competiția a fost 
într-un fel... salvată de sosirea in 
ultimul moment â unui grup de 
3 boxeri cehoslovaci. Acestea au 
fost împrejurările în care vineri 
seara au început întrecerile. Par
ticipă un lot de 36 sportivi ma
ghiari și alături de ei cei 3 ceho
slovaci și cei 8 boxeri români — 
Alexandru Turei (semimuscă), Dinu 
Condurat (muscă). Ion Adam 
ăpană), Simion Cuțov (semiușoa- 
ră), Marcel Lupu (semimijlocie), 
Vasile Croitorii (mijlocie), Marian 
Culineac (semigrea) și Ion lîuicu 
(grea).

La iropime.’ea îzdelo, s-a «ța
rinele categorii <rr:i,:- 
f e eliminatori?, și să 

sistem turneu, fiecare 
învingătorul fiind sta-

Lâszlo Katpna. Cea ■ mai scurtă în- 
țilnire din prima gală a fost cea 
intre semigreul nostru Marian Cu- 
lineac și Gyorgy Csak (R.P.U.). 
Chiar din primul minut, Culineac 
a atacat cu lovituri repetate la 
ficat, dbligîndu-1 pe Csak să aban
doneze.

Boxînd tot așa de slab ce la 
..Criteriul tineretului' 
lăți.

b’l;t '••î la 
rile să nu 
se boxeze 
cu fiecare, 
bilit prin adițiune de puncte. Pri
mele partide au avut loc vineri 
seara, cind au urcat in ring și 3 
boxeri români. După o evoluție 
puțin convingătoare, mijlociul Mar
cel Lupii a obținut, totuși, victo
ria la puncte în fața maghiarului

de la Ga- 
greul Ion Ruicu ne-a deza

măgit și de data aceasta. Luptînd 
mai dezordonat ca niciodată, el a 
primit două avertismente, fiind a- 
poi descalificat pentru lovitură sub 
centură.

Dintre pugiliștii străini care au 
luptat în prima seară o impresie 
deosebită a produs campionul eu
ropean de la Miskolc, 
Peter Gliick (care va 
apere titlul la C.E. de 
la București) și colegul 
Josef Harmat.

De altfel, pentru specialiștii un
guri. acest turneu constituie ul
tima verificare a boxerilor din țara 
vecină. în vederea participării 
C.E. de tineret din România.

Turneul international 
Szekeșfehevăr se înscrie, 
altă parte. în cadrul unor 
roase manifestări sportive și cul-

a
1000 de ani de la înființarea o-

CU CAMPIONII LUMII

■

nume-

3-0 CU ELVEȚIAfi-
Tiriac, 
nu iuțea 
Hlatter

de schi
Seiler, a

încheiat 
favoarea

individual conduce
Perurena, cu timpul

INCONSTANȚA

atletism dintre selec
ționatele de juniori ale URSS și SUA ' . ' «v .. . î _n j .. no r.: nn 4111 i «a

California-

sr r' :

m

Turneul de volei

la Bratislava

A JUCĂTORILOR NOȘTRI 
ÎN PARTIDA

..cocoșul1 
veni să-și 
tineret de 

său. ușorul

turale prilejuite de aniversarea

rașului.
Duminică dimineața au loc 

nalele disputelor.

pindesc 
drelianul 

trimită

P'ira HENT
pesie fileu.

(Urmare din paj. I)

■J

Turneul de sabie de la Budapesta

GH. CULCEA S-A CALIFICAT IN 8-IMI DE FINALĂ
BUDAPESTA, 6 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Pînă la 
urmă, echipa de sabie a clubului 
Steaua a rămas pe locul V în cla
samentul final al „Cupei Europei" 
deși a avut un meci cîștigat, ca și 
II. K. Graz și Le Francais-Mon- 
treuil Locul IV a revenit sabreri- 
lor din Graz care au avut un asalt 
mai mult cîștigat decît echipa 
bucureșteană. Dacă ar fi putut evp 
ta eșecul în fața echipei austriece,

sabrerii Stelei ar fi repetat rezultatul 
de anul trecut dar nu trebuie să se 
uite că ei au avut în formație un 
singur component al lotului nos
tru olimpic (C. Nicolae) și că au 
fost lipsiți de aportul lui O. Vin- 
tilă. în plus. Nilcă a tras sub po
sibilități fiind accidentat, iar Alexe 
a făcut mai mult figurație.

Surprinzătoare a fost comporta
rea clubului francez care numără 
trei olimpici în formația sa și care

A 25-a ediție a „Cursei Păcii“

BERLIN, 6 (prin telefon). Cei 102 
rutieri, participanți la cea de a 25-a 
ediție a „Cursei Păcii", 
simbătă la 
a II 
lin - 
Miincheberg 
witz — Hoppegarten. 
moasâ și traseul cu 
denivelări au permis

s-au aliniat, 
amiază, la startul etapei 

circuit, 121 km. pe ruta Ber- 
Ahrensfelde — Werneuchen — 

Herzfelde — Dahi- 
Vremea ft u- 
foa-te puține 

...... .. cicliștilor să 
imprime cursei un ritm rapid (medie 
orară 45,2 km). Cele două 
turt cu premii au fost ciștigatc 
Dimitriev iU.R.SS.) și Rosignoli 
talia). Primul pluton a 
de rutieri (printre care 
torit români), astfel că 
nai. disputat pe stadion 
50.000 de spectatori, a

spri ri
de 
(t- 

cu prins <15 
și alergâ- 

sprintul fi- 
in fata a 
prilejuit o

extraordinară. Pe pistă a pă- 
primul ciclistul sovietic Mos- 
dar in apropierea liniei de 
el a fost întrecut de Michael 
(R.D Germană). Din păcate.

luptă 
truns 
kalev. 
sosire 
Mtlde 
in această etapă s-a accidentat unul 
dintre favoritii întrecerii. pc’-»nezul 
Zygmund Hanusik.

Iată ordinea primilor trei clasați 
ir. etapa a II-a: 1 M. Mtlde (R.DG.i 
2h 4 >:l0: 2. Mo<kalev (U R S.S.) :
3. Zeman (Cehoslovacia) — acela-1 
timp. In clasamentul general, pe pri
mul loc. Andras Takacs (Ungaria)

Elana a III-a se dispută duminici 
pe ruta Berlin — Magdeburg <163 
km), iar etapa a IV-a se <i„-făso• ■ ă 
luni: Ascaersleben — Erfurt (170 
km).

VUTOV SI GAGANELOV :
300 MECIURI

cel mai bun post In 
s-a “ 
buni 
nind

:rei luni, ffisbe 
afirmat ca unul din: re ce’, rr. 
fundași dreapta ai AngLe:. re‘. 
atenția Iui Ramsey !

La Liubliana s-au întllnit în cadrul 
unul turneu internațional echipele mas
culine de baschet ale Iugoslaviei șf Bra
ziliei. Meciul, care a fost urmărit d« 
peste 2 900 de spectatori, s-a 
cu scorul de 84—66 (47—31) in 
baschetbaliștilor iugoslavi.■
Fostul triplu campion olimpic 
de la Cortina d’Ampezzo. Tony ----
fost confirmat director tehnic al echipei 
de schi a Austriei. Tony Seder l-a ales 
ca antrenor al echipei masculine pe 
Ernst Hinterseen, campion olimpic de 
slalom în i960 la Squaw Valley. Ernst 
Falch, fostul antrenor - al echipei An
gliei, Va pregăti eehtpa feminină a aus
triei în colaborare cu Anne Marie Proeu 
și Erich Sturm.

Fostul campion mondial de box la cat. 
grea, Cassius Clay. ÎI va intimi la 28 
iunie in orașul Las Vegas pe •IS‘rv 
Quarry. Apoi. învingător sau învins, Clșv 
v, evolua la-Dublin in ziua de 12 iu.le. 
El va primi replica lui Lewis, un fost 
sparing partener. Meciul se va disputa 
în aer liber ne stadionul „Croke Park , 
oare poate adăposti peste 90 000 de spec
tatori.

Cunoscuta echipă braziliană de fotbal 
F.C. Santos a susținut la Teheran un 
meci amical în compania selecționatei 
Iranului. Fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 5—1 (1—1). 
Pele a inserts 3 puncte, Unieul punct 
al gazdelor a fost marcat de Nassau.

Turneul masculin de volei de la 
Bratislava este, fără îndoială, ccl 
mai puternic concurs internațional 
din prima jumătate a anului, con
stituind totodată un important e- 
xamen pentru voleibaliștii noștri, 
care se pregătesc pentru turneul 
preolimpic din Franța, unde țin
tesc calificarea la J.O. Vineri sea
ra. reprezentativa noastră a cedat 
la limită (după cinci seturi) par
tida cu formația R. D. Germane, 
campioana lumii. Antrenorul se
cund Aurel Dragau ne spunea că 
jucătorii români au evoluat des
tui de bine în majoritatea tim
pului, însă aceleași fluctuații (sem
nalate și cu o zi 
cursul seturilor, 
rea rezistenței 
meciului i-au

Continuindu-și turneul in Japonia, echi- 
na feminină de volet a UH.SS a jucat la 
Osaka în compania selecționatei țarn. 
Jucătoarele japoneze au terminat Snyin- 
Kătoare cu scorul de 3—0 (13—11. 15—s, 
15—19). Oaspetele mai urmează să sus
țină alte 4 partide.
■
Turul ciclist al Spaniei a continuat cu 
desfășurarea etapei a 8-a oc ruta Vina- 
,-ez _ Tarragona (189 km). Primul a 
trecut linia de sosire olandezul Kees 
Koelken. cronometrat îți 5h 51’. to pla
samentul general ' 'J‘ ’ “““
spaniolul Domingo 
de 3811 44’10”.

a terminat pe locul VI. Antrenorul 
său; M. Parrent. era foarte afectat 
de rezultat dar și-a manifestat spe
ranța că în turneul individual sa
brerii francezi vor obține rezultate 
mai bune.

Turneul pentru locurile I—III a 
constituit un succes net al sabre- 
rilor maghiari. Mai întîi. echipa 
Honvfed a dispus de campioana
U.R.S.S., ȚSKA-Moscova, cu 9—7. 
Cu același rezultat a cîștigat și
Vasas întîlnirea cu sabrerii mos- 
coviți. iar cum in prealabil ea în- 
trecuse pe Honved cu 11—5, și-a 
adjudecat „Cupa Europei". Aceste 
ultime meciuri au furnizat asalturi 
de mare 
remarcat
Kovacs precum și trăgătorii sovte 
tici Sidiak și Nazlîmov.

în cursul serii < 
individual pentru 
in care au luat s 
renți. Sabrerii noi 
bine primul tur : Nicolai 
cea 3v și Alexe 2v. tn 
insă, numai Culcea a ob

și Blatter continuă să Joace cu o 
ambiție deosebită și mențin avansul 
de un ghem (4—51. cînd trece la 
serviciu Năstase. Iarăși relaxare 
neașteptată și pentru a doua oară 
— Ilie nu găsește cele mat bune 
unghiuri. pierzît;d ci,emul.

în schimb, a] patrulea set este o 
revenire la nota inițială. Campioni: 
noștri joacă atent- vor să pună ca
păt luptei șt reușesc, cîșttgînd după 
0—I șase ghemuri la rind !

Am remarcat în aceste ultime 
secvențe, ca si pe parcursul celor 
precedente, in care Năstase și Tiriac 
au apăsat pe accelerator. aceeași 
bună viziune a jocului de dublu, 
mișcări tactice în teren îăcute cu 
artă, lovituri decisive. Evident, este 
greu de defini’ potențialul aciuai 
al echipei, judecind după o între 
ceie cu adversari de mult mai sla—

bă valoare. Ne închipuim că jucă
torii noștri ar fi abordat altfel o 
partidă (ne gîndim la acele scrii 
de Job'iri. uneori inutile) 
fi avut în față specialiști 
lui in forță și viteză.

Reuniunea s-a încheiat 
tide amicală între jucătorii nefo- 
losiți in meciurile oficiale. Toina 
Oviei (România) și Max Hiirlimann 
(Elveția). Proaspătul nostru Davis- 
cupnian a început oarecum necon
vingător, dar s-a regăsit pe par 
cursul jocului. înscriind o bine
meritată victorie : 9—7. 6—3 pentru 
Ovici.

Arbitrajele au fost asigurate ieri 
de Mircea Constantinescu și Ștefan 
Cristian, care — ca și arbitrul prin 
• ipal Florian Marinescu — au avut 
c sarcină in general ușoară.

Astăzi 
conform 
întîlnini 
ultimele 
Werren,

în care ar 
ai tenisu-

cu g par-

■ înainte) pe par- 
precum și scăde- 

de joc în finalul 
împiedicat să obți

nă un rezultat, favorabil, 
ultima parte a primului 
avut o cariere, soldată cu 
acestuia la 13. iar în cel 
lea au cedat complet 
di>Dă ce au condus cu 
Sfîrșitul întîlhirii a 
birea forței de atac 
în primul rind a 
aooi a lui Bartha. Acesta din urmă 
nu s-a simtit în largul lui, fiind 
înlocuit cu Mtxjulescu, care a dat 
satisfacție.

La închiderea ediției, am primit 
si rezultatul întîlnirii de aseară : 
România—R.S.S. Ucraina 3—1 (—13, 
2. 10, 1). Alte rezultate: Bulgaria 
— Cehoslovacia 3—1 (meci disputat 
vineri). R.D.G. — Cehoslovac ia <3—1, 
Bulgaria — Ungaria 3—1.

Prima întâlnire de
luvjuicz.vxaat- v«<— *• * — —----- . - - _
se va desfășura în zilele de 28 si 29 iulie 
în. orașul Sacramento din California. 
Echipa SUA va fi alcătuită în urma 
campionatelor naționale de juniori pro
gramate la 23 și 24 iunie la Lakewood 
(Colorado).

ALTE REZULTATE
DIN ,,CUPA DAVIS"

(de la ora 14. la Progresul) 
tragerii la sorți- programul 
România—Elveția prevede 
două simpluri ; Kăstase— 

_____ , Tiriac—Burgener. Căpitanii 
c. lor două echipe — prof. Șt. Geor
gescu și dr H. Grimm — pot cădea 
de acord să folosească și jucătorii 
de rezervă

spectacol in care s-au 
maghiarii Marot și A.

pe continent, 
din cadrul 

europene din

turneuiui 
optimile d

a început turneul 
„Cupa Huntaria** 

startul 140 concu-
"erut cu 
3v. Cul- 
urul II, 
lut caii- 
njsGd a! 
fapt, cu

Tiberiu STAMA

‘31 el

calif:'
Olandei. ire-sl

Ka

Astfel, în 
set. ei au 
pierderea 
de-al trei- 
inițiativa, 

6—0 si 9—7 ! 
evidențiat, slă- 
a trăgătorilor, 

lui Udișteanu.

ln ziua a treia a turneului internațional 
feminin de baschet d» ța Bați,, care are 
ca scop sâ califice două echipe pont-u 
campionatul european, selecționata Aus
triei a învins cu scorul 67—43 "
scitica Scoției. Italia » dispus cu 71 
(20—10) de Grecia, iar selecționata 
raelului a întrecut cu 61—39 (26—22) 
chipa Angliei.

3 (32—2D 
T0—28 
l Is- 

e-

de
de fotbal

l>a Sochaux a murit, in virstă de 6# 
ani. internaționalul francez ,2_ 
Roger Courtois. Fost centru atacant al 
echipei Sochaux între anii 193a si 1938, 
Courtois a jucat de 22 de ori în echipa 
națională.

La Duisburg se desfășoară în prezent 
un turneu internațional de polo pe apă. 
In primul meci, echipa iugoslavă Mla- 
dost Zagreb a învins cu scorul de 7—3 
(2—0. 1—2, 2—2. 2—1) echipa italiană
CJanottieri din Neapole. In partida ur
mătoare. Torpedo Moscova a întrecut 
cu 5—3 (3—0. 0—1, 2—2, 0—0) formația 
olandeză Robben.

LUPTĂTORII JUNIORI LA BUDAPESTA
Astăzi va avea loc la Budapesta un 

turneu internațional d- lupte șreeo- 
romane rezeț-vaț jujijorilor. La aceasta 
competiție participă șl șase juniori 
bucureștenl : Ion Nedescu (semimuaoa). 
Vasile Bosinceanu (muscă), Valentin

Pîrvu (cocoș). Dumitru Mizileanu fpană). 
Florin Crăciun (semigrea) și Lurian 
Gheorghiț» (grea). Luptătorii noștri sînt 
însoțiți de antrenorul Alexandru Ruszl 
și arbitrul Nicolae Hassler.

FILMUL SPORTIV ROMANESC S-A AFIRMAT
IA FESTIVALUL INTERNATIONAL DE LA REIMS

Recent, doi cunoscuți fotbaliști bul
gari au fost sărbătoriți cu prilejul par
ticipării lor la 300 de meciuri în Divizia 
națională A. Este vorba de foștii inter
naționali Ivan Vuțov și Boris Gaganelov.

Originar din Gabrovo, I. Vuțov și-a 
demonstrat calitățile sale de fotbalist 
mai învii la clubul Botev (actualul Tra- 
kia> din Plovdiv, unde a jucat 80 de 
meciuri Dar adevărata sa afirmare a 
găsit-o la clubul Levskl. sub culorile 
căruia a jucat 210 meciuri timp de opr 
sezoane. In prezent, ta 32 de ani. con
tinuă sâ joace cu succes la formația 
Akademik. al cărei căpitan e^te. ln 
posturile dc mijlocaș sau fundaș cen
tral. Vuțov a evoluat și în reprezarca- 
tivele Bulgariei, numărînd 16 participări 
ln echipa A. cu scare a luat parte și la 
campionatul mondial din Anglia.

De ctteva ori numele lui Vuțov a fi
gurat pe lista celor mal buni spor. - ; 
bulgari. Anul trecut i-a fost acordat 
premiul „Etica sportivă", care se ' 
feră anual de redacția ziarului -Na.*.- 
den Sport" pentru cel mai etic gest

De 12 ani. Boris Gaganelov este t"v- 
larul postului de fundaș stingă a’ clu
bului Ț.S.K.A. Sofia Ani de-a rine.: 
ei a fost și căpitanul primei reprezen- 
tativp bulgare al cărei tricou l-a Îm
brăcat în 41 de meciuri. Prin jacul tă i 
constant bun a adus o însemnată con- 
tribuți„ la cîștiearea de către T.S.K 
a clncf titluri de campioană și de t> 
ori a cupei. Gaganelov a participa; 
la campionatele mondiale din Anglia 
Mexic, 
nuă să

GEAICI CEL IUTE DE 
PICIOR

Reintrat in echipa de club (Steaua 
roșie) și în cea naționala, celebrul in
ternațional iugoslav Dragan Geaici --a 
reintegrat și în tumultuosul circuit inter
national unde contează ca una di-v. e 
figurile proeminente O dovadă a neîn
cetatelor sale solicitări, care S imp r. 
un program de o maximă operativitate, 
cu folosirea ce’.or ?r.a rapide m.’Hcare 
de locomoție, ne-o furnizează agita .a sa 
agendă din z::el? de 2d aprilfa. 1 s: - 
mai Duminică 30 aprilie, la '.9
termina partida Iugoslavia — U.B.S.S. 
și eviund .zăpușeala*4 Iui Boșkav — 
bleca direct ’a aeroport pentru a se 
îmbarca în avionul de Hamburg, ur.de 
a doua zi era prezent la fes:; , al ui 
Seeler. Dar n-a fost numai am. în 
aceeași seară, după partida dedicată 
retragerii cunoscutului fost ir.mmaționai 
vest-german. Geaici se instala din nou 
în avion, spre a rever., la Belgrad. Pen
tru că urma o etapă de campionat Șl 
Steaua roși* î] solie:ui insiste?.

PANCSICS

PAXCS1CS

grupa A — 
ucazâ rtprczc"

— df 
pe!e Italiei si 

disputa intre 
rrturi finală 
ria. î*alî?nii cond 
ustnei (Barazzuti 
—45. *5—1. »î—2 z Berti

Piet^angeli. Pan itta 
•kovetz —3. •>—4.

?en. Olanda — 
Hordjik 

de). 
OUă 

de la Tbi- 
conduce cu 

Sovietice (Szoe-

3—6, 6—2 intr.) 
ieri, clin cauza 
Varșovia, sco-

- Bla-ke. 
6—4) La Sc 
Nort egia * 3—0 (Hemme* 
au cisligat toate cele 
Decizia nu este definitivată în 
meciuri importante. Cel 
l:si. in care Ungaria 
1—J in fața Uniunii

_ Korotkov 4—6. 
Barany — Metreveîi 
n-a mai fost reluat 
ploii persî-tente. L ■ 
rul e-‘.e 2—I in intilnirea Polonia 
Iugoslavia. Nov ickt — Spear 
f>—3. ti—2. 6—2 ; Iovanovici — 
siorek 6—3. 6—4. 6—3. Gasiorek. 
\vicki — Iovanovici, Spear 6—4. 
6—2, 6—3). în fine. la 
Danemarca are 2—1 in fața 
dei.

vi

4—6. 
Ga
s’ o—

7—9, 
Copenhaga, 

Finlan-

Iran — Egipt, care va de- 
: viitoarea adversară a echioei 
iei. este programat săptămîna 
; (10—12 mail la Teheran, 
si rezultatele înregistrate pînă 
in gruoa secundă a comneti- 
Bruxells' : Belgia — Ceho

slovacia 1—2 t'J'gnot — Kodes 2—6, 
4—6 ; Hombergen — Pala 6—2. 
6—3. 3—6. 8 -10 ; Hombergen, 

-ar: Kukal. Hrebec 6—3.
i. 6—4) ; Baastad : Suedia — Noua

2—1:
3—0 ;
3-0 ;

JOLLY-JOCKERUL" APARARII

Ln important premiu a fost atribuit filmului „De la trei la cinci ani “
• V

In prezent, la 32 de an., 
joace ca in anii tinereii:.

re.
Și 
și

O EVOLUȚIE CURIOASA
Ați auzit de Gordon Nisbet ? N - 

$i cu toate astea este in vedenie - 
sir Alf Ramsey pzntru echipa nat . r. - 
a Angliei in postul de fur.aas Ca- - 
sa este curioasă. Angaja* de West Br 
wich Albion ca mijlocaș. s-a olîcrs:: 
repede de acest post Și a <î_-
sehimbe specialitatea devenind... portar. 
A dovedit un talent atît de mare 
v. B.A. l-a alini im* sa e
la Coventry, in 1969. Premiera =-a 3 -
dit a fi catastrofală : Xisbct a primit 
patru golurj cu ușurință și. dezx u 
jurat că nu va mai îmbrăca 
tricouL de portar

A revenit, deci, pe teren, ca juJât^r 
de cimp și a fost incei cat u3 a acanț 
central. A fost marea revelație a anului 
în Insulele Britanice. De la meci a mec: 
joacă tot mai bine și. așa cum am spu-^. 
a fost reținut de Alf Ramsey, in r.u -l 
internaționalilor englezi. Dar Xisbet. 
născut în Anglia din părinți scoțieni a 
lăsat să se înțeleagă că el ar d să 
joace pentru Scoția.

La 20 de ani, 
doialâ. cel mai *—
baliștii britanici. Dar el este un ;aier.t 
sportiv înnăscut. — 
pion la sărituri 
școlare din districtul Wallsen d. De ia 
apă. a ajuns la schi și a cucerit o me
dalie de argint într-o competiție inter
națională. Dar fotbalul este sportul pe 
care îl preferă.

In clipa de față, este, probabil, sin
gurul jucător din lume al cărui transfer 
a fost solicitat de ctteva cluburi, ue- 
care dorindu-1 în alt post. Este vorba 
de Coventry, Chelsea, Newcastle, Sun
derland, Burnley șl Blackpool, unele 
îl vor portar sau apărător, altele jucă
tor de mijlocul terenului sau atacant. 
Dar. in final. Don Howe, fostul adjunct 
al iul Bertie Mee la Arsenal, l-a găsit

a
niciodată

Gordon, este, fără 
..universal" dintre iot-
De pilda, a fost căm
in apă în întrecerile

în lipsa lui Bene și a lui Albert, 
căpitanul echipei Ungariei este 
Miklos Pancsics. Fundașul echipei 
reprezentative și al formației Fe- 
rencvaros face parte din generația 
mai veche a jucătorilor, tind de
canul de vîrstâ ai actualilor purtă
tori ai tricoului reprezentativei un
gare. Tocmai din acest motiv a fost 
ales căpitanul echipei țării.

Pancsics este un produs al echi
pei Eerencvaros. Născut Ia 4 februa
rie 1944 !a Budapesta (are deci a- 
cum 28 de am), a început să joace 
fotbal în formația de pitici a echi
pei alb-verzilor. Treptat. Pancsics, 
Care încă din copilărie s-a dovedit 
a fi un autentic talent, a promovat 
în echipa de juniori, apoi in echi
pa de tinerer-rezerve și. in fine, la 
19 ani (în 1963) a îmbrăcat pentru 
prima oară tricoul primei echipe.

Calitățile fizice excepționale 1-aiț. 
ajutat pe Pancsics intr-o afirmare 
rapidă și spectaculoasă. înalt de 
1.85 m. avînd o greutate de 83 kg., 
Pancsics s-a impus în scurt time 
drept unul dintre cei mai buni fun.- 
dași ai Ungariei. Care sînt calită
țile sale? Le schițează chiar an
trenorul său- ■de" club Ferenc Csa- 
nadi: „Pancsics este omul de bază 
al
el am pierde multe jocuri. Posedă 
o detentă impresionantă, este im
batabil în duelurile aeriene, are 
plasament excelent și o viteză re
marcabilă. Joacă de obicei fundaș 
stingă, însă Ia nevoie (chiar în

ntic

apărării de la Ferencvaros. Fără

Z-lele trecute s-a încheiat cel de-al 
IV-lea Festival internațional CIDALC 
al filmului sportiv. Desfășurat la 
Reims, Festivalul s-a bucurat de un 
mare eâou in lumea cinematografică 
și snortivă, nu mai puțin, de 18 țâri 
— U.R.S.S., Cehoslovacia. Iugoslava, 
Beigia. Franța. Canada. Italia. Bulga
ria. Spania. Polonia. R F. a Germaniei, 
Australia. Elveția. Anglia. S.U.A., Un
garia. Danemarca și România — pâr
tie pind la această prestigioasă între
cere.

întors de la Reims. 
Anastasescu. din Sectorul de 
gandă al C.N.E.F.S.. șeful Comisiei fil
mului sportiv, avea să ne furnizeze o 
serie de date interesante în legă’ură 
cu această gală cinematografică inter
națională și. mai ales, cu succesul re
purtat de tinăra cinematografie spor
tivă românească, ale cărei producții 
au fost unanim apreciate, unul dintre 
ele fiind distins cu Premiul Secreta
riatului de Stat il Franței pentru Ti
neret. Sport și Recreație.

— Cite filme 
intrecerea de la

— 72. Fiecare

au luat „startul" in 
Reims ?

prot. Virgil 
propa-

țară a avut dreptul 
de a prezenta patru producții, reali
zate in ultimii ani. Dar, înainte de 
concursul propriu-z:s, a existat umil 
cu caracter de preselecție. deosebit de 
exigent, la care au „căzut" destul de 
multe filme, astfel că unele țări au in
trat în concurs numai cu trei, două 
și chiar cu un singur film. Simpla 
admitere in concurs a însemnat, deci, 
un succes. Astfel privite lucrurile, ele 
au venit să confirme saltul calitativ pe

museților sportului, a foloaselor pe 
care le aduce această activitate, a în
sușirilor deosebit de prețioase pe care 
Ie dezvoltă : ambiția, curajul, forța de 
concentrare, rezistența fizica și mora
lă, grația și puterea. Iată mottvul 
pentru care filmul sportiv a depășit 
faza începuturilor tițnide, a unor pre
tenții limitate, el fiind realizat astăzi 
pretutindeni cu cele mai înalte mij
loace artistice. De aceea, Festivalul 
internațional de la Reims a marcat 
un mare ,pas înainte față de preceden
ta competiție a filmelor sportive, cea 
de la Grenoble.

timpul jocului) suplinește orice post 
in apărare".

în meciul 
el a fost 
a 25-a oară 
gariei. Prin 
Pancsics a ti 
a fost pentru a 25-a oară inte

cu echipa României, 
t selecționat pentru 

in reprezentativa l’n- 
urmare. in această zi, 

:răit un mic jubileu:
'.aț:o- 

nal în prima selecționată a țării.
In încheiere iată o scurtă carac

terizare a jucătorului maghiar fă
cuta de.ziarul „Nepsport" după par
tida cu R.F a Germaniei; _A avut 
in extrema stingă Held un adver
sar redutabil. In apărare, a Jucat 
exceptional. S-a lansat deseori foar
te periculos in atac, dar în ase
menea ocazii, din păcate, centrările 
sale au fost uneori imprecise".

HAMPDEN PARK: 143 000 DE 
LOCURI PENTRU 500 DE 

SPECTATORI !
D- dnd cu***ac?:ăeîfrSf‘!e mortale’"** 

tînCtJt*'ipeetatorttoSv.de. pe stadioanele 
, Glasgow, poliția scoțiană sJ n*
m.:a* nuniîHlT i’FTor autorizați să a 
Ide in tâbune. Dt^.p.ildu. la Ibrox Park, 
stadionul Iui Rangers, unde în mod 
Obișnuit se vindeau, cise 120 000 de 
astăzi nu 
80 000 de 
stadionul 
diminuat 
100 000 la 
Park, cei 
unde sînt -------- - ----------- - ----
importante pentru că in tribunele sale 
pot asista 143 000 de spectatori, nu mai 
sint admiși acum decît 110 000.

Frumusețea este însă alta : Hampden 
Park aparține clubului amator Queens 
Park, la ale cărui meciuri asistă săptă- 
minai Intre 300 $i maximum 1 000 de 
spectatori pierduți ln imensitatea gra* 
elenelor.».

Rangers’;

mai au voie sâ intre decît 
amatori de fotbal. Parkhead, 
lui Celtic, și-a văzut și el 
numărul de spectatori de la 
75 000. tn sfîrșit. la Hampden 
mai mare stadion din Europa, 
organizate meciurile cele mai

!

— Este vorba — ne spune prof. 
Virgil Anastasescu — de filmul ..De 
la trei la cinci ani" (scenariu : conf. 
unit LE F S Cornelia Ghibu : regia: 
Eugenia Gutu). despre care, in expu
nerea de motive a juriului internațio
nal, se fac următoarele aprecieri : 
„Pentru prospețimea inspirației, pen
tru farmecul său. pentru modul cum 
evocă nevoia de mișcare, de exerci
țiu fizic, a celei mai tinere generații, 
a copiilor".

R.F.G. 
Irlanda 

Bulgaria

Atena : 
Dublin : 
Sofia :

Paris : Franța — An
glia 2—1 (englezii reduc scorul la 
dublu : Lloyd, Paish — Barthes. Go- 
ven 6—3, 4—6, 6—1, 6—4).

3—6. 
Oro»
IO— I 
Zeelandă
Grecia 
Turcia
Spania 0—3 :

FISCHER RĂSPUNDE FAVORABIL
AMSTERDAM 6 (Agerpres). — 

Marele maestru american Robert 
Fischer a informat Federația in
ternațională de șah că acceptă sâ

TURNEUL DE ȘAH
DE LA THORNABY

LONliRA 6 (Agerpres).’ —' Turneul 
inter rational de șah de la Thornaby 
: \ cli ■> s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru danez Bent Larsen, care 
a totalizat 11 puncte din 15 posibile. 
Pe locul doi s-a clasat Ciubojevici 
(Iugoslavia) — 10 puncte, iar pe locul 
trei. Porti-ch (Ungaria) — 9,5 puncte., 
Șahistu) român. Florin Gheorghiu, a 
ocupat locul 8 cu 8 puncte. In ultima 
rundă, liderul clasamentului. Larsen, 
a fost învins de marele maestru iugo
slav. Parma. Tringov a cîștigat ia 
Wade. Liubojevici l-a învins, pe Ree 
și Anderson pe Bellin.

—

Turneul preolimpic de baschet
HAGA 6 (Azerpres). — In mai multe 

orașe olandeze au continuat meciurile 
din cadrul turneului preolimpic de 
baschet masculin La Amheim. echipa 
Franței a întrecut cu 50—47 (23—17)
echipa Greciei. Iată celelalte rezultate 
înregistrate : Groningen : Polonia — An
glia 77—66 (36—36) si Spania — Ungaria 
96—67 (43—29): Arnbeim : Italia — Da
nemarca 108—50 (55—32); Heerlen : Sue
dia — Irlanda 99—56 (46—33): Cehoslova
cia — Belgia 105—77 (43—34): Bulgaria
— Turcia 94—81 (45—34) și Olanda — 
Albania 84—81 (34—28).

Pentru turneul final s-au calificat din 
fiecare grupă primele două clasate după 
cum urmează : Polonia, Spania. Italia, 
Franța, Bulgaria, Suedia, Cehoslovacia 
și Olanda.

Trofeul și diploma obținute de filmul sportiv românesc la 
de la Reimsinternational

Festivalul

joace meciul pentru titlul mondial 
de șah cu marele maestru sovietic 
Boris Spasski, la Reykjavik sau in 
oricare alt oraș și va respecta con
dițiile stabilite de forul șahist 
mondial. Potrivit știrilor transmise 
de agențiile internaționale de pre
să. confruntarea dintre Spasski și 
Fischer, care prevede 24 de parti
de, se va disputa, cu începere de 
la 2 iulie, 
Reykjavik.

■ Conform 
Reykjavik, 
părți un 
125.000 dolari, dintre care 78.125 de 
dolari vor reveni învingătorului, iar 
46.875 dolari celui învins.

care l-a realizat filmul sportiv româ
nesc, toate cele patru pelicule prezen
tate de noi — și le am ntesc și pe 
celelalte trei : „Anul bărcilor de aur", 
„Handbal — tehnica", „Gimnastica — 
fantezie" — fiind considerate demne 
de a intra în concurs. Și lor li s-au 
acordat, de altfel, diplome de merit, 
juriul apreciind atît tematica lor, cit 
și realizarea lor artistică, forța lor 
de atracție în slujba propagandei spor
tive.

în capitala Tslandei,

condițiilor stabilite la 
cei doi șahiști vor îm- 
premiu în valoare de

— Ce ne puteți spune despre nive
lul general al concursului, despre cota 
pe care a atins-o filmul sportiv 
diferite țări ?

in

— Înainte de a răspunde direct 
această întrebare, socotesc necesar 
arăt că, în ultimii ani, filmul spor
tiv se bucură de o apreciere din ce 
în ce mai mare, el constituind un 
eficace mijloc de popularizare a fru-

la 
să

— Revenind la filmele 
de țara noastră, ce ne-ați 
spune, pentru a putea aprecia mai 
bine evoluția lor in cadrul acestui 
mare Festival internațional?

— După încheierea Festivalului — 
dar încă înainte de anunțarea rezul
tatelor — un producător de filme din 
Italia s-a declarat interesat în a achi
ziționa filmul ce avea să. fie premiat : 
„De la trei la cinci ani“. Același film 
a fost solicitat și de către Muzeul 
Sporturilor din Franța. Pe de altă 
parte, televiziunea maghiară ne-a pro
pus un schimb de filme sportive, pre
cum și organizarea unei săptămîni a 
filmului românesc la Budapesta, și a 
celui maghiar, la București .De alt
fel, filmul sportiv românesc a tre
cut de mult granițele țării, numeroase 
pelicule bucurîndu-se de succes în 
diferite țări, fiind factori de afirma
re a cinematografiei și Sportului din 
țara noastră.

prezentate 
mai putea

Jack BERARIU

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
SELECȚIONATA OLIMPICA A UNGARIEI — SELECȚIONATA 

STUDENȚEASCĂ A ROMÂNIEI 1—0 (T—0)
GYVLA. 6 (prin iclMcfh). După un meci 

viu disputat in care .selecționata olim
pică ungară de fotbal a fost superioa
ră in prima repriză, iar formația ro
mână in a doua, gazdele au repurtat 
o ........................

golul marcat de Ku ln minutul 1. Cei' 
mai buni jucători ai selecționatei : ro“ 
mâne au fost Ștefan- stoicescu, Desel- 
nicu și Incze IV.

victorie la limită 1—0 (1—0) prin

LEEDS A CÎȘTIGAT 
„CUPA ANGLIEI"

ln fata 
echipa

Ieri, pe stadionul Wembley, 
a peste 100 000 de spectatori. -----...
Leeds United a ciștlgat „Cupa Angliei", 
la fotbal, invlngind pe Arsenal cu 
1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a 
fost Înscris in min. 53 de Allan Clarke.

BUDAPESTA. S 
„Nepstadion", ln cadrul 
Campionatului mondial s-au 
bâtă seara selecționatele 
Maltei. Fotbaliștii oaspeți 
dirză rezistență selecționatei 
cu seamă in . prima repriză, 
sfirșlt, gazdele și-au asigurat

IERI, ÎN CAMPIONATUL 
DE POLO

Deși a jucat- slab, cu multe greșeli. 
Progresul a obținut o victorie mai di
ficilă decît arată scorul : 9—1 (3—0, 3—0, 
2—9, 1—1) cu Olimpia Oradea.

în preliminariile C.M. la fotbal
UNGARIA — MALTA 3—0 (1—0)
fprin telefon). Pe 
’ ’ preliminariilor

înfflnit sîm- 
Ungarlei $1 
au opus o următorii jueMori to jțesasță 
ungare, mai ”

Fină la
victoria

cu 3—0 (1—0) prin golurile marcate ele 
Kocsis (min. 35). Bene (min. 59) și 
J. Juhasz (min. 75).

Antrenorul Rudolf lUovszky a utilizat 
- ‘ T..‘„ ___ A— întîlnlre:

GECZI — VEPI, PANCSICS, VlDATS 
(min. 33 „ BAI4NT), P. JUHASZ — J. 
JUHASZ. SZUCS - SZOKE, BENE. DU- 
NAI H (min. 29 — KOCSIS), ZAMBO.
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