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® Cele două echipe și-au încheiat pregătirile și 
au anunțat formațiile definitive © Arbitrul vest-ger- 
man Tschentscher a sosit ieri după-amiază • Oas
peții s-au antrenat pe stadionul „23 August", la o oră 
după aterizare • Lucescu, trecut totuși pe lista de 
rezerve • Dinu a fost numit căpitan al echipei 
noastre

Azi după amiază, cu începere de la ora 17, stadionul ,23 August* din Capitală 
va fi teatrul de desfășurare a celei de-o patra partide retur din cadrul sferturilor de 
finală ale Campionatului european de fotbal : România — Ungaria. Este o partidă 
de fotbal care stîmește un justificat interes nu numai în rindurile iubitorilor de sport 
din țara noastră ci și în rîndul tuturor amatorilor „balonului rotund* de pe conti
nent, ea avînd darul (acum după ce echipele U.R.S.S., R.F. a Germaniei și Belgiei ou 
obținut calificarea) să desemneze cea de-a patra semifinolistă a prestigioasei com
petiții.

Ieri, ech;pele României și Ungariei și-au încheiat pregătirile prin antrenamentele 
efectuate la Șnogov, și respectiv, pe stadionul pe core va ovea loc meciul.

în rindurile de mai jos, vă prezentăm dteva aspecte din cele două tobere core 
se vor angaja într-o întîlnire pe care ‘ ridicat nivel tehnic, desfășurată
într-o atmosferă de deplină sportivitate.

Moment solemn înaintea începerii partidei te pe Nepslaăion. încheiată cu un rezultat (1—1) c . pruna șansă echipei noastre
în meciul de astăzi =.> -y ~ Foto: PauI ROMO.ȘAN

ROMÂNIA-UNGARIA, AL 4-lea MECI AL SFERTURILOR DE FINALĂ ALE C.E

AZI, IN JOC DE FOTBAL AȘTEPTAI CE INTERES 
Șl SPERANȚE ÎNTR-EN SECCES DE PRESTIGII!

HOTĂRÎRE
PRIVIND SĂRBĂTORIREA A 25 DE ANI

DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

(Continuare în pag. a 4-a)

IN PRIMA ZI A ÎNTRECERILOR CONTINENTALE

european la
polonezul SMALCERZ

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, de

ION HORTOPAN vicecampion

Cel dinții campion:

stilul „smuls

i«f

LA SNAGOV, CALM ȘI ÎNCREDERE
MECIULUI

ION HORTOPAN(Continuare în pag. a 4-a)Germaniei),

AJUNUL

kg. sa 
Gnatov 
(record 
pentru

Valeriu CHIOSE 
Mihai TRANCA

s-a dat la altitudini rr 
peste 100 de kg. lider 

concu

performanță 
sau egalat)

Teii,
român Ion
bara din a doua încercare, 

însă la 97,500 kg. Lupta pen-

„smuls", avea să

a ocupat, la stilul

ECHIPELE FAȚĂ IN FAȚĂ
ROMÂNIA

RADUCANU (1)
SATMAREANU (2) LUPESCU (3) DINU (6) DELEANU (4) DUMITRU (5) NUNWEIILER (10) U
DOMIDE (7) DEMBROVSCHI (8) DOBRIN (9) IORDaNESCU (11) 

Rezerve : Adamache, N. Ion eseu. Anca, Neagu, Lucescu.

Arbitri :
la tușe

la centru — K. TSCHENTSCHER (R. F. a 
— A. ALDINGER și P. STEIGElE.

ZAMBO (11)
SZUCS (10) 
P. JUHASZ (4)

BENE (9)
KOCSIS (8)

BALINT (6) PANCSICS (3) 
GECZI (1)

Rezerve : Rothermel, Vepi, Kovacs, Kii, Dunoi II.

UNGARIA
Partida va avea loc pe stadionul „23 August*, începînd de la ora 

17 și va fi transmisă integral de posturile noastre de radio și televi
ziune.

VĂ DORIM, DRAGI TRICOLORI,
SA AVEJI CEA MAI FRUMOASA COMPORTARE!

Azi dimineață, întoarcem cu e- 
moție fila calendarului.

14 mai, deci 1
Ziua unuia din cele mai presti

gioase meciuri din cariera de 50 
de ani a echipei reprezentative a 
României, meciul de care depinde 
realizarea de către fotbalul nostru 
a performanței sale record de 
pînă acum, calificarea în semifi
nalele campionatului european.

Un meci pe care Bucureștiul îl 
găzduiește cu plăcere și — în ace
lași timp — cu mîndrie; pe de o 
parte pentru că el prilejuiește o 
nouă întilnire cu apreciata repre
zentativă a țării vecine și priete
ne, Republica Populară Ungară, 
fiind deci o nouă ocazie de mani
festare a prieteniei dintre tinere
tul sportiv al celor două țări, iar 
pe de altă parte pentru că — 
dată fiind valoarea ridicată a celor 
două partenere de întrecere, ca și 
faza avansată a competiției în 
care ele se întîlnesc — Capitala 
tării noastre este azi în centrul 
atenției întregii opinii publice fot
balistice europene, acesta fiind 
meciul cel mai important care se 
dispută azi pe bătrinul continent.

La sosirea oaspeților: SOBRIETATE SI OPTIMISM9

IN RINDURILE ECHIPEI UNGARE
După-amiază splendidă de primă- 

vară, pe aeroportul Otopeni. La ora 
16,30, aterizează avionul companiei 
cehoslovace C.S.A., care aduce pe 
cei 16 fotbaliști ai reprezentativei 
Ungariei, pe conducători al Federa
ției ungare de fotbal, numeroși zia
riști și antrenori.

La sosire, oaspeții sînt întîmpinați 
de reprezentanți ai Federației româ
ne de fotbal, în frunte cu tov. Mir
cea Angelescu, președinte al F.R.F., 
care le urează bun sosit, Ion Balaș 
și Ion șiclovan, vicepreședinți ai 
F.R.F., ziariști, fotoreporteri și nu
meroși iubitori ai fotbalului.

în numele delegației echipei oaspe, 
președintele forului ungar de specia
litate, dr. Andras Terpitko, ne face

I.
SZOKE (7) 

JUHASZ (5) 
FABIAN (2)

Prin urmare, o partidă de fotbal 
prestigioasă, de mare anvergură și 
care, cum e și normal, va face ca 
tribunele marelui stadion bucu- 
reștean să fie azi după-amiază 
pline, ca milioane de oameni s-o 
urmărească la televizor, iar zia
riști din multe țări ale Europei să 
fie prezenți la „masa presei" pen
tru a o relata cititorilor lor.

într-un asemenea context, gîn- 
dul nostru se îndreaptă cu dragos
te și încredere către purtătorii tri
coului național, de la care aștep
tăm să se comporte la înălțimea 
evenimentului, să ne împlinească 
speranțele într-o evoluție valoroa
să, grație căreia să obțină victo
ria.

Echipa României și-a cîștigat, în 
ultimii ani, frumoase aprecieri pe 
plan internațional prin jocul său 
de calitate, prin omogenitate, prin 
maturitatea fotbalistică . pe care 
și-a însușit-o, prin comportarea sa 
corectă, prin modul sportiv cum 
și-a disputat totdeauna șansele.

Aceleași calități așteptăm să le 
etaleze și azi jucătorii noștri pen
tru ca — prin ele și numai prin 
ele — să obțină victoria, califica- 

să cîștige 
echitabil, 
este însă 

dorim să 
la Buda- 

Bucu-

o scurtă declarație i „Firește, meciul 
de miine este foarte greu. Ambele 
echipe doresc victoria. Fără îndoială, 
o dorim ți noi. Dar dorim 
cel mai bun. Așa este 
corect. Mai presus de orice 
spiritul sportiv în care 
aibă loc întîlnirea. Ca și 
pesta, sînt convins că și la 
rești, atmosfera generală va fi exem
plară".

O coincidență a făcut ca un grup 
de ziariști români să însoțească în 
călătoria lor pe fotbaliștii maghiari, 
încă de la Budapesta. Pe fețele ju
cătorilor, în discuțiile purtate, se 
putea citi seriozitatea cu care ei vor 
aborda meciul de azi. în avion,

începeau ultima lor sec- 
pregătire. Un sfert de 

alergare și gimnastică, 
lejere și aerul curat a- 
euforizeze puțin. Figuri-

Ieri, sîmbătă, am ajuns la Sna- 
gov atunci cînd jucătorii echipei 
naționale 
vență de 
ceas de 
Mișcările 
veau să-i 
le tricolorilor au devenit mai rela
xate, mai destinse. Replicile dintre 
ei s-au înmulțit. Acest grup de 
bărbați viguroși mi-a 
nergi-a lui subterană, 
zvîcniri, prin cîteva 
de explozie. Scăpărări 
zurate de către instinctul lor de 
fotbaliști, care știu să-și înze
cească puterile înaintea marilor 
încleștări.

sugerat e- 
prin cîteva 

momente 
repede cen-

7

rea și, prin aceasta, o nouă con
firmare a prestigiului internațio
nal de care se bucură echipa Ro
mâniei.

Desigur, meciul de azi ii va so
licita din plin pe fotbaliștii noștri, 
pentru că oaspeții vor juca și ei 
cu o legitimă dorință de a obține 
succesul. Va fi, așadar, un meci 
dirz, de înalt nivel, in care am 
bele echipe vor recurge la tot ce 
au mai bun ca posibilități de ex
primare fotbalistică, pe fondul 
unui deplin fair-play pe teren și 
în tribune, care să servească o 
dată în plus nobila idee a spor
tului ca mijloc de întărire a prie
teniei între popoare, așa cum a 
fost de altfel și în primul meci, 
cel de la Budapesta.

Mai sînt citeva ore pînă la flu
ierul de începere.

Ne vom îndrepta, deci spre sta
dion avînd în inimi atît bucuria 
de a asista la un meci de vîrf 
al fotbalului european, cit și do
rința ca. la capătul unei întreceri 
spectaculoase și corecte, să aplau
dăm o frumoasă și dreaptă vic
torie românească.

Dragi echipieri ai României, vă 
urăm succes!

aceeași sobrietate. Mai volubili sînt 
cițiva turiști...

In febra meciului, de la jucători 
și antrenori, este greu să smulgi 
vreo declarație. Totuși, am găsit o 
soluție care a rezolvat aceste ches
tiuni : unul dintre colegii de la zia
rul „Nepsport", ne spune să răsfoim 
ultimul număr al acestui ziar, în 
care sînt publicate cîteva declarații 
interesante, intr-un reportaj intitu
lat : „Dacă spunem : București...".

Portarul Geczi : „Să apăr mai bine

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

Sătmâreanu n-a alergat deloc. 
Sîmbăta, el o consacră totdeauna 
odihnei. E bucuros că în ultima 
noapte a dormit bine, adînc, re
confortant. Somnul din ultima 
noapte e decisiv pentru el. Fiind
că sîmbătă spre duminică, rareori 
ațipește din cauza grijilor. Săt- 
măreanu . îmi vorbește despre 
marea dorință de victorie și 
despre excelentul moral al tri
colorilor. în ultima săptămînă, a 
observat el, cam fiecare dintre 
băieți a făcut cu discreție cite ceva 
în plus față de consemne. Fiecare 
a ținut să se înalțe pe sine, peste 
sine, prin mai multă strădanie și 
să sporească astfel tăria echipei.

Angelo Niculescu urmărește de 
la distanță, cu ochii pe jumătate 
închiși, mișcările jucătorilor. îmi 
atrage atenția asupra vivacității 
generale, precum și asupra depla
sărilor efectuate de către Do- 
brin. Aflu că la antrenamentul

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Concursul atletic republican de primăvară

ARGENTINA MENIS - 64,24 m - 
a ridicat, din nou, „ștacheta" celei mai bune

performanțe mondiale a anului la disc!
® Pe „Republicii" — ploaie, 

dar de recorduri... ® întreceri
le continuă azi, de la ora 9,30

După cum era de așteptat, avînd 
în vedere excelenta valoare a trio
ului , de aur Argentina Menis, Lia 
Manoliu, Olimpia Cataramă, întrece
rea discobolelor a constituit punc
tul de maximă intensitate și înaltă 
valoare din prima reuniune a con
cursului atletic republican de pri
măvară, disputată ieri pe stadionul 
Republicii. Atleta dinamovistă Ar
gentina Menis a avut un start fur
tunos : 64,24, un excelent record
național, cea mai bună performanță 
mondială a anului ! Lia Manoliu, 
excelentă luptătoare de concurs, a 
replicat cu trei rezultate peste 60 
de metri !

Iată, de altfel, rezultatele finale 
și, totodată, seria celor șase arun
cări ale Argentinei Menis și Liei 
Manoliu : 1. Argentina Menis (Dina
mo) 64,24 —. nou record, v.r. 63 62 
— (64,24 ; 60,48 ; 62,38 ; dep ; 57,48 ; 
58,94), 2. Lia Manoliu (Metalul) 62.06 
m —• rec. pers. (61,66 ; 60.96 ; 58,52 ; 
62,06 ; 58,22 ; 58,74), 3. Olimpia Ca
taramă (C.S.O. C. Lung) 57.08 m.

ELENA VINTILA CA UN 
METRONOM

în absența campioanei olimpice, 
Viorica Viscopoleanu. săritura

Paul SLAVESCU 
A. VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Comitetul Executiv al C.C. al 
LCA și Biroul Executiv al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste au adoptat recent hotirl- 
rea cu privire la acțiunile ce se vor 
organiza In Întimpinarea aniversării 
a 25 de ani de la proclamarea Re
publicii Populare Române — victorie 
de seamă a poporului nostru in lupta 
pentru libertate, democrație și pro
gres social.

Act de însemnătate istorică în via
ța țării, ideal pentru care au militat 
forțele cele mai înaintate ale socie
tății, in frunte cu Partidul Comu
nist Român, abolirea monarhiei și 
trecerea întregii puteri de stat în 
miinile clasei muncitoare, in alianță 
cu țărănimea și cu celelalte categorii 
de oameni ai muncii, au marcat o 
etapă superioară in dezvoltarea sta
tului român, in desfășurarea revolu
ției populare, instaurarea celei mai 
democratice forme de guvernămînt 
din istoria națiunii noastre, trecerea 
la înfăptuirea revoluției socialiste.

In cei 25 de ani care au trecut de 
la proclamarea Republicii, socialis
mul a învins definitiv în România, 
deschizînd o epocă de progres rapid 
in viața poporului, situînd România 
in rîndul națiunilor cu cea mai di
namică dezvoltare, pe un loc demn 
Intre popoarele lumii. In acești ani, 
au cunoscut un puternic avint for
țele de producție ale țării, știința, 
tehnica. învâțămintul și cultura, s-au 
schimbat fundamental condițiile de 
viață ale poporului, oamenii muncii 
au devenit cu adevărat stăpini in 
țara lor. participind tot mai activ 
la conducerea acesteia, la adoptarea 
Fi înfăptuirea hotărîrilor și măsuri
lor care privesc viitorul ei. Realiză-

nictpiului Con- 
o urare de bun 

venit oaspeților, a evocat însemnă
tatea competiției, ca un ultim test 
de verificare înaintea J.O. de la 
Mur.chen, declarind deschise Cam
pionatele europene de haltere, ediția 
1972.

Cu o oră înainte, toți cei 10 con- 
curenți înscriși în limitele catego
riei muscă trecuseră cu succes exa
menul cîntarului. Emoții a avut un 
singur atlet,, italianul L. Galii, care 
a cîntărit exact 52 kg., nici un gram 
mai mult...

Primul a 
slovacul B.
— la 90 kg 
le bulgarul 
zul N.
rentul 
împins 
ratînd

urcat pe podium ceho- 
Pachol (la 85 kg), apoi 
— și-au încercat puteri- 
M. Mustafov și albane- 
iar Ia 92,500 kg, concu- 

Hortopan. El a

S-au încheiat turneele finale ale diviziei A de volei feminin

Constructorul Arad și C.P. București în Divizia
PITEȘTI, 13 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Turneul final pen
tru locurile 1—4. din ediția 22-a a 
campionatului feminin al primei 
divizii de volei, a luat sfîrșit. în 
Sala Sporturilor din localitate, cu 
victoria echipei Rapid București, 
care își adaugă astfel în palmares 
cel de-al cincilea trofeu în cea mai 
importantă competiție internă.

Echipa antrenată de prof. Davila 
Plocon și-a asigurat primul loc

Va fi oare, Argentina Menis la fel de fericită și la Milnchen ? Noi t-o 
dorim din toată inima ( £oto i I. MIHAICA

germani ți de 
intimpină săr- 
în condițiile

ril« doblndite demonstrează In chip 
elocvent înaltul rol constructiv al 
statului socialist ears, sub conduce
rea clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, a mobilizat talentul 
și energia oamenilor muncii, capa
citățile lor creatoare in vederea ri
dicării economice, sociale și spiri
tuale a patriei.

Oamenii muncii din țara noastră 
— români, maghiari, 
alte naționalități — 
bătoarea Republicii 
avintului creator și muncii însufle
țite pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale programului făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului ți ale progra
mului adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste și 
așezarea relațiilor sociale pe prin
cipiile eticii și echității socialiste.

celei de-a 25-a 
Republicii.

In întimpinarea 
aniversări a proclamării 
organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, toate organisme
le și instituțiile reunite în cadrul 
Frontului Unității Socialiste vor des
fășura o susținută muncă politico- 
educativă în vederea mobilizării oa
menilor muncii de Ia orașe și sale 
la înfăptuirea sarcinilor economice, 
social-culturale Pe acest an și buna 
pregătire a condițiilor în vederea 
realizării planului pe 1973, a punerii 
tot mai depline în valoare a ener
giilor și marilor capacități creatoare 
de care dispune poporul nostru pen
tru continua dezvoltare și moderni
zare a producției și a tehnicii de 
producție, pentru ridicarea parame
trilor tehnico-economici și calitativi

o kg
retor

stabilit 
.pA •

Hortopan 
împins, locul 8.

Al doilea stil, 
fie punctul de atracție al reuniunii. 
Această mișcare reprezintă partea 
slabă a lui Gnatov, atlet foarte mic 
de statură (1,35 m) și atuul de bază 
al polonezului Zigmund Smalcerz. 
Liderul (după „împins"), al catego
riei n-a putut reâHza decît 85 kg, în 
tinil£Z£e..‘principalul său contracan
didat a evoluat cu aplomb, îndrăz
nind chiar să atace recordul mon
dial. Această temerară tentativă, fă
cută la 103 kg, i-a reușit de o ma
nieră magistrală. în clasament, polo
nezul figurează, potrivit -regulamen
tului cu 102,500 kg. Admirabil s-a

încă de vineri seara, în urma înfrân
gerii neașteptat de severe și sur
prinzătoare a principalei sale adver
sare, Penicilina Iași. în partida 
cu studentele de ia I.E.F.S. și 
prin victoria team-ului rapidist 
asupra Medicinei București. Acest 
din urmă meci. încheiat tîrziu, a 
demonstrat din nou superioritatea 
și forța de joc remarcabile ale 
formației giuleștene, care s-a bi
zuit pe același sextet (Martha 

al produselor, pentru sporirea efi
cienței întregii activitfiți economico. 
Organizațiile de partid, sindicale și 
de U.T.G. — din unitățile industriale 
și de construcții —• vor acorda o a- 
te‘ie deosebită folosirii raționale * 
capacităților de producție, a materii
lor prime și materialelor, a timpului 
de lucru, reducerii cheltuielilor de 
producție și ridicării productivității 
muncii, punerii in funcțiune la ter
men și la parametrii proiectați a 
noilor obiective de investiții, iar in 
unitățile socialiste din agricultură, 
executării la‘timp și la un nivel ca
litativ corespunzător a lucrărilor a- 
gricole, înfăptuirii prevederilor pro
gramelor naționale de îmbunătățiri 
funciare și dezvoltare a zootehniei.

Întreaga activitate politico-educa- 
tivă care va avea loc în această pe
rioadă se va desfășura sub semnul 
pregătirii Conferinței Naționale a 
P.C.R. și înfăptuirii hotărîrilor sale.

La casele de cultură, cluburi, că
mine culturale, în întreprinderi, in
stituții, școli și facultăți, organiza
țiile din componența Frontului Uni
tății Socialiste, sub conducerea or
ganelor de partid, vor organiza în 
lunile noiembrie și decembrie a.c. 
manifestări cultural-educative și ar
tistice într-o mare diversitate de for
me — expuneri, simpozioane, întîl- 
niri cu activiști de partid -și de stat, 
expoziții de cărți, gale de filme, 
spectacole și concerte — prin care să 
se prezinte realizările dobindite de 
poporul român, sub conducerea parti
dului, în dezvoltarea economiei. în- 
vățămintului, științei și culturii, 
prestigiul de care se bucură Româ-

B
Mateș, Florica 
Baga, Constanța 
Kebac), sprijinit

Szekely, Leontina
Tudora. Mariana
Bălășoiu, Eugenia
de astă dată și de rezerva Cristina 
Băltărețu. Totodată, partida a re-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe stadionul Dinamo (ora 10).

O partidă de rugby de mare atracție;

SELECȚIONATA9

DIVIZIONARĂ
ROMÂNĂ

SELECȚIONATA9

CORNWALL-DEVON
Astăzi dimineață, la ora 10, sta

dionul Dinamo găzduiește o partidă 
de rugby de mare interes,; Se’ec- 
ționata divizionară română — Se
lecționata comitatelor Cornwall și 
Devon.

Sportivii noștri s-au pregătit in
tens pentru a da o replică puterni
că britanicilor. Antrenorii au alcă
tuit o formație redutabilă și abilă 
în același timp, capabilă să, probe
ze valoarea ridicată a rugbyului din 
Romania. Față de echipa anunțată 
în ajun, o modificare de ultim mo
ment. determinată de accidentarea 
mijlocașului la grămadă Neagu (li
chid la genunchi): ei va fi înlocuit 
cu tînărul Ștefan Ioneșcu (de la 
Vulcan), debutant în jocurile inter
naționale.

Iată, în încheiere, cele două for
mații care se vor alinia la fluierul 
arbitrului Rene Chiriac :

SELECȚIONATA cornwae-de- 
VON i Bate (1) — Mort (15), Waugh 
(23), Johns (14), Plummer (17) — Hol
man (11), Pearn (16) — Ganynon (6)» 
Hughes (13), Corin (4) — J/ Baxter 
(2), Goss (7) — Pryor (18),> Harris 
(9), P. Baxter (3). (în. paranteză au 
fast trecute numerele pe care en
glezii le vor purta pe tricouri).

SELECȚIONATA ROMÂNĂ A | 
Durban — Bășcanu, Dragomirescuj 
Favlovici, Nica — Marica, St. Io- 
nescu — Pop, FI. Constantin, Fugigf 
— Dfirăban, Atanasiy — Dinu. Or- 
telecan, Drăguleșcu.^- — ’ ■
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PHTRII AVINTIIl ACTMTAIII SPORTIVE

MEHEDINȚI
Convorbire cu tovarășul TRAIAN DUDAȘ, 

membru supleant al GG al P.GR., 
prim secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R*, 

președintele Consiliului popular județean

® Mii de oameni ai muncii participi la acțiunile turistice • Prin munca UN SFERT DE
tlcare» «portului d» cătr» diferitei» 
categorii de oameni ai muncii din 
satele ț! orașele noastre. Pentru rea
lizarea acestor sarcini majore au fost 
antrenate atît comitetele de partid 
ți comitetele executive la nivelul 
municipiului, orașelor, comunelor, cit 
și conducerile întreprinderilor ți or
ganele U.T.C„ sindicale și sportiv». 
Organul județean de partid a anali
zat periodic modul în car» se des
fășoară activitatea sportivă, stabilind 
măsuri eficiente pentru continua »i 
îmbunătățire, precum ți sarcini pen
tru fiecare factor cu atribuțiuni fn 
această direcție. Ca urmare a aces
tor preocupări, rezultatele nu au îa- 
tirziat să apară. Astfel, dacă în 1968 
existau doar 226 baze sportive in 
întregul județ, la sfirșitul anului 
1971 numărul acestora a ajuns Ia 508. 
De asemenea, valorificînd posibilită
țile locale, au fost date în folosință 
în ultima perioadă de timp obiective 
sportive de o deosebită importanță 
Și utilitate, cum sînt: ștrandul și ba
zinul olimpic „Porțile de Fier“, baza 
nautică a asociației sportive Viito
rul, Complexul sportiv „1 Mai" — 
toate din Turnu Severin, stadionul și 
terenurile de sport din noul oraș 
Orțova, iar majoritatea bazelor spor
tive școlare simple au fost bitumini- 
zate.

Ținind seama de rolul pe care îl 
au educația fizică și sportul pentru 
călirea organismelor tinere, ca și de 
faptul că sportivii de valoare se for
mează incepind de pe băncile școli
lor, urmărim ca pînă la sfîrșitul 
anului 1974 să se construiască săli 
corespunzătoare de gimnastică la șco
lii» generale de la centrele de co
mună, acțiunea fiind continuată In 
perioada următoare ți la nivelul 
școlilor generale de In sate.

Pentru Impulsionarea activității 
sportive din Turnu Severin ne-am 
propus ca, în acest oraș cu vechi 
tradiții în sportul de masă și chiar 
In cel de performanță, să începem 
anul viitor, cu sprijinul organelor 
centrale cu atribuții în acest dome
niu, construirea unur complex cultu- 
ral-sportiv care să dispună de tere
nuri pentru practicarea diferitelor 
discipline, de săli pentru antrena
mente și întreceri etc.

— Țara noastră a înregistrat 
succese de mare răsunet în do
meniul sportului. Prezența 
dețului Mehedinți în eșalonul 
performanță este însă destul 
timidă. Ce credeți că trebuie 
treprins pentru ca județul 
să-și poată aduce o contribuție 
mai Însemnată la realizările 
sportului românesc pe plan in
ternațional 7

— Aș vrea să menționez că în 
cadrul județului Mehedinți accentul 
s-a pus și se pune și in continuare 
Pe sportul de masă, pe organizarea 
unor activități complexe care să an
treneze marea masă a oamenilor 
muncii, a tineretului. Acest lucru il 
dovedesc inițiativele și acțiunile Con
siliului județean pentru educație fi
zică ți sport, ale Comitetului jude
țean al U.T.C„ Consiliului județean al 
sindicatelor. Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, dintre care 
amintesc: Crosul tineretului, Cupa re
coltei, Turul ciclist al județului, Cu
pa de iarnă ți Cupa de vară (la atle
tism, șah, tenis, lupte etc.) care nu 
numai că au atras mii de concurenți, 
dar au contribuit ți la selecționarea 
celor mai talentați sportivi.

De fapt, cred că un motiv care a 
făcut ca județul Mehedinți să au s» 
afirme pînă acum pe planul perfor
manțelor sportive este ți faptul că, 
nedispunind de cluburi puternice, de 
o bază sportivă la nivelul cerințelor 
actuale, nu au putut fi satisfăcute ce
rințele de afirmare plenară a talen
telor și capacitățile sportivilor noș
tri. Din această cauză ei au fost 
„absorbiți" de cluburile mari din 
țară.

Cunoscind aceste stări de lucruri, 
Secretariatul Comitetului județean de 
partid a studiat posibilitățile de dez
voltare a celor 19 ramuri de snort 
ce se practică in județ, a analizat 
modul în care se desfășoară activi
tatea în cadrul asociațiilor sportiv» 
și a ajuns la concluzia că, in pri
vința sportului de performanță, aten
ția noastră trebuie orientată cu prio
ritate spre unele dintre aceste ramuri 
— atletism, box, lupte, fotbal, tenis 
de masă, caiac și yachting — pentru 
care există tradiții ți se pot asigura

— C» rol credeți că trebuie 
«I aibă, tovarășe prim-sacretar, 
educația fizică șl sportul în con
textul realităților unui județ 7

— Ca latură inseparabilă a edu
cației comuniste, educația Mzică, 
■portul in general, și cel de masă 
in special, contribuie la creșterea 
unui tineret viguros, la formarea 
unor oameni cu calități morale înal
te. voință, hotărtre, dîrzenie și dis
ciplină.

Acest adevăr este confirmat ți Ia 
Mehedinți ; de-a lungul anilor, pe 
stadioanele noastre, sportul a con
tribuit la creșterea, maturizarea și 
realizarea deplină, atît ca sportivi 
cit și ca cetățeni, a generații întregi 
de tineri, cu care ne mîndrim, atit 
pe terenurile de sport, cit și la locu
rile de muncă. Tocmai de aceea, în 
lumina sarcinilor reieșite din docu
mentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971. Comitetul jude
țean Mehedinți al P.C.R. militează cu 
consecvență pentru a face ca, per
manent, și in tot locul, educația fi
zică ți sportul să fie integrate orga
nic in activitatea politico-educativă 
a organizațiilor de partid, de masă 
și obștești și să se dezvolte in pas 
cu cerințele maselor de oameni ai 
muncii, cu realitățile județului ți cu 
sarcinile economice mereu sporite ce 
ne revin.

— Vizltfnd mai multe localități 
din județul Mehedinți, am ob
servat, peste tot, o preocupare 
majoră pentru întărirea bazei 
materiale destinate activităților 
de educație fizică șl sport. O 
dezvoltare mai accentuată a ba
zelor sportiv» am constatat-o, In 
special, in școlii» de toate gra
dele. Dar, deși realizările sînt 
evidente, necesitățile sportului 
mehedlnțean nu sînt satisfăcute 
Încă In totalitate. Ce trebuie fă
cut pentru remedierea acestui 
inconvenient 7

— Beneficiind din plin de roadele 
politicii profund științifice a partidu
lui nostru cu privire la dezvoltarea 
multilaterală a tuturor zonelor țării, 
județul Mehedinți s-a înscris ca o 
prezență activă în viața economică 
și social-culturală a. țării : prin am
ploarea programului de dezvoltare, 
prin ritmul și proporțiile creșterii 
potențialului său economic, el se nu
mără printre județele cu o dinamici 
mereu ascendentă.

Volumul investițiilor alocate in 
cincinalul trecut a fost de 4.2 ori 
mai mare decît în cincinalul prece
dent, iar in perioada 1971—1975 aces
tea sint mai mari cu un miliard lei, 
6X4 la sută din totalul fondurilor re
venind industriei, ceea ce va ridfca 
potențialul industrial al județului pe 
noi trepte de dezvoltare.

Pe baza acestui program, economia 
mehedințeană se prezintă azi cu o- 
biective industriale prestigioase : sis
temul hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier" — lucrare ce im
presionează prin cutezanță, dimen
siuni și grad de tehnicitate, • ade
vărată epopee a muncii, dîrzeniei și 
entuziasmului creator al popoarelor 
român ți iugoslav. Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui, Uzina de vagoane. Șantierul na
val, Combinatul de celuloză și hirtie, 
labrica de confecții, Țesătoria ..Ca
zanele", întreprinderea minieră Or
țova și altele, prin ale căror dina
mici de producție economia județului 
Mehedinți va înregistra la sfîrșitul 
actualului cincinal o creștere de 2.67 
ori, eu un ritm mediu anual de 21,7 
la sută.

Tabloul succeselor din Industrie 
este completat eu rezultatele obținu
te de agricultura cooperatistă și de 
stat din cadrul județului, care expri
mă o nouă și importantă etapă in 
realizarea politicii partidului de dez
voltare multilaterală și intensivă și 
de mărire a sporului acestei ramuri 
la progresul întregii economii, la 
creșterea veniturilor membrilor coo
peratori, a tuturor lucrătorilor din 
agricultură.

Aceste realizări, ca și cele obținu
te Pe tărîm social-cultural, oglin
desc grija pe care o manifestă 
partidul și statul pentru dezvoltarea 
armonioasă a județelor țării, vorbesc 
despre hărnicia mehedințenilor, des
pre hotărî rea lor de a se înscrie 
permanent, cu succese remarcabile, 
în bilanțul marilor înfăptuiri.

Comitetul județean a avut șl are 
fn centrul preocupărilor sale și dez
voltarea bazei materiale pentru prac-
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® Zona „Porțile de Fier" la dispoziția turiștilor din țari și de pesta hotare

® Lacul de acumulare: o varii beii iportivi nautici și de agrement • Do
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; Sistemul hidroenergetic și de navigația „Porțile de Fier" — forța și lumină, mindrie a întregului nostru popor, arenă a marilor performanțe
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Severinenii au fost 
totdeauna mari iubitori 
box. Ou ani în urmă, în 
Iile de box ale orașului 
activat ca antrenori regre-
tații Petre Alexandrescu și 
Paul Schultz. Ei au format 
o serie de pugiliști care au 
obținut rezultate de presti
giu pentru frumosul oraș. în 
ultima vreme, pugilatul a 
cunoscut din nou un avînt 
demn de relevat. Antrenorul 
Constantin Drăghici, cîndva 
un temut puncheur, a reușit 
să lanseze pe orbita perfor
manței sportivi care s-au im
pus în arena boxului. Greul 
Ion Sănătescu a ajuns pînă 
în echipa națională. Recent, 
din sala de box a orașului, 
un alt sportiv severinean a 
fost selecționat în reprezenta
tiva de tineret pentru cam
pionatele europene. Ttnărul 
Nicolae Babescu, dotat cu 
frumoase calități fizice, s-a 
impus în atenția selecțione
rilor, care văd în el pe ti
tularul categoriei mijlocie 
mică pentru viitoarele con
fruntări internaționale. An
trenorul Constantin Drăghici 
își pune mari speranțe în 
elevul său și intenționează 
ca în scurt timp să-1 lanse
ze în lupta pentru titlul de 
campion național de seniori 
și — cine știe ? — poate la 
J.O. din 1976 orașul Tumu 
Severin va avea și el un re
prezentant (dacă nu chiar 
mai fnulți) în delegația spor
tivilor români pentru marele 
eveniment sportiv interna
țional...

GIGANTUL DE LA PORȚILE DE FIER
DESCHIDE NOI PERSPECTIVE

Impunătoarea construcție de la 
Porțile de Fier reprezintă o mare 
lzblndă tehnică. După ani de mun
că încordată, eroică, pilduitoare, 
milioane de kilovați porr.eec pe 
kilometri de rețele electrice. Rod 
al colaborării rodnice, reciproc 
avantajoase, între două state so
cialiste, Româr.la și Iugoslavia, 
care-și conduc destinele spre oeie 
mai înalte culmi ale civilizației și 
progresului, gigantul hidroenerge
tic înseamnă, totodată, clădirea 
multor destine umane și o supu
nere spectaculoasă a minunatei 
naturi ce înconjoară Porțile de 
Fier.

In zilele de 16 și 17 mai. în pre
zența tovarășilor NICOLAE 
CEAUȘESCU și IOSIP BROZ TITO, 
va avea loc inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și 
vigație Porțile de Fier.

Terminarea marelui baraj ce ză- 
găzuiește bătrînul Danubiu într-o 
zonă pitorească, de nedescris, a 
pus în fața constructorilor, a gospo-

de na-

dariiar județului Mehedinți nu
meroase probleme privind amenajă
rile turistice, ale locurilor de re
creare și destindere, pentru miile 
de turiști din 
hotare care. «1 
«4 cunoască. să 
leagurf de vis.

O recenta veste anunța, destul 
de laconic, că pe marele lac de 
acumulare au început excursiile 
de agrement Turiștilor de pretu
tindeni le-a fost astfel deschisă o 
nouă poartă de cunoaștere a reali
zărilor dobîndite de poporul nostru 
constructor și iubitor de pace pe 
aceste meleaguri.

„Marea” de la 
va fi brăzdată 
piat de sute 
Pentru aceasta 
timp măsurile 
popularea lacului 
bărci, caiace și yachturi, Ia ame
najarea pe malurile pline de ver
deață a numeroase baze sportive, 
care să stea la dispoziția celor ce

țară și de peste 
giguranță, vor dori 
viziteze aceste me

Porțile de Fier 
Tn viitorul apro- 
de ambarcațiuni, 

au fost luate din 
care să ducă la 

cu vaporașe,

îndrăgesc natura, exercițiul fine 
și mișcarea.

Organele sportive județene au 
preconizat ca. în această zonă, si 
spartul de performanță să aibă în 
scurt timp condiții de lucru. In a- 
cest sens, eie au luat legătură cu 
federațiile de specialitate, au întoc
mit proiecte și, chiar din aceasta 
vară, în golful Orșova, la Gura 
Văii și în alte locuri vor lua fiin
ță secții de caiac și yachting. Așa 
cum ni s-a spus, forurile locale 
doresc ca județul Mehedinți să-și 
aducă o contribuție tet mai în
semnată în sportul de performan
ță românesc.

Marile realizări ale acestor ani, 
noile condiții care au fost create 
și aci, Ca în întreaga țară, tinere
tului, tuturor oamenilor muncii, 
sînt o chezășie că în scurtă vreme 
sportivii mehedințeni vor consti
tui, în județul lor, un puternic nu
cleu al sportului românesc I

condițiile telinico-materiale necesara 
pregătirii sportivilor și afirmării lor.

— Construcția sistemului hi
droenergetic și de navigație d« 
la Porțile de Fier a făcut ca 
municipiul Turnu Severin, îm
prejurimile sale și zona marii 
hidrocentrale să devină locuri 
deosebit de atractive pentru nu
meroși turiști români și străini. 
Ce s-a preconizat în acest do
meniu și dacă s-a avut în ve
dere că pentru mulți excursio
niști prezența pe terenul de 
sport este o necesitate stringen
tă 7

— Intr-adevăr, realizarea impre
sionantului obiectiv hidroenergetic 
și de navigație de Ia Porțile de Fier 
a transformat această zonă pitoreas
că intr-o zonă turistică care atrage, 
de la o zi la alta, tot mai mulți 
vizitatori venit! aici pentru cunoaș
terea realizărilor noastre și a fru
museților naturale ale locurilor, dar 
și pentru a-și petrece timpul liber 
In mod plăcut, educativ.

Receptiv la nou. Consiliul popular 
județean s-a preocupat și se preocu
pă de asigurarea unor condiții opti
me pentru stimularea și dezvoltarea 
turismului în județul Mehedinți. Ast
fel, pe baza indicațiilor date de con
ducerea de partid, personal de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU cu 
ocazia vizitelor de lucru în munici
piul Turnu Severin, se fac studii și 
se proiectează amenajarea turistică 
a acestei zone, la care își aduc con
tribuția mai multe ministere și erga- 
ne centrale, sarcina de coordonator 
aparținînd Ministerului Turismului.

Proiectele prevăd sistematizarea 
rețelei turistice care va cuprinde atit 
Porțile de Fier, Orșova, Cazanele 
Dunării, Valea Jidoștiței, cit și peș
tera Topolnița, Ponnarele, Baia de 
Aramă, Cernețiul, Strehaia, insulele 
Șimian, Golu și Ostrovul Mare, mu
nicipiul Turnu Severin, cu faleza și 
cu monumentele sale istorice.

Așadar, perioada 1971—1975 va im
prima și activității turistice noi rit
muri. Pe lingă amenajarea și darea 
in folosință a noi hoteluri Ia Orșova 
și Turnu Severin, a unui han Ia 
Gura Motruiui, a unui motel la Baia 
de Aramă, a unui complex în sta
țiunea Bala și a unor cabane pe 
Valea Cernei și în alte localități, am 
prevăzut și crearea bazelor sportive 
Și a mijloacelor necesare practicării 
diferitelor sporturi, in ara fel ca tu
riștii să folosească timpul în mod 
recreativ.

Desigur, realizarea acestor proiec
te necesită investiții mari și timp. 
De aceea, pînă la finalizarea planu
rilor ce ni le-am propus, venim în 
sprijinul turiștilor prin amenajarea, 
de către consiliile populare din Tr. 
Severin și Orșova a unor baze spor
tive simple, in golful Cerna și la Tr. 
Severin.

Sîntem convinș că aceste preocu
pări, care au în vedere punerea în 
valoare a tuturor punctelor și con
dițiilor naturale atractive, a locuri
lor istorice și a celorlalte obiective, 
vor contribui la plasarea Mehedin- 
țului în rîndul celor mai îndrăgite 
zone turistice din țară. In același 
timp,- avem convingerea că, prin pre
ocupările Comitetului județean de 
partid și ale Consiliului popular ju
dețean, întreaga activitate de educa
ție fizică și sport din județul nostru 
va fi la nivelul realizărilor dobin- 
dite pe plan economic și social-cul- 
tural, în pas cu cerințele și exigen
țele mereu sporite ale etapei actuale 
de făurire a societății, socialiste mul
tilateral dezvoltate.

SUMARUL BAZELOR SPORTIVE
Urban Rural

de sport pentru pregătire 
pentru box 
pentru lupte șt judo 
pentru tenis de mas* 
nautici cu hangar

Sală 
Sală 
Sală 
Sală 
Bază
Bazin de inot
Stadion cu pistă și tribună 
Terenuri 
Terenuri 
Terenuri 
Terenuri i 
Terenuri 
Terenuri 
Terenuri 
Popicărie 
Terenuri

2 
1
1
2
1
2
2

de fotbal simple (împrejmuite) 4 1
de fotbal neimprejmuite 1 96
de handbal cu tribună 1 —
de handbal neimprejmuite 15 60
de handbal împrejmuite 6 1
de baschet 19 9
de volei 35 141
acoperită cu două piat» 2 —

de tenis 1 Alergarea a atras întotdeauna sute și sute de tineri, Iată tm oxpect din timpul desfășurării întrecerilor de cros la care au participat numeroși 
elevi de pe meleagurile mehedințene

PAȘI SIGURI PE CALEA AFIRMĂRII
BREVIAR

• N. Tătaru, I. Sbircea, Doru Popescu, M. Bo- 
jin (fotbal). C. Ciucă, C. Gruiescu, I. Sănătescu 
(box), Violeta și Virgil Zăvădescu, Marilis Cuțui 
(atletism) sint numai citeva nume de sportivi de 
performanță, maeștri ai sportului, campioni și 
recordmeni naționali, componenți ai loturilor re
prezentative, care au plecat de pe meleaguri me
hedințene,

i
9 O bogată activitate desfășoară secția de tenis 

de masă a asociației „Sănătatea" Tr. Severin. 
Rezultatele sînt promițătoare. Speranțele secției 
de care. se ocupă dr. Mihai Petchescu (antrenor) 
și Doru Istudor (instructor) sînt copiii Petre Doan- 
deș, Ovldiu Nef, Eugen Nicolovici, Ștefan Oprița, 
precum* și tinerii Michî Maican, Dan Bădărău.

lima vreme In jud. Mehedinți. Este vorba de cea 
de greco-romane din Tr. Severin și cea de libere 
din Orșova. La întrecerile pentru faza de zonă, 
10 luptători s-au calificat pentru finale.

I
• Prof. Ion Ciurel este un vajnic animator al 

șahului La ultimul concurs organizat de el la 
Casa de copii școlari din Tr. Severin, au parti
cipat 130 de tineri șahiști. A cîștigat elevul Ion 
Băluțâ (cl. VIII), care, împreună cu alți doi co
legi, constituie veritabile speranțe ale șahului 
severinean.

Deschlzîndu-se o nouă etapă in activi
tatea de educație fizică șl sport, o data 
cu noua împărțire admlnlstrativ-teriio- 
rială. organele cu atribuții in acest do
meniu au luat o serie de măsuri cores- 
punzătoare posibilităților și condițiilor 
de care dispune Județul nostru.

In întreaga noastră activitate am 
călăuziți de sarcinile ce ne revin 
documentele de partid și de stat, 
concluziile și măsurile reieșite

• Două secfii de lupte activează intens tn ut-

• Și boxul severinean se află pe un drum 
bun. Beneficiind de o sală de antrenament bine 
utilată, cele două secfii ale asociațiilor „Metalul* 
și „MEVA“ desfășoară un bogat și permanent 
proces de instruire. Antrenorul Constantin Dră
ghici are în pregătire citeva elemente de bună 
valoare, dintre care se remarcă boxerii Nicolae 
Babescu — component al lotului național pentru 
C.E. de tineret — și juniorul Dumitru Căpățină 
— care promite o ascensiune frumoasă ,

fost 
din 
de 

~________ * _______ _ din
analizele efectuate de Biroul 'și Secre
tariatul Comitetului județean de partid, 
de Rezoluția Conferinței pe țară a miș
cării sportive, precum și de hotărlrile 
elaborate în această perioadă de Con
siliul National pentru Educație Fizică Și 
Sport.

In acest context, sportul mehedlnțean 
nu putea decît să urmeze un drum as
cendent. tn ultimii ani s-au făcut pași 
mai mari decît in două decenii, in pri
mul rtnd în direcția asigurării bazei ma
teriale de care are nevoie 
de performanță, cit șl cel 
largi din întreprinderi, din 
sate.

Printr-o muncă plină de _ .
mobillzlndu-se resursele locale și bene
ficiind de sprijinul C.N.E.F.S. s-a reușit 
ca baza materială să fie radical îmbu
nătățită. Astfel, In municipiul Tr, Seve-

atît sportul 
al maselor 
școli, de la

abnegație.

rin. terenul de fotbal .1 SUi" a devenit 
un adevărat complex sportiv, com
pus din : stadion cu o rapacitate da 
10 ooo de locuri : teren de fotbal pentru 
antrenamente ; pista cu dimensiuni o- 
limplce șl sectoare de atletism ; sâll 
pentru antrenamente la box. lupte, judo, 
haltere și tenis de masă; terenuri bltu- 
minizate pentru handbal, volei, baschet; 
un bavin de Înot cu dimensiuni olimpice 
și un bazin redus pentru învățare. In 
cartierul Schela s-a construit un ștrand 
cu o capacitate de peste 7 ooo de locuri, 
un modern bazin de înot și sărituri ; tn 
cartierul .Porțile de Fler" se află în 
construcție un stadion cu • capacitate 
de peste Mm de locuri, iar în zona 
centrau a orașului — patinoarul artifl- 
clal.

Mai pot fi scoase în evldeertâ moderna 
baza nautică a asociației sportive .Viito
rul”; sălile pentru antrenamente la box, 
lupte, Judo, șah șl Jocuri sportive ale 
asociației sportive .Drcbeta-; baza spor
tivă pentru baschet, volei șl handbal cu 
instalație de iluminat nocturn a asocia
ției sportive CEH. : sala de educație 
fizici a Liceului pedagogic, precum și 
bltumlnlzarea unui număr de 33 de baze 
sportive tn școlile municipiului.

Este semnificativ, de asemenea, faptul 
că privirile nu au fost îndreptate numai

spre localitățile mai mari din Județ. 
N-au fost uitate nici satele, nici comu
ne: e. Pe baza planurilor de măsuri 
anuale, la care și-au adus contribuția 
toate organele cu atribuții tn domeniul 
sportului, s-a reușit ca la nivelul fie
cărei localități din mediul rural să existe 
cel puțin un teren de sport.

In primul rfnd s-a acordat prioritate 
școlilor, care participă în totalitate cu 

reprezentative de atletism, hand
bal. voleț Si fotbal la campionate.

Ca urmare a acestor preocupări, pri
mele rezultate au început să apară prin 
promovarea echipelor de volei șl bas
chet ale Secției sportive de pe lingă 
liceul „Traian" din Tr. Severin, secție care 
tn anul vlitor va deveni școală sportivă 
șl de tenia de masă a asociației sportive 
Sănătatea Tr. Severin, în diviziile na
ționale de Juniori șl școlari.

Două evenimente remarcabile vor 
marca în mod festiv zilele acestea. Pri
mul se referă la inaugurarea oficială a 
Sistemului hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fler", iar al doilea va

consta în sărbătorirea celor 1850 de ani 
de existență a așezării de pe malul le
gendarului Danubius, una dintre cele 
mal vechi așeză-i din minunata noastră 
patrie, municipiul care astăzi se nu
mește Turnu Severin.

Pentru a cinsti așa cum se cuvine a- 
ceste evenimente memorabile, s-a orga
nizat „Cupa Drobeta 1850 _ Porțile de 
Fier“ la 9 ramuri de sport, a fost ame
najat Iacul de acumulare pentru a pu
tea găzdui competiții ale sportur.lor 
nautice, iar peste 6 000 de sportivi pre
gătesc spectacolul ce va avea Ioc pe 
stadion.

Am înșirat numai cîteva din preocu
pările noastre șl considerăm că tn viito
rul apropiat, avînd posibilități materiale 
crescute, dublate de o linie concepțio- 
nală șl organizatorică unitară, activitatea 
sportivă din județul Mehedinți poate să 
se angajeze cu și mai multă hotărfre pe 
drumul realizării integrale a obiectivelor 
ce ni le-am propus.

prof. CONSTANTIN BOGDAN 
președintele C.J.E.F.S. Mehedinți

Paginâ realizată de Paul IOVAN
cu sprijinul corespondentului nostru județean Gheorghe MANAFU
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A V-a ediție a J.O. de vară: STOCKHOLM. 1912

ÎNCEPE MAREA SERIE A CURSELOR DE FOND
Deschiderea oficiali ■ avut loc la 

B Iulie, cu tradiționala defilare. însă 
nu toți reprezentanții celor 28 de 
țări participante »-au hotărft să ar
boreze costume sportive. Numai 
sportivele finlandeze au scandalizat 
o parte a publicului, prezentîndu-se 
ta fustițele de concura, ce abia le 
ajungeau plnă ia genunchi.»

Atletismul a dominat Întreaga e- 
diție. Se spune chiar cA acesta a 

jfost punctul de pornire al atletismu
lui ta prodigioasa sa ascensiune. In 
cursul eărela a cucerit lumea. (Pes
ta un an, la Berlin, tinăra federație 
Internațional* da atletism redacta 
codul ear* a valabil, ia multa pri
vințe, *1 aatfel).
: Cea mal comentat! prdM a ftnt

Pudicele înotătoare britanice, supravegheate de antrenaarea lor
cea din 12 lullei cursa de 8 000 m, 
pentru prima oară introdusă ta pro
gram și care a pus față ta față doi 
mari campioni ai vremii, pe finlan
dezul Hannes Kolehmainen șl pe 
francezul Jean Bouin. Conducînd cu 
rîndul, el și-au depășit curînd ad
versarii cu o jumătate de tură. 
Francezul a atacat puțin prea de
vreme, căci demarajul său la 550 m 
înainte de sosire i-a permis blon
dului finlandez — distanțat tatii cu 
7—8 m *— să-l ajungă la 15 m de so
sire și chiar să-1 bată cu un piept 
(tatr-un timp ce reprezenta de de
parte un nou record mondial).

Cursa aceasta pasionantă deschide 
seria neuitatelor lupte pedestre pe 
distanțele lungi, care au onorat mai 
toate edițiile Jocurilor Olimpice. 
Kolehmainen — care va cîștiga și

Azi, la Miercurea Ciut,

confruntarea de virf a hocheiștilor

STEAUA - DINAMO
Ultimul act al acestei atît de agitate 

ediții a campionatului republican de 
hochei pe gheată se consumă astăzi di
mineața pe modemul patinoar din 
Miercurea Ciuc. Este vorba de ultima 
etapă, ln programul căreia se află cu
prins și meciul Steaua — Dinamo, care 
va decide echipa campioană a țării. 
Aceasta pentru că ultimul joc dintre 
«ceste două formații lncheindu-se la. ega
litate. rivalitatea lor nu a putut fl tran
șată, urmlnd ca partida de azi să aducă 
lumină. Avantajul este evident de partea 
echipei Steaua care poate deveni cam
pioană și cu un meci nul și chiar cu 
o înfrtngere la un singur gol diferență, 
In timp ce dinamovlștil au neapărată 
nevoie, dacă vor să îmbrace tricourile 
de campioni, de o victorie la cel puțin 
două goluri diferență.

Iată și clasamentul înaintea acestui

14 12 1 1 93— 21 25
14 11 1 2 87- 25 23
14 3 0 11 33— 87 6
14 1 0 13 30—110 2

Programul de azi 1 ORA 8 : Avîntul 
M. Ciuc — Agronomia Cluj; ORA 10 : 
Steaua — Dinamo București.

vedeți, v-am dat adresa la ziar. Dar, 
numai la 13 ani mai poți crede că un 
colecționar de Insigne sportive ar fl 
dispus să renunțe la o parte din ceea

Îneci :
1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Avintui M. Ciuc
4. Agronomia Cluj

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
de Ia ora 9.30 : Concursul republican 
al seniorilor.

CAIAC—CANOE : Lacul Snagov,
de la ora 9,20 : „Cupa steaua"

FOTBAL : teren Politehnica, ora 
10 : Sportul studențesc — Ș. N. Ol
tenița ; teren Metalul, ora 10 : Me
talul Buc. — Poiana Clmplua (dlv.
B) : teren Dinamo, ora 10 : Dinamo 
Obor — Mașini Unelte, teren Si
rena, ora 10 : Sirena — Olimpia 
Giurgiu : teren Flacăra, ora 10 : 
Flacăra roșie — Electronica (div.
C) .

GIMNASTICA : Sala Tineretului,
de la ora 8.30 Faza pe București 

proba de 10 000 m — deschide trium
fător seria marilor alergători de 
fond, care-șl vor împrumuta nume
le — la fel cu eponimii ta antichi
tate — diverselor ediții] Nurmi, Za- 
topek, Kuț...

Fostului docher din Marsilia, Jean 
Bouin, care a deținut multă vreme 
recordul mondial al orei (19,021 km), 
războiul l-a scurtat cariera atletică] 
el a murit pe Marna, în 1914. Spor
tivii francezi îl păstrează amintirea, 
ta numele unul stadion parizian.

Finlanda, o țară mică, a doblndlt 
un succes deosebit, cucerind numai 
la atletism fl medalii de aur ți nu
meroase altele, de argint șl bronz, 
tar concurența nu era de loc slabă.

Atiețil americani au clștigat din 

nou multe probe, dar nu totdeauna 
ta condiții care să merite felicitări 
fără rezerve. James E. (Ted) Mere
dith e desigur un campion de deml- 
fond merituos. în schimb, victoria 
lui Ralph Craig pe 100 m este pusă 
sub semnul îndoielii. Și iată de ce. 
în finală s-au calificat — cu excep
ția modestului sud-african H.H. Pat
ching — numai americani, așa că 
titlul nu putea scăpa Statelor Uni
te. Dar favoritul cursei era negrul 
H.P. Drew (sau mai curînd Donald 
F. Lippincott, care în serii stabilise 
primul record mondial oficial al dis
tanței] 10,6 s). Dar la apelul concu- 
renților, Drew nu a răspuns. I-ar fi 
fost și greu. Pentru a asigura vic
toria unui alb, oficialii americani 
l-au încuiat pe Drew în vestiar și

EROII
Indianului Wa Thon Chuk, din tri

bul de plei-roșii Siux, colegii săi de 
la colegiul Carlisle din Pennsyl
vania II ziceau Jim Thorpe. Tinârui 
metis a căzut victimă vechil reguli 
a amatorismului.

La Stockholm Implnlse 23 de ani. 
Măsura 1,83 m și clntărea 80 kg. Era 
vedeta colegiului său la atletism, ba- 
sebau și fotbal amercan. Nu-i de 
mirare, cu însușirile de mai sus. 
Era, fără Îndoială, un atlet desă- 
vlrșit.

A clștigat in mod strălucit două 
probe de atlet complet : pentatlo
nul (compus din : lungime, suliță, 
200 m, disc, 1 500 m) șl decatlonul. 
La decatlon, care va rămlne probă 
clasică, a realizat următoarele re
zultate : 11,1 ■ pe 100 m ; 6,79 m la 
lungim* ; 11,8* m la greutat* ; 1,87 
m la înălțime : 52,8 la 400 m ; 80,98 
■n la disc ; 15,8 * la 110 m gradurl i 
1.25 m la prăjină ; 43,70 m la suliță 
șl 4:40,1 la 1500 m. Victoriile sale a- 
supra celor mai apropiațl adversari 
au fosț copleșitoare. La pentatlon a 
obținut 4 victorii șl un loc 2 ! Iar 
la decatlon, Insumind 8 412 puncte 
a stabilit un record care nu va 
putea fi depășit multă vreme. Thor
pe a întrecut pe al doilea clasat cu 
633 de puncte, iar pe al treilea cu 
999 de puncte !

Acest atlet excepțional a fost fi
gura marcantă a ediției de ia Sto
ckholm. Dar, în Îngusta cameră a 
căminului studențesc din patria sa. 
nici n-a apucat să se așeze bine 
praful pe medaliile de aur, «nd 
Jim Thorpe a fost obligat să plă
tească gloria cu o primă lacrimă. 
Șl din clipa aceea amărăciunea nu 
l-a mal părăsit toată viața.

DANIELA TEODOR (13 ANI), COMU
NA PECIUL NOU, JUDEȚUL TIMIȘ. 
„Să-mi publicați adresa în ziarul „Spor
tul", pe care 11 citesc cu deosebită plă
cere, pentru ca deținătorii de trofee 
sportive să-mi trimită și mie insignele 
cluburilor Rapid șl Steaua". După cum

a campionatelor republicane de gim
nastică modernă ;
LUPTE GRECO-ROMANE : sala de 

atletism „23 August", de la ora 10: 
Metalul Buc. — Pescărușul Tulcea— 
A.S.A. Bacău (triunghiular dlv. A).

RUGBY : Stadion Dinamo, ora 10 : 
selecționata divizionară A a Româ
niei — reprezentativa comitatelor 
Cornwall-Devon.

TENIS DE MASA : sala din etr. 
Aurora nr. 1, de la ora 10 : Spar- 
tâc II — Voința (f). Sala Floreasca, 
de la ora 9 : Progresul — C.S.M. 
Cluj (f) ; de Ia ora 11 : Politehnica 
Buc. — Progresul Buc. (f) ; de la 
ora 9, Politehnica Buc. — Progresul 
Buc. (m).

EDIȚIA A V-a
Locul : Stockholm (Suedia)
Data : 29 iunie — 22 iulie 1912
Participant! : 2541 de sportivi (din

tre c^-e 57 femei) din 2S de țArL
In program : 15 discipline sportive 

cu 102 probe.
Sportivii români nu au participat.

• La terminarea jocurilor, S.U.A. 
se aflau în frunte cu 25 de victorii ; 
un an după aceea, medaliile de aur 
ale lui Jim Thorpe (S.U.A.) de la 
pentatlon și decatlon i-au lost re
trase.

1 NUMĂRUL DE PROBE CIS 
DE DIFERITE ȚARI

TIGATE

Suedia 24
S.U.A. 23 •
M, Britanic 10
Finlanda 9
Franța 7
Germania 5
Africa de Sud 4
Norvegia 4
Canada 3
Italia 3
Ungaria 3
Australasia 2
Belgia 2
Danemarca 1
Greda 1

Total 101 •••

Australia și Noua Zeelandă au 
participat din nou Împreună, sub 
denumirea „Australasia*.

De fapt, s-au desfășurat 102 
probe, dar la lupte greco-romane, 
la categoria semigrea, nu g-a de
cernat titlul olimpic.

i-au dat drumul abia.» după termi
narea cursei!

Cîteva cuvinte despre celelalte 
sporturi. La natație s-a distins hava- 
ianul (prezentat sub culori americane) 
Duke Kahanamoku, pe care-1 vom 
relntilni încă și In 1924, la jocurile 
de la Paris 1 Proba de 100 m femei 
a revenit robustei australiene* Fanny 
Durack, exact cu același timp 
(122^) cu care se cîștiga proba... 
masculină la Atena, în 1896! Dar 
ceea ce a atras mai mult a fosta. 
costumația ei: un batic de mătase 
pe cap și un maiou de lină lung 
plnă aproape de genunchi, comple
tat In talie cu o fustiță care. în 
timpul probei, plutea deasupra apei, 
precum corola unei flori!

Regulile tehnice noi, impuse de 
organizatori la scrimă. au decis 
neparticiparea francezilor. Au profi
tat italienii și mai ales ti nărui de 
19 ani Nedo, cel mai vîrstnic dintre 
frații Nadi, de care vom mai auzi.

Pentru prima oară, organizarea 
jocurilor a fost „rentabilă": s-au
cheltuit 776 000 de coroane suedeze 
(fără a pune la socoteală stadionuD 
și s-au încasat 822 767 de coroane.

La 6 februarie 1913, 6 luni după 
încheierea jocurilor, Amateur Athle
tic Union (un fel de federație ame
ricană de atletism) a comunicat Co
mitetului olimpic suedez că James 
Thorpe (nimeni nu-1 mal spunea 
Jhn) a jucat baseball. In 1909 șl 
1910, Intr-o echipă profesionistă din 
Carolina de Sud, primind un 'sala
riu de 60 de dolari pe lună.

De la Stockholm, dosarul a fost 
trimis la Lausanne, la sediul C.I.O., 
care hotărăște, In același an, la 26 
mat, anularea rezultatelor șl desca
lificarea lui James Thorpe, obllgin- 
du-I pe acesta să înapoieze cele 
două medalii de aur, ce urmau a 
fl Înmuiate secunzilor In cele două 
probe. (Multă vreme, suedezul Hugo 
Wleslander, clasat al doilea la deca
tlon, a refuzat Bă primească medalia 
de aur t).

A fost una dintre cel* mal crud* 
șl mal dureroase drame din lumea 
sportului. Celebrul sportiv, care a 
practicat Întotdeauna cu deplină de
zinteresare atletismul, nu s-a mai 
putut consola niciodată. După o 
scurtă canerâ profesionistă. începe 
să bea șl rămlne curînd singur, cu 
mizeria și amintirile sale. In 1932. 
la jocurile de la Los Angeles, rătă
cește singuratic prin stadion ; cineva 
n recunoaște. L-au aplaudat atunci 
100 ooo de spectatori. Mai tirzlu, alte 
milioane, care au vizionat filmul 
„Uriașul stadionului* (cu Burt Lan
caster), inspirat din viața iul.

Canceros in 1932. a murit In 1953 
de o criză cardiacă, la 64 de ani. 
Plnă la ultima suflare șl-a pllns du
rerea. și-a strigat nevinovăția șl șl-a 
reclamat medaliile de Ia Stockholm, 
smgura-1 comoară...

ce ei a obținut după multe eforturi. 
Poate, insă, că veți întîlnl un suflet 
mai ...milostiv. Eu nu pot declt să vă 
urez : noroc !

G. MARINESCU, SIBIU. Vreți să știți 
clnd se va disputa finala „Cupei Ro
mâniei", la fotbal ? La 27 Iunie. Ce-mi 
dați să vă spun și numele celor două 
finaliste ?

DR. EMIL DORU, PLOIEȘTL „In me
ciul de la Ploiești, Dobrin a adus vic
toria echipei sale, marcind două goluri. 
Ca foarte vechi suporter al Petrolului, 
am fost amărit, dar, dindu-mi seama 
că mai mult m-ar fi necăjit absența lui 
Dobrin din echipa națională, m-am con
solat cu gindul la meciul de la 14 mai. 
Cu alte cuvinte :

Toți au dorit să te faci bine, 
N-au bănuit, insă, Dobrine, 
Că forma o s-o regăsești 
Exact aicea, la... Ploiești ! 
A|stea-s șotilile vieții.
Dar necazul vom uita. 
Dacă tot tu, și lui Geczl, 
Două goluri vel marca !

Auzi, Dobrine ? Ploleștenli. slnt gata 
să-ți Întindă o mină de împăcare...

IOAN LEAHU, MEDIAȘ. Meciul de 
acum 20 de ani — cum trece timpul I 
— dintre reprezentativele de fotbal ale 
României și Ungariei, disputat ta ora
șul finlandez Turku, tn cadrul J. O. 
din 1952, a fost condus de arbitrul so
vietic N. Latîșev. Fotbaliștii maghiari 
au clștigat atunci, la mare luptă, cu 
2—1. Golul nostru a fost înscris de 
Suru, In min. 85.
H. M., PANCIU : „Trimlțlndu-vă cîte
va caricaturi, să nu vă surprindă fap
tul că, peste clțiva ani, ve-ți auzi de 
mine, ca pictor", ta primul rind, vreau

ULTIMA ETAPA
A TURULUI DIVIZIEI A

LA LUPTE 
ORECOPOFIANE

La Pitești, București, Rădăuți, 
Brașov și Timișoara au loc astăzi 
triunghiularele ultimei etape a tu
rului diviziei A de lupta greco-ro- 
mane.

Formația campioană. Steaua, va 
concura la Pitești, urmlnd să pri
mească replica echipelor Aluminiu 
Slatina șl C. S. din localitate. Con
fruntările de la Pitești vor fi con
duse de arbitrul principal Gheor- 
ghe Mihăilă (București). Deosebit 
de interesant se anunță triunghiu
larul din Capitală care va fi găz
duit de sala de atletism de la 
complexul sportiv „23 August" i 
Pescărușul Tulcea — A.S.A. Ba
cău — Metalul București. Arbitru 
principal — Constantin Popescu 
(București).

Iată și celelalte triunghiulare i 
Dunărea Galati — Rapid Bucu
rești — IPROFIL Rădăuți (la Ră
dăuți), arbitru principal — Ion 
Bobei (București), Olimpia Satu 
Mare — Progresul București—Stea
gul roșu Brașov (la Brașov), arbi
tru principal — Valentin Perju 
(București) și A.S.A. Cluj — Elec- 
troputere Craiova — C.F.R. Timi
șoara (la Timișoara), arbitru prin
cipal — Ion Comeanu (București).

Confruntările programate la O- 
radea (Dinamo București — Vultu
rii Textila Lugoj — Crișul) au 
fost aminate.

DUMITRACHE A PĂRĂSIT 
SPITALUL

După un tratament îndelungat, Duml- 
trache a părăsit joi spitalul.

ta aceste zile, dinam ovistul efectuează 
un riguros program de gimnastică me
dicală. urmlnd ca peste citeva zile să-și 
reia antrenamentele (cu echipa), ln aer 
liber.

Reintrarea sa probabilă — în campio
natul Diviziei A _ pesta o lună.

FOTBALIȘTII DE LA 
DINAMO BUCUREȘTI 

VOR EVOLUA TN GRECIA

Echipa Dinamo București va pleca 
marți. pe oa.ee aerului In Grecia, Dlna- 
tnoviștll vor susține joi un joc amical 
la Pireu, cu formația locală Olympiakos, 
urmîr.d ca in cursul zilei de vineri să 
revină în tară.

TURNEUL DIVIZIONAR DE DASCHET
DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Primele meciuri, 
desfășurate simbătă, în ziua a doua 
a turneului divizionar de baschet, 
găzduit de Sala Olimpia, au avut o 
evoluție calmă. Singura mențiune 
se cuvine partidei dintre Rapid și 
I.E.F.S„ în care feroviarii au con
dus cu 31—11 în min. 17, dar în 
min. 38 diferența a Scăzut la tî&mai 
un: coș i 53-1J. Experiența rapiaisți- 
lor (ta contrast cu lipsa de rutină 
a studenților) a fost însă determi
nantă și Rapid a clștigat cu 59—53 
(33—17). întîlnirea dintre I.C.H.F. — 
Politehnica Cluj a fost echilibrată, 
dar bucureștenii au fructificat mai 
bine acțiunile sub panouri și, deși 
nu l-au putut utiliza pe Fl. Nicules- 
cu (accidentat ta partida cu Rapid), 
au învins cu 63—59 (40—32). în sfîr
șit, într-o partidă fără istoric. 
Steaua a dispus de Mureșul cu 
87—79 (38—30).

Așteptat cu legitim Interes, deoa
rece rezultatul lui avea o importan
ță majoră în lupta acestor echipe 
pentru evitarea retrogradării, meciul 
dintre Politehnica Galați și Voința 
București a corespuns total din punct

INSTITUTUL PEDAGOGIC TG. MUREȘ - CAMPIOANĂ UNIVERSITARA 
LA BASCHET

GALAȚI, 13 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean). Partide 
de slab nivel tehnic, scoruri strinse, 
prilej de afirmare a unor jucătoare — 
acestea sint caracteristicile principale 
ale turneului final al campionatului na
țional universitar. Spre surprinderea tu
turor — căci erau prezente aici team-uri 
valoroase ca I.E.F.S., „U“ Timișoara și 
„U“ lași — titlul a revenit sportivelor 
de la Institutul pedagogic Tg. Mureș. 
Ultimele rezultate : „U* lași — I.E.F.S. 
62—53 (25—26). „U“ Timișoara — „U“ 
Cluj 45—41 (24—22). Inst. Ped. Tg. Mureș 
— „U" Timișoara 55—50 (26—26), „U- laș)

In mod prietenesc să vă atrag atenția 
că nu se scrie ve-țl, ci veți., fără tră
sură de unire, pe care v-o trimitem 
înapoi, nouâ nefiindu-ne de folosință. 
Ne-ar buoura să ajungeți, într-o zi, 
un pictor mare, ta ziua aceea, veți fl 
primul care o să zimbiți, revăztnd de
senele dv. de astăzi...

ISTVAN MAYLLAR, OCNA SUGATAC. 
„Am făcut un pariu cu soția mea, pe 
o sticlă de „Spumos", că la 14 mai Do
brin va marca cel puțin un gol. Dv. ce 
părere aveți Eu mă conduc după 
un principiu, și anume acela de a nu 
mă amesteca în dispute familiale. Plnă 
la urmă, oricare ar fl rezultatul, dv, o 
Mă vă tmpăcațl și o să-mi cereți să 
plătesc eu „Spumosul" !

AUREL ȘTEFANESCU, BUCUREȘTI. 
La cea de a XX-a ediție a campiona
telor Internaționale de atletism ale Ro
mâniei, au participat sportivi din 18 
țări (Nu știu de ce, dar am Impresia 
că întrebarea face parte din tematica 
unul concurs „Cine știe... ciștlgă". Șl, 
după cum Se vede, cel care știe sint eu, 
care nu iau parte la concurs.

G. A. BUCUREȘTI. Instalația de noc
turnă de pe stadionul „23 August", a 
fost Inaugurată cu prilejul meciului din
tre selecționatele divizionare ale Româ
niei și Bulgariei, disputat in toamna 
iul 1971.

CONSTANTIN MIHALACHE, ORAȘUL 
BALAN. Mă puneți în fața unui fel de 
„Fotbal... Story" : „Aveam mari spe
ranțe că voi deveni un bun portar. De 
aceea, m-am antrenat și apoi am vorbit 
cu antrenorul echipei de juniori Mine
rul. Am evoluat în teren vreo jumă
tate de oră, iar el mi-a spus : «al să 
te faci un Răducanu». A doua zi, clnd 
l-am salutat, nici nu s-a mal uitat la 
mine. A treia zi, la fel. Și așa s-a ter
minat eu „Răducanu". V-ați descurajat 
prea repede. Uneori, porțile de Intrare 
în „Împărăția" mult visată nu se des
chid atît de repede cît ai crezut, cît al 
dorit. Dar, asta nu îndeamnă că nu se 
vor deschide niciodată. Nu-i dațl o zi 
de răgaz antrenorului respectiv. S-ar 
putea ca într-o zl să stea de vorbă cu 
dv. Totul este să nu obosiți dv. înain
tea lui I

Ilustrații ; N. CLAUDIU

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA „STADION"
EDUCAȚIA FIZICA 

Șl SPORTUL DE MASA
Fenomene ancorate tot mai adînc 

în viața omului modern, educația 
fizică și sportul de masă răspund

realmente unei necesități legate de 
atare de sănătate și de robustețe, de 
bună dispoziție și de sporire a ca
pacității de efort.

Iată de ce lucrarea apărută recent 
în editura Stadion — „Educația fizi
că și sportul de masă", autor 
Gh. Vlădica, constituie — prin mo
dul cum a fost concepută — un în
dreptar prețios pentru orice citi
tor, Intr-un domeniu tot mai fami
liar fiecăruia dintre noi. Lucrarea 
beneficiază, prin eforturile auto
rului, de un material faptic extrem 
de bogat și de convingător, cu pri
vire la experiența pozitivă a unor 
asociații sportive, a unor organiza
ții sindicale și de tineret, a unor 
activiști inimoși în materie de sport, 
Inscriindu-se astfel pe linia sarci
nilor trasate prin documentele de 
partid și de stat mișcării sportive 
din țara noastră șl anittne angrena
rea oamenilor muncii, a întregului 
tineret, ta practicarea organizată 
și sistematică a exercițlllor fizice 
și sportului.

Cititorul va putea găsi ta paginile 
lucrării referiri la tot ceea ce îl In
teresează, în calitatea sa de amator 
al turismului, al exercițiului fizic 
practicat la domiciliu, în colectiv, 
în zilele de vacanță sau de con-

de vedere al dăruirii jucătorilor, al 
răsturnărilor spectaculoase de scor, 
ai finalurilor dramatice. în ultimele 
minute, lupta a devenit extrem de 
pasionantă : 54—53 (Politehnica),
55—54 (Voința), 56—55 (Politehnica), 
57—56 (Voința) și, cînd mal erau 11 
secunde, Moraru egalează, transpor
mînd o aruncare liberă. In prelun
giri, gălățenii se detașează cu trei 
puncte, dar pentru puțină vrlme, 
deoarece bucureștenii revin șl preiau 
conducerea î 61—60. Urmează 62—61 
(Politehnica), 63—62 (Voința), 64—63 
(Politehnica), 65—64 (Voința) și, taa- 
tate cu cîteva secunde de fluierul 
final, Moraru realizează un coș prin 
care stabilește succesul meritat al 
formației Politehnica i 66—65 (34—26, 
57—57).

Ultimele rezultate :
Dinamo București — Universita

tea Timișoara 64—57 (36—27) ; Poli
tehnica București — Universitatea 
Cluj 76—51 (44—24).

D. STANCULESCU

— „U« Cluj 70—51 (41—20). Clasament
final : 1. Institutul Pedagogic Tg. Mureș, 
2. Universitatea Timișoara. 3. Universi
tatea Iași, 4. Universitatea Cluj, 3. 
I.E.F.S.. 6. Institutul Pedagogic Galați.

Telemah SIRIOPOL

SAPTAMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ
Județul Teleorman — una 

din entitățile teritorial-ad- 
ministrative care își între

gește pe zi ce trece profilul, prin 
munca entuziastă a localnicilor, 
acordată, evident, la tonalitatea 
constructivă din întreaga țară — 
ne-a trimis, recent, o nouă veste 
în acest sens, grăitoare, totodată, 
pentru dragostea de sport exis
tentă pe aceste meleaguri. Ast
fel, cetățenii orașului Alexandria, 
în dorința de a-și înfrumuseța și 
îmbogăți urbea, au hotărît să 
execute, în primele patru luni 
ale anului, prin muncă patrioti
că, lucrări ea’ilitar-gospodărești 
în valoare de 7,8 milioane lei. 
lată, însă, că sfîrșitul lunii apri
lie a înregistrat și aci — ca și 
în multe alte locuri pe teritoriul 
județului, mai ales în unitățile 
productive — un „plus peste 
plan" : locuitorii Alexandriei și-au 
cifrat aportul la 12 milioane. 
Ceea ce, transpus în practică, în
seamnă diverse lucrări la ame
najarea stadionului din localitate 
și a unui mare bazin de înot, în 
parcul Vedea, modernizarea și 
înfrumusețarea urbei. Sportul, a- 
grementul, frumusețea — toate 
într-un buchet cetățenesc !

Sub semnul aceleiași triade, 
facem trecerea spre litoralul ce 
așteaptă sezonul estival, mai îm
podobit și mai bogat ca în alți 
ani. Multe noutăți și atracții va 
găsi aci, la Mamaia sau în sta
țiunile Mangaliei, doritorul de 
sport și de mișcare în aer liber, 
de agrement. Sezonul ‘72 înseam
nă 29 de piscine neacoperite, 
trei piscine acoperite (din care 
una de dimensiuni olimpice) care, 
practic, va lansa, la concurență 
cu Marea Neagră, o „mare cal
dă", insensibilă la capriciile 
vremii (și cît de mult gustăm o 
asemenea alternativă în aceste 
zile I...). Sezonul 72 mai înseam
nă pe litoral zeci de terenuri 
pentru sport: tenis, baschet, vo
lei, minigolf, diverse posibilități 

rediu, la sfîrșit de săptămlnă. Expe
riența oferită prin exemplele citate 
în lucrare poate însemna pentru 
fiecare din cititori un punct de 
start tatr-o activitate recreativă 
rodnică șl agreabilă. în fond, acesta 
a fost șl țelul autorului cînd s-a 
încumetat să abordeze o asemenea 
temă.

Gh. Vlădica : Educația fizică și 
sportul de masă, Editura „Stadion", 
lei 9.

„CULTURISM" — LA A DOUA 
EDIȚIE

Succesul de public pe care l-a 
cunoscut cartea „Culturism" a lui 
Lazăr Baroga (f06tul campion de 
haltere, deținătorul recordului na
tional absolut, actualmente secre
tarul general al federației de spe
cialitate), epuizarea rapidă a tira
jului și numeroasele solicitări din 
partea cetățenilor tineri și vîrst- 
nicl, dornici să practice această for
mă de exerciții fizice, a determi
nat Editura „Stadion" să publice 
ediția a doua — revăzută și îm
bunătățită — a lucrării.

După cum am mai arătat, „Cul
turism" este un mic tratat popu
lar, redactat metodic, dar simplu, 
care se adresează tuturor celor care 
prin gimnastică și exerciții fizice 
doresc să-și dezvolte într-un mod

armonice șl frumos carpul, asigu- 
rlndu-și totodată, o bună sănă
tate *1 o înaltă capacitate de muncă.

UN ALT VOLUM DEDICAT 
FOTBALULUI

Pe negindite, decanul specialiști
lor din fotbalul nostru, ing. Virgil

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI
DE POPICE

LA MANGALIA, DUPĂ DOUA 
SCHIMBURI, CONDUCE RAPID 

BUCUREȘTI

MANGALIA NORD. 13 (prin te
lefon, de la -trimisul nostru). Cele 
șase formații din seriile campiona
tului feminin, Divizia A, care au ră
mas în cursa pentru Invidiatul 
titlu, au început sîmbătă dimineața 
întrecerile în primul tur al turneu
lui final pe cele patru piste ale a- 
renei din stațiunea Olimp Fiecare 
formație finalistă joacă tur-retur, 
contra scor, iar echipa care va 
doborî cele mai multe popice va 
primi 6 puncte, a doua 5 și așa 
mai departe. Manșa a Il-a a turneu
lui final va avea loc, pe o arenă 
neutră, luna viitoare, pentru desem
narea echipei campioane.

Primele două jucătoare care au 
Intrat pe piste au fost cele de la 
Voința Tg. Mureș — campioana anu
lui trecut — șl Voința București. 
Pistele aproape perfecte, popicele 
din material plastic, precum șl vite
za aparatului automat de ridicare a 
popicelor, au solicitat la maximum 
potențialul fizic al concurentelor. 
Mureșencele au avut un început mai 
bun. Marla Martina, acomodîndu-se 
mai repede cu pista, a depășit gra
nița celor 400 p d. Cuplurile urmă
toare, aparținînd formațiilor Rapid 
București și C.S.M. Reșița, au stu
diat evoluția deschizătoarelor de 
pirtie și în consecință au obținut 
rezultate mai bune. Astfel, Alexan
drina Navon (Rapid) a întrecut

de practicare a sporturilor nau
tice, marea și lacurile brăzdate 
de ambarcațiuni.

PLOAIA Șl NOI, ATLEȚII™
Vitrege condiții atmosferice 

transformă concursurile republi
cane de primăvară într-o dis
pută inegală a atleților cu ploa
ia. La sfîrșiiul săptămînii trecute, 
juniorii au avut la Constanța 
drept principal adversar nu se
cundele sau centimetrii, ci ploa
ia, care a transformat locurile 
de concurs în piste de patinaj 
sau... piscine.

Cei mai buni atleți din țară 
se află în preajma unui puter
nic sezon internațional, avînd 
drept pivot participarea la marea 
reuniune mondială — Olimpiada 
de la Munchen. După acumulă
rile din timpul iernii — între
cerile din sală le-a punctat la 
timpul respectiv — sezonul în 
aer liber a rezervat luna aprilie 
primelor două etape ale diviziei 
A, mai — concursurilor republi
cane individuale și iunie — pri
melor întîlniri internaționale ale 
anului, lată, însă, că după un 
debut al primăverii sub bune 
auspicii — cînd ou și fost sta
bilite noi recorduri naționale, de 
reală valoare internațională — 
vremea s-a înclinat sub povara 
norilor și atleții s-au văzut obli
gați să-și susțină candidatura 
pentru selecție pe o mare încăr
cătură de apă pe metru pătrat. 
Ieri, vremea a revenit la senti
mente mai bune și concursul re
publican al seniorilor de pe sta
dionul Republicii s-a bucurat de 
condiții excelente de concurs. 
Ceea ce s-a și văzut în rezul
tate.
CALENDARUL, INTRE VARA Șl 

IARNA

Tn timp ce voleiul și baschetul 
— surate ți întru calendar — au 
la ordinea zilei turnee finale ale

Economu, dăruiește celor ce iubesc 
acest sport o nouă carte.

Perioada la care se referă volu
mul ilustrează momentele de reve
nire în elita fotbalului mondial a 
soccerului nostru, revenire ce — 
paradoxal — are ca punct de ple
care acea Infrîngere cu 3—0 su
ferită pe Estadio Nacional din ca
pitala Portugaliei, la 27 octombrie 
1967.

Baztadu-se pe o vastă documen
tație, agrementată de citate din 
cronicile celor mai cunoscut! zia
riști români și străini, volumul îl 
plimbă pe cititor de la prelimina
riile C. M. din Mexic la jocurile 
din fiecare grupă, pentru a-i pre
zenta în final o privire asupra sta
diului atins de fotbal în lume, ca
pitol în care se întrevăd din nou 
vastele cunoștințe în acest dome
niu ale autorului, posibilitățile sale 
de a extrage esențialul.

Așa cum era normal, după stu
diile privind aspectul tehnic al 
„Mundialului" și tactica folosită în 
turneul final din Mexic, atenția 
autorului se concentrează asupra 
fotbalului românesc, tocmai tn 
lumina competiției la care a fost 
prezent.

Nu lipsesc din carte nici parti
dele susținute de echipa României 
ta preliminariile actualului cam
pionat european, meciurile ami
cale susținute între timp de re
prezentativele noastre A și de ti
neret, jocurile echipelor de club 
în competițiile europene. Pe scurt, 
o exhaustivă prezentare a fotba
lului mondial și românesc în anul 
1972. Volumul este ilustrat cu fo
tografiile luate de Paul Romoșan 
în Mexic.

PE ECHIPE
chiar cele mal optimiste așteptări, 
reușind să doboare 441 popice din 100 
lovituri mixte. în stilul ei caracte
ristic, adică sobru și precis, a lan
sat bila și cea mai tînără compo
nentă a echipei naționale, Ildico 
Grozăvescu (C.S.M. Reșița) care a 
fost marcată cu 434 p d.

Iată situația după primele două 
schimburi i Rapid București 824 p d, 
C.S.M. Reșița 818 p d, Voința Bucu
rești 781 p d, Laromet București 777 
p d, Voința Tg. Mureș 774 p d, 
Voința Cluj 717 p d.

Traian IOANIȚESCU

LA IAȘI CONDUCE DETAȘAT, 
DUPĂ PRIMUL JOC, PETROLUL 

PLOIEȘTI

IAȘI, 13 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). După primul 
joc al turneului final — manșa I — 
care «e dispută pe arena Nicolina, 
conduce detașat fosta campioană a 
țării de acum cîțiva ani, Petrolul 
Ploiești. Avînd o echipă mai omo
genă, cu cîteva individualități de 
certă valoare, ploieștenil pornesc tn 
jocul - doi cu un serios avans. Iată 
rezultatele t 1. Petrolul Ploiești 5253 
P d (cei mai buni din echipă D. 
Dumitru 920, C. Vînătoru 911 si Gh. 
Silvestru 884), 2. Constructorul Ga
lați 5080 p d (I. Biciușcă 875) 3.
Voința Tg, Mureș 5063 p d (Șt Eor- 
ddgh 881), 4. Rapid București 5056 
p d, 5, Voința Cluj 4944 p d, 6. E- 
lectrica Sibiu 4818 p d

V. DIACONESCU

campionatelor divizionare (la 
Pitești, Piatra Neamț și Galați — 
voleibalistele, la Timișoara — 
baschetbaliștii), sportul gheții, ho
cheiul, își dispută la Miercurea 
Ciuc ultimul tur, la această oră 
titlul de campioană națională ne- 
fiind, încă, decis. După partida 
memorabilă de marți seara — 
astfel cotată de specialiștii pre- 
zenți la fața locului — dintre 
tradiționalele rivale ale ultimi
lor ani, Steaua și Dinamo (pen
tru a mări suspensul, încheiată la 
egalitate), înfruntarea lor de azi 
va decide, în ceasul al 12-lea, 
campioana. Pentru a-și adjudeca 
prestigiosul trofeu, hocheiștii de 
la Dinamo au nevoie de o victo
rie la două puncte diferență, ceea 
ce nu-i deloc ușor.

HALTERE LA TOMIS

Sala sporturilor din străvechiul 
fiori tomitan își va mai adăuga, 
a panoplie, emblema campiona
telor europene de haltere. Cea 
de a 31-a ediție a întrecerilor 
celor mai puternici sportivi (la 
propriu I) de pe bătrînul conti
nent înregistrează un record de 
participare : față dș ultima edi
ție desfășurată la Sofia, unde 
au fost prezenfi concurenți din 
19 țări, la Constanța și-au anun
țat înscrierea 178 de halterofili 
din 26 de fări. O bună premisă, 
la care trebuie adăugată va
loarea ridicată a unor sportivi 
de talie mondială din U.R.S.S., 
Polonia, Ungaria, R.D.G., R.F.G., 
Suedia, Belgia și alte fări cu 
cărți de vizită în această disci
plină. Ceea ce acordă acestei 
ultime verificări oficiale dinain
tea Olimpiadei (unde halterofi
lilor europeni li se vor alătura 
în lupta pentru medalii și cei 
americani) un caracter de apre
ciere a actualului raport de 
forțe. Exprimat, în primul rînd, 
în sute de kilograme...



HOTĂRÎRE
PRIVIND SĂRBĂTORIREA A 25 DE ANI

DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
(Urmata din pag. I)

aia po plan internațional, precum fi 
perspectivele pe care le deschide tu
turor oamenilor muncii înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
Patria noastră.

întreaga activitate educativă va ur
mări cultivarea în rîndul maselor de 
oameni ai muncii a dragostei față 
de patrie, de partid și popor, a in
ternaționalismului socialist, a priete
niei frățești dintre oamenii muncii 
români și cei aparținind naționalită
ților conlocuitoare, aplicarea consec
ventă a programului de educație 
comunistă, adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971.

Uniunile de creație vor stimula 
creatorii — potrivit planurilor lor de 
activitate — la realizarea unor lu
crări literare, de artă plastică, muzi
cale și cinematografice, care, prin 
conținutul și valoarea lor artistică, 
să reflecte semnificația istorică pen
tru destinele poporului român a ac
tului revoluționar din decembrie 1947 
și profundele transformări petrecute 
în viața economică și social-cultu- 
rală a țării in cei 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

In luna decembrie 1972 se va or
ganiza „Decada dramaturgiei origi
nale românești", cu care prilej se 
vor pregăti ți prezenta spectacole 
cu cele mai reprezentative piese ți 
lucrări muzicale din creația originală 
contemporană românească. De ase
menea, în luna decembrie, va avea 
loc vernisajul salonului de pictură ți 
sculptură al municipiului București, 
organizat cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la proclamarea Republi
cii. Expoziții asemănătoare se vor 
deschide in cinstea mărețului eveni
ment și în orașele reședință de 
județ.

Se vor edita în limba română și 
în limbile naționalităților conlocui- 
toare lucrări privind istoria patri
ei și a Partidului Comunist Român, 
trecutul de luptă al poporului ro
mân și cultura sa milenară, momen
te ale istoriei contemporane a Ro
mâniei. semnificația evenimentului 
de Ia 30 decembrie 1947. In perioada 
1—10 decembrie 1972, se va organi
za „Decada cărții românești", dedi
cată aniversării Republicii.

Se vor organiza, sub genericul 
„Slăvim Republica", manifestări cul- 
tural-artistice ale artiștilor amatori, 
consacrate acestui eveniment: fes
tivaluri, concursuri, treceri în re-

viată, microstagiuni, expoziții d« artă popularii ți de fotografii ete.
In luna decembrie va avea loc 

festivalul anual al filmului la sate, 
precum ți „Retrospectiva filmului 
românesc", in cadrul cărora se vor 
prezenta cele mai valoroase filme 
documentare și artistice realizate In 
cei 25 de ani de la proclamarea Re
publicii.

Va fi organizată o sesiune știin- 
Socialis- 
veac de 

__________ revolu
ționare, pentru propășirea economi
că și social-culturală a țării". Mu
zeul de istorie al R.S. România, 
colaborare cu Muzeul de istorie 
partidului comunist, a mișcării 
voluționare și

țifică cu tema : „Republica 
tâ România la un sfert de 
luptă pentru transformări

in 
a 

re- 
democratice din Ro

mânia, Muzeul de artă al R.S. Ro
mânia vor deschide expoziții jubili
are consacrate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Române ; in municipiile 
București, Iași, Cluj, Timișoara. Con
stanța. Oradea. Tg. Mureș. Craiova, 
Brașov, Galați și Suceava se vor 
organiza expoziții temporare care 
vor oglindi cele mai importante suc
cese muzeistice obținute in ultimii 
25 de ani.

Sindicatele, organizațiile de tine
ret și femei. celelalte organizații 
din componența Frontului Unității 
Socialiste 'or organiza manifestări 
cultural-educative adecvate catego
riilor respective : concursuri profe
sionale și alte acțiuni menite să con
tribuie la edocarea maselor, la ridi
carea nivelului lor de pregătire po- 
litico-ideologică, culturală ți profe
sională.

Consiliul național, consiliile locale 
pentru educație fizică și sport, clu
burile și asociațiile. împreună cu or
ganizațiile de masă ți obștești vor 
organiza manifestații sportive con
sacrate evenimentului.

Presa centrală și locală, revistele 
culturale și literar-artistice, radioul 
și televiziunea vor marca evenimen
tul prin consemnarea multilaterală 
a momentului istoric al instaurării 
republicii și a drumului nou pe care 
acest act l-a deschis în viața po
porului și a țării, prin publicarea 
și transmiterea de materiale legate 
de semnificația proclamării Repu
blicii, consacrate realizărilor din anii 
construcției socialismului.

însemnate acțiuni sînt prevăzute 
în hotărîre pentru marcarea peste 
hotare a celei de-a XXV-a aniver
sări a Republicii Populare Române. 
In acest scop, se vor publica, în 
limbi de circulație internațională.

lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușeecu și m vor organiza, cu o. 
caiia apariției edițiilor din străină, 
tete, acțiuni de popularizare a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Se vor edita in limbi străine lu
crări de prezentare a transformări
lor revoluționare și a realizărilor 
obținute de România în viața eco
nomică, social-politică și culturală în 
anii socialismului. Publicațiile pentru 
străinătate, cit și materialele docu
mentare - - 2 2.12
prezenta realizările obținute în in
dustrie. agricultură, construcții șl 
alte ramuri ale economiei naționale, 
perfecționarea conducerii și organi
zării vieții sociale și politice, lărgi
rea democrației socialiste, dezvolta
rea științei și culturii, ridicarea ni
velului de trai al maselor, unitatea 
dintre politica internă și externă a 
țării noastre, momente din istoria 
partidului și a patriei.

Se vor organiza peste hotare ex
poziții documentare, economice, de 
artă, carte și fotomontaje care să 
ilustreze _ dezvoltarea țării noastre 
in cei 25 de ani care au trecut de 
ta proclamarea Republicii.

Se vor organiza. de asemenea, 
conferințe de presă, gale de filme, 
seri culturale și alte acțiuni menite 
să contribuie la cunoașterea peste 
hotare a țării noastre, a politicii 
sale interne și externe, vor iniția 
și sprijini apariția, în presa din 
țara de reședință, de articole și știri 
io legătură cu evenimentul marcat, 
vor edita buletine speciale.

Pentru a cinsti acest 
din istoria poporului și 
noastre, se vor organiza

destinate străinătății vor

agricultură, construcții și

eveniment 
a patriei 

—------ _ o sesiune
jubiliară a Marii Adunări Naționale, 
iar in centrele județene, sesiuni fes
tive ale consiliilor populare. De a- 
semenea, se va institui medalia ju
biliară -25 de ani de ia proclama
rea Republicii". Se va emite o se
rie de timbre consacrate aniversării. 

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și Biroul Executiv al Consi
liului Nație 
Socialiste I 
că, comuniț . ______ ________
vor depune toate eforturile pentru 
a intîmpina împlinirea unui sfert de 
veac de la proclamarea Republicii 
cu noi și insemnate realizări în toa
te domeniile de activitate, sporin- 
du-și contribuția la Înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului în ve
derea făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră.

uuial al Frontului Unității 
■fi exprimă convingerea 

lișui, toți oamenii muncii

european la stilul „smuls
ION HORTOPAN vicecampion

cel care l-a înlocuit

HALTERE

(Urmare din pag. 1) cu un rezultat de 360 kg, sportiv 
aflat în prezent într-o foarte bună 
formă. Este posibil să concureze si 
cel de al doilea halterofil bulgar, G. 
Todorov (355 kg). Un Ioc pe podium 
poate 'ocupa și- halterofilul maghiar

INTERVIUL

peL. Kristof,
Foldi.

La această categorie 
reprezentantul nostru Victor' Rusu, 
recordman național la 
132,5 kg și 337,5 kg la

NOSTRU

va concura și

„aruncat" 
„total".

cu

cu 
în-

re-

comportat reprezentantul nostru Ion 
Hortopan, care — cu 95 kg din a 
doua încercare — și-a egalat pro
priul record național, clasindu-se pe 
locul doi, ceea ce îi aduce o pre
țioasă medalie de argint Al treilea, 
cu același rezultat, dar mai greu cu 
50 de grame la cîntar, cehoslovacul 
B. Pachol. Seara tîrziu, odată 
stilul „aruncat", au luat sfîrșit 
trecerile categoriei.

Victoria la stilul „aruncat" i-a
venit reprezentantului R. P. Ungare, 
Lajos Sziics, cu 127,500 kg. Același 
rezultat a fost realizat si de Adam 
Gnatov, dar plusul de 150 de grame 
la cîntar l-a situat pe locul doi. Me
dalia de bronz a fost cucerită de 
Smalcerz cu 125 kg. Ion Hortopan 
s-a clasat pe locul cinci 117,500 kg.

Clasamentul general : 1. Z. _Smal- 
cerz (Polonia) 340 kg, 2. ' ~
(U.R.S.S.) 332,500 kg, 3. L. 
garia) 327,500 kg, 4. M. 
(Bulgaria) 307,500 kg, 5. . 
wiez (Polonia) 305 kg, 6. 
pan (România) 305 kg.

IN PROGRAMUL ZILEI : 
CATEGORIA COCOȘ

antrenorul reprezentativei ungare,

DRAS ORVOS

A. Gnatov
Sziics (Un- 

Mustafov 
J. Mackie- 

I. Horto-

Azi, începînd de Ia ora 10, într-o 
singură reuniune, se vor desfășura 
întrecerile la categoria cocoș.

Dintre concurenții înscriși la acea
stă categorie, cel mai bun rezultat 
la triatlon îl deține sovieticul R. Be
lenkov : 370 kg. Cea de-a doua șansă 
o are bulgarul A. Kirov, creditat

— Cum apreciați modul de or
ganizare a C. E. de la Constanța ?

— Sînt antrenor al echipei Un
gariei de aproape 8 ani. în acest 
timp am călătorit mult. însoțind 
echipa la toate marile competiții 
internaționale. Afirm cu certitu
dine că, din punct de vedere or
ganizatoric. ediția de la Constanta 
le depășește pe toate celelalte. 
Sala de concurs este perfect ame
najată, cea de antrenament este 
prevăzută cu toate cele necesare. 
Condițiile de cazare și de masă 
sînt, de asemenea, foarte bune. In 
plus, grija și 
sîntem tratați 
mit pur și 
Acum ne-am 
țim ca acasă ! Prietenii noștri ro
mâni au făcut totul pentru a 
gura 
diții 
liza

ospitalitatea cu care 
peste tot. ne-au ui- 

simplu la început... 
obișnuit și ne sim-

participantelor excelente 
și deci posibilitatea de a 
performanțe de valoare.
Apropo de performanțe.

asi- 
con- 
rea-

ce

TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI
(Urmare din pag. t) cucerească două puncte, 

jucat bine, din nou a

nivel valoric întrevedeți întrece
rilor ?

— Consultînd listele concuren- 
ților, în care figurează atieti deo
sebit de cunoscuti am convinge
rea că disputa va fi foarte intere
santă si că se vor realiza rezul
tate de mare valoare, 
aceasta este o repetiție 
Jocurilor Olimpice.

— Totuși, din echipa

De altfel, 
înaintea

Ungariei 
lipsesc o serie de halterofili renu- 
miți ca Foldi, Holczreiter, Benedek 
și Horvath. Este o problemă de tac
tică, in vederea J. O. ?

— Nu din motive tactice lipsesc 
de la întreceri sportivi amintiți. 
Absenta lor este legată de modul 
în care a fost alcătuit planul de 
pregătire. Primul moment de vîrf 
al curbei de efort a fost stabilit 
pentru luna aprilie, la „Cupa Du
nării" de la Budapesta. Al doilea 
va fi. în august, la Miinchen.

ii«

liefat potențialul ridicat al studen
telor de la Medicina, care au lup
tat de la egal la egal cu adversa
rele pînă la jumătatea setului 5. 
Elevele prof. N. Humă au lăsat la 
un moment dat impresia că vor 
cîștiga întîlnirea. ele conducînd cu 
2—1 la seturi și avînd un avan
taj important în finalul celui de-al 
4-lea: 13—10. Se pare. însă, că
Medicina, care dispune de cîteva 
(jucătoare tinere, de valoare, cum 
ar fi Gabriela Popa (după părerea 
noastră cea mai bună trăgătoare a 
acestui turneu). Venera Zaharescu, 
Loreta Sudacevschi. Maria Matei, 
nu știe să joace, totuși, finalurile 
cu miză. Acest lucru s-a observat 
de altfel și în partida 
lina Poate că, dacă ar 
dispoziție, aptă de joc, și pe An
gela Moroianu (care 
meci al turneului a evoluat sub 
posibilități din cauza unor afec
țiuni la umăr și genunchi, iar în 
cel de-al doilea nu a mai fost 
utilizată), rezultatele sale ar fi 
fost altele, echipa avînd. în aceste 
condiții, mai multă omogenitate și 
personalitate. Oricum, trebuie su
bliniat faptul că, deși învinsă în 
ambele întîlnirî cu fruntașele 
același scor : 2—3 Medicina a fur
nizat 
din i 
plan valoric, în imediata vecină
tate

O 
melor două locuri, 
turneului a programat totuși două 
întîlniri de atracție și miză: Me
dicina—I.E.F.S., care trebuia să
decidă pe ocupanta locului III și 
Rapid—Penicilina, un meci de or
goliu, între noua și fosta cam
pioană.

Nici de data aceasta Medicina nu

a izbutit să 
Din nou a 
condus cu 2—1 la seturi (și cu 5 
puncte diferență în setul decisiv) 
și din nou a pierdut: 2—3 (—13, 
8, 9. —12, —12) cu IEFS. Au arbi
trat bine V. Chioreanu — Cluj și 1. 
Amărășteanu — Craiova,

Rapid — Penicilina 3—1 (11, 15, 
—17. 12).

Clasament final (locurile 1—4):
1. Rapid 25 23 2 73:18 48
2. Penicilina 25 21 4 65:24 45
3. I.E.F.S. 25 18 7 61:31 43
4. Medicina 25 17 8 60:37 42

★
NEAMȚ, 13 (prin tele-

In localitate s-au încheiat

CU 
fi

în

Penici- 
avut la

primul

în
la

: cele mai atractive partide 
acest turneu, situîndu-se pe

a noii campioane.
dată clarificată situația pri- 

ultima zi a

PIATRA 
fon).
meciurile din turneul pentru locu
rile 5—8 în campionatul diviziei 
feminine A de volei. Ultimele două 
rezultate i Ceahlăul P. Neamț — 
Farul Constanța 3—0 (10. 5. 11), 
Dinamo București — Constructorul 
București 3—1 (7, —4. 11, 2). Echipa 
Dinamo a ocupat locul 5. fiind 
urmată în ordine de Constructorul 
(6). Ceahlăul (7), Farul (8).

C. LIVESCU, coresp.
★

GALAȚI, 13 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). La 
capătul a trei zile de întreceri, 
„turneul codașelor" a luat sfîrșit. 
consfințind căderea în divizia B 
de volei feminin a 
C.
Arad. Sîmbătă 
următoarele rezultate > 
Constructorul Arad 3—1 (—12. 
13. 12), Universitatea Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 3—2 (5, 15, —15, —8. 
9) în urma acestor rezultate, cla
samentul arată astfel :

formațiilor
P. București și Constructorul 

s-au înregistrat 
C.P.B.—

7,

9. ,.U“ Timișoara
10. C.S.M. Sibiu
11. C.P. București
12. Constr Arad

25
25
25
25
T. SIRIOPOL

10
7
7
1

15
18
18
24

45:54 
32:59 
29:61 
10:73

35
32
32
26

(Urmare din pag. 1)

a făcut

Dinu,

face, 
doi 

ceva

Au marcat : van Moer (min. 23, dm 
lovitură liberă), van Hlmst (min. 73) și, 
respectiv, Riva (min. 86. din penalty). 
Belgia va juca, astfel. în semifinala C.E. 
cu R. F. a Germaniei.

LA SOSIREA OASPEȚILOR

pasă de la Kolotov și majorează

R.F. □ GERMANIEI — ANGLIA 0—0

A 25-a EDIȚIE

TURNEUL PREOLIMPIC DE POLO

vor

pe 
cea

SCO* 
al 

for- 
fl 

sta-

al 
a-

Meciul retur dintre reprezentativele 
R. F. a Germaniei și Angliei, desfășu
rat pe stadionul Olimpic din Berlinul 
Occidental, în fața a 80 000 de spec- 
tatori, s-a încheiat eu rezultatul de 0—0.

A „CURSEI PĂCII"

ASTĂZI, ROMÂNIA-UNGARIA LA FOTBAL
LA SNAGOV, CALM ȘI ÎNCREDERE

IN AJUNUL
fUrmart din pag. 1)

da vineri piteșteanul a tras la 
poartă ca un leu. El șl nu numai 
el. ,J-am oprit tare greu, zice An
gelo. Se dezlănțulseră și începuse 
să-mi fie milă de Răducanu și de 
Adamache".

Lucescu e supus ultimei verifi
cări. Vor să se convingă toți dacă 
e vindecat pe deplin. Lucescu a- 
leargă, driblează, trage la poartă,

Brigada de arbitri din R.F. a Ger
maniei, avindu-l in centru pe Kurt 

Tschentscher.
«

MECIULUI
sare la cap. Băieții 
Dumitru Tomescu și 
atențî la microscopia 
Antrenorul naționalei 
loc. Lucescu va fi trecut pe foaia 
de arbitraj, ca rezervă. Alături de 
Adamache, Nae Ionescu, Anca și 
Neagu. „Neșansă, comentează Ange
lo. Ar fi fost pentru prima oară 
cînd toți cei ce alcătuiesc formula 
mea obișnuită de echipă ar fi lup
tat împreună. Dar am deplină în
credere și în Domide. Forma ex
celentă, statura Iui de fotbalist 
englez, relaxarea căpătată în ulti
ma vreme, iată, parcă, înaintașul 
pe care-1 așteptăm".

Dumitru trece alături de Radu 
Nunweiller. Remarc camaraderia 
excepțională dintre ei, care 
probabil, ca tot timpul cei 
prieteni să aibă de vorbit, 
interesant și nou.

Cineva îmi povestește că 
noul căpitan al tricolorilor, în ab
sența lui Lucescu, trăiește cu fre
nezie acest rol. Stă de vorbă cu 
coechipierii săi. Cu fiecare separat 
Nu se știe ce spune Dinu lui Rădu
canu, lui Dumitru, Domide, lui 
Iordănescu sau celorlalți. Nu se 
știe, dar nici nu e greu de presu
pus. Dinu vrea să se asigure că 
toți coechipierii săi vor dărui a- 
cestei partide absolut toate resur
sele închise în ei. Din fericire, 
Dinu bate la porți deschise. Pen
tru că acest grup de jucători, care 
au dat echipei noastre naționale 
cea mai intensă strălucire de pînă 
acum, sînt niște bărbați generoși, 
hotărîți să urmeze pînă la capăt 
destinul lor de valori europene. 
Hărăziți luptei sportive, deci unei 
lupte drepte, care implică respec
tarea fair-play-ului și sentimente 
de curată prietenie față de adver-

privesc. Dr. 
Angelo sînt 

mișcărilor, 
decide pe

sari, tricolorii noștri vor încerca 
azi să învingă grație talentului, 
pregătirii și excepționalei solidari
tăți dintre ei. Echipa de fotbal a 
României a jucat în ultimii 
numeroase partide cu mare 
ficație sportivă. A învins, 
pierdut, dar a luptat de 
dată cu demnitate și spirit 
rectitudine ireproșabile. Acest as
pect potențează prin valoarea sa 
morală rezultatele sportive pro- 
priu-zise.

Azi după-amiază, vom asista la 
o memorabilă întîlnire de fotbal. 
Memorabilă, grație capacității ce
lor două echipe. Vom aplauda toa
te frumusețile acestei sportive și 
prietenești încleștări.

Vom aplauda fervoarea 
noastre naționale. Vom ■ 
atașamentul ei față de 
sportului. Acestea sînt 
durabile ale tricolorilor, 
ieri, cînd mai era atît de puțin pînă 
la începerea partidei de fotbal din
tre echipele României și Ungariei.

ani 
semni- 
orl a 

fiecare 
de co-

echipei 
aplauda 
spiritul 

trăsăturile 
sesizate și

declt la Budapesta, să ratăm 
puțin decît în primul meci".

Juhasz Istvan îl admiră pe Dobrin, 
împotriva căruia a mal jucat și l-a 
văzut în repetate rîndurl. După ce 
îl descrie statura, calitățile, Juhasz 
spune i „Toți ochii pe el 1 Dar nu 
numai Dobrin e bun. Vom fi atenți 
și la ceilalți atacanți**.

Bene declară i „Nu anticipez ni
mic, dar vreau să spun că personal 
mă simt într-o formă bună și P°a’* 
acesta e motivul că voi juca în 
lui Dunai 11“ (n.r. care 
deplasarea).

locul 
și el

★
De la aeroport, lotul 

gariei a plecat direct 
„23 August", unde a făcut un ușor 
antrenament. Acest antrenament a 
fost urmărit de numeroși amatori d<- 
fotbal, veniți să facă cunoștință cu 
o zi mai devreme cu valoroșii jucă
tori unguri, precum și de un mare 
număr de ziariști.

echipei
la stadionul

ECHIPA CEHOSLOVACIEI VICTORIOASA

IN LIGA EUROPEANĂ LA TENIS DE MASĂ
MOSCOVA, 13 (Agerpres).

Moscova, în ultimul meci din
„Ligii europene" la tenis de
s-au întîlnit selecționatele 
slovaciei și U.R.S.S. Victoria

— La 
cadrul 
masă, 
Ceho- 
a re

venit cu 5—2 sportivilor cehoslovaci.
Iată rezultatele tehnice înregistra

te (primii sînt trecuți sportivii ceho
slovaci): Turai — Sarhoian 0—2 
(14—21, 16—21); Orlovski — Gomoș
kov 2—0 (21—17, 21—13); Ilona Vos- 
tova 
19—21, 21—18); Orlovski,
Gomoșkov, Sarhoian 2—0 
21—19); Orlovski, Vostova — 
kov, Rudnova 2—0 (21—13, 
Orlovski — Sarhoian 2—1

Zoia Rudnova 2—1 (21—19, 
21—18); Orlovski, Turai — 

(21—12, 
Gomoș- 
21—15); 
(21—14,

C. HÂD CONDUCE

DE EA BltlEFEED
Concursul complet internațional 

de călărie ce se desfășoară în loca
litatea Bielefeld (R.F.G.), a debu
tat cu proba de dresaj (disputată 
în zilele de 11 și 12 mai). Dintre 
călăreții români prezenți la această 
competiție (C Vlad, Gh. Moiseanu, 
E. Ionescu și D. Lone arm), C. Vlad 
a avut o comportare remarcabilă, 
reușind să termine „dresajul" pe 
primul loc, cu minus 43,0 puncte. 
El i-a întrecut în ordine pe Klug- 
mann (R.F.G.), minus 46,0, Karstens 
(R.F.G.) minus 47,0, Wolters (Olan
da) minus 49,0, Wassibauer (Austria) 
minus 52,5 p, Ammermann (R.F.G.) 
minus 53,5 p.

Sînt așteptate cu mult interes 
probele următoare din cadrul con
cursului : cea de fond (27 km cu 30 
obstacole) și proba de obstacole 
propriu-zisă. In orice caz, C. Vlad 
are mari șanse să se situeze pe unul 
din primele locuri ale acestui mare 
concurs complet internațional.

CONCURSUL ATLETIC DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. I) o finala

Gomoșkov19—21, 21—16); Turai 
0—2 (14—21, 19—21).

Clasamentul final al competiției i 
1. Cehoslovacia ; 2. U.R.S.S. ; 3. Un
garia; 4. Suedia; 5. R.F. a Germa
niei ; 6. Anglia; 7. Franța.

Aspect de la antrenamentul efectuat ieri după-amiaza pe stadionul „23 Au
la puțin timp după sosirea in Capitală a fotbaliștilor unguri. 

Foto : Dragoș NEAGU

U.R.S.S., R.F. A GERMANIEI, BELGIA
CALIFICATE ÎN SEMIFINALELE C.E. DE FOTBAL

U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 3—0

MOSCOVA, 13 (prin telex). — Pe sta
dionul central „V. I. Lenin" din capi
tala Uniunii Sovietice, in prezența^ 
103 ooo spectatori, s-a disputat 
intîlnirii U.R.S.S. — Iu2“ln*.’i" 
drul sferturilor de finală ale_

—x-x raturul
Iugoslavia, din. ca- 
h™ „li campio- 

„atuiux vx.upxvx ^--fotbal. La capătul 
unui meci de ridicat nivel tehnic, fot
baliștii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 3—0 (0—0). calificindu-se 
astfel pentru semifinalele competiției. 
Echipa U.R.S S. urmează să intflnească 
acum pe invingătoarea din întâlnirea 
România — Ungaria.

Meciul de la Moscova a debutat sub 
semnul aceleiași egalități, care persis
tase timp de 90 de mir-ute in meciul- 
tur de la Belgrad (scor : 0—0). In pau
ză. scorul alb se menținea pe tabela 
electronică a stadionului din Lujnlki, 
reCectind echilibrul de forțe din teren.

In repriza a doua, pregătirea fizică 
superioară a gazdelor și-a spus treptat 
cuvântul. In minutul 53, Kolotov — după 
o frumoasă combinație cu Troșkin Și 
Kankov — trimite, pentru prima oară, 
balonul in plasa porții apărată de Măriei 
Presiunea echipei sovietice crește, iar 
schimbările operate In formația oaspe
ților nu au darul să restabilească echi
librul. In min. 71, Banlșevski primește

o pasă de la Kolotov și majorează 
rul : 2—0. Ca în penultimul minut 
partidei, atunci cînd superioritatea 
matiei învingătoare nu mai putea 
pusă In îndoială, Kazinkievicl să 
bllească la 3—0 scorul final al partidei.

Arbitrul italian Aurelio Argonese a con
dus următoarele formații:. U.R.S.S.: Ru
dakov — Dzodzuașvili, Hurțilava, Abra
mov. Istomin. Kolotov, Troșkin, Bai- 
dacinîi (min. 64. Kopeikin). Kankov, Ba- 
nișevski. Evriujihin (min. 60, Kazinkie- 
vici). IUGOSLAVIA : Măriei — Ramleak, 
Pavlovici. Holțer (min. 54, petkovici). 
Stepanovici. Paunovici, Akimovici, An- 
tonovici. Oblac (min. 69. Jurkevici). Ian- 
kovici. Geaicl.

Cîștigînd primul meci cu 3—1, echipa 
vest-germană s-a calificat în semifinale
le campionatului Europei. întîlnlrea s-a 
desfășurat pe o ploaie torențială și pe 
un teren desfundat și nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor. Englezii au domi
nat mai mult, dar apărarea formației 
vest-germane a excelat prin Becken
bauer și Schwarzenbeck.

Arbitrul Gugulovici (Iugoslavia) a con
dus echipele :

ANGLIA : Banks — Maddeley, McFar
land, Moore, Hughes — Storey, Ball» 
Bell, Hunter — Chivers, Marsh. R. F. A 
GERMANIEI ; Maier — Hottges. Sch
warzenbeck, Beckenbauer, Breitner —' 
Wimmer, Netzer, Flohe — Honese, Muller# 
Held.

BELGIA — ITALIA 2—1

Cupa Davis

VL. MORAVEC
A CÎȘTIGAT

(CEHOSLOVACIA)
ETAPA A 8-a

LOTUL TENISMENILOR
IRANIENI

lungime a oferit un duel interesant 
între Elena Vintilă și Alina Popes
cu. Atleta dinamovistă. în excelentă 
dispoziție, a avut o serie extrem de 
constantă (6.15—6,14—6.21—6,19—6,
27—6.29), cea mai bună încercare — 
ultima — consemnînd un rezultat 
mai mult decît promițător pentru 
Elena Vintilă la acest început de se
zon. Rezultate t " 
(Dinamo) 6,29 m, 
(Steaua) 6.15 m, 
(Rapid) 6,03 m

NOU RECORD ȘI PENTRU 
VALERIA BUFANU

încă din seriile probei de 100 
sportiva feroviară ne-a reținut 
tenția, la capătul unei curse relaxa
te, cu un rezultat de 11,5, în timp 
ce principala ei adversară. Mariana 
Goth nu reușea decît 11,8. In finală, 
Valeria Bufanu. cu un start perfect 
si un ritm susținut a dominat de o 
manieră netă, „smulgînd" recordu
lui național o prețioasă zecime. Re
zultate : 1. Valeria Bufanul (Rapid)
11,4 — record (v. rec. 11,5). 2. Ma
riana Goth (Metalul) 11.6 3. Maria 
Lazăr (Polit. Timișoara) 11.9.
NATALIA ANDREI TRANȘEAZĂ 

DUELUL CU MARIA
Pornită tare din start, 

ioveană se instalează de 
la conducerea plutonului; 
cursei de 1500 m o trenă susținută. 
Principala sa rivală. metalurgista 
bucuresteană Maria Eincă, se pla
sează în poziția a treia, lăsînd im
presia că-și menajează forțele pen
tru sprintul final. Și într-adevăr, 
la intrarea în penultima 
atleta bucureșteană atacă, 
în bună măsură distanta. 
Nataliei Andrei nu erau 
sfîrșite și ea reușește să 
învingătoare cu un 
țional. în fața fostei 
zultate : 
Craiova) 
4:19,5), !
4:19.2, 3.
4:32.8.

1.
2.
3.

1. Natalia 
4:18.3 —

2. Maria 
. Maricica

Elena Vintilă
Alina Popescu 
Florica Boca

m, 
a-

LINCA
atleta cra- 
la început 
imprimind

turnantă, 
refăcînd 
Forțele 

însă pe 
termine 

nou record na- 
deținătoare. Re- 
Andrei (Rovine 

record
Linca (Metalul) 
Puică (Dinamo)

(v. rec.

CU DOUA RECORDURI 
NAȚIONALE
seriile probei de 110 m 
fost dominate de atleții 

N. Perțea (13.9),

După 
garduri 
Clubului u.^xxixcx --  x.. x ci țu.oj,
E. Sebestyen (13,9) și V. Suciu (14.2), 
finala a prilejuit o victorie a pri
mului care, deși s-a conturat în 
partea a doua a cursei, a fost destul 
de clară. Timpul înregistrat — 
(cu vînt 1,4 sec) — reprezintă __
nou record național de o bună va
loare internațională. Remarcăm, de 
asemeni, noul record de juniori sta
bilit de ieșeanul Radu Gavrilaș (14.4). 
Rezultate : 1. N. Perțea (Steaua) 13,7 
— record (v. rec. 13,8). 2. E. Sebes
tyen (Steaua) 13,9. 3. V. Suciu (Stea
ua) 14,0.

UN ÎNVINGĂTOR NESCONTAT — 
TOMA PETRESCU

Contrar calculelor prealabile, dar 
conform „cronometrelor* din serii, 
finala (deosebit de spectaculoasă și 
prilejuind o sosire de fotografie) a 
revenit unui cut-sider, Toma Pe
trescu, care și-a repetat timpul bun 
din serie. Rezultate : 1. T. Petrescu 
(C.A.U.) . 10,3, 2. Gh. Zamfirescu
(Steaua) 10,4. 3. A. Munteanu (Stea
ua) 10.4.

ce 
au
Steaua

13,7
un

★

Alte rezultate. Suliță (b) : D. Szi- 
lagy (Rapid) 76,88 m, 2. C. Grigoraș 
(Met. Suceava) 72,72 m, 3. A. Finta 
(C.A.U.) 66.84 m : înălțime (b) : 1.
S. Ioan (Dinamo) 2,14 m. 2. C. Scafeș 
(C.A.U.) 2,05 m. 3. M. Chira (Petro
lul) 2,05 m, 4. M. Purice (C.A.U.) 2,05 
1500 m (b) : P. Lupan (Steaua) 3:48,1, 
2. M. Neamțu (Steaua) 3:48,7, 3. I. 
Damaschin (Steaua) 3:49,3 ; 400 m 
(f) : 1. Liliana beau (L.C.E.A. C- 
lung) 55,0 (rec. pers.). 2. Fița Rafira 
(Inst. Ped. Galați) 55,9. 3. Maria Bă- 
dițolu (C.S.O. Brașov) 56,6; greutate 
(b) : 1. A. Gagea (Dinamo) 17,25 m. 
2. G. Luchian (Farul) 15,01 m. 3. V. 
Pop (Metalul) 14.57 m ; tripluȘalt t
1. V. Dumitrescu (Dinamo) 16,13 m,
2. S. Corbu (C.A.U.) 15,93 m, 3. S. 
Ciochină (Metalul) 15,77 m ; 400 m 
(b) : 1. Paul Vasile (Dinamo) 47.8,
2. A. Sălcudeanu (Dinamo)
3. N. Nicolae (Dinamo) 48,3.

48,2,

PENTRU BUCUREȘTI
Federația iraniană de tenis a co

municat lotul echipei care va face 
deplasarea la București, în vederea 
meciului România — Iran, din ca
drul celui de al doilea tur al *Cu- 
pei Davis" (zona europeană). Căpi
tanul de echipă Arsham Yessai a 
reținut pe următorii patru jucători: 
Taghi Akbari, Hossein Akbari, Shir- 
zad Akbari și Issa Khodai. întîlni
rea are loc în zilele de 18, 19 și 20 
mai, pe terenul central din parcul 
sportiv Progresul.

★

HEADEC KRALOVE, 13- Sîmbătă, 
o vreme acceptabilă, s-a disputat 
de a 8-a etapă a celei de a 25-a ediții 
a „Cursei Păcii“. Praga — Hradec Kra- 
love, 147 km. A fost o etapă fără prea 
multe urcușuri, dar cu vînt schimbător, 
puternic. Cursa a fost dominată de eva
darea unui grup de 6 alergători, ac
țiune care avea să dea învingătorul e- 
tapei și să schimbe liderul cursei. De- 
ta.șarea. condusă de rutierul cehoslovac 
Vlastim.il Moravec (23 de ani, originar 
din Hradec Kralove). a fost puternică, 
grupul fruntaș avînd la un moment 
dat peste 6 minute avans față de plu
tonul urmăritor. Chiar dacă grupul ma
siv a pedalat serios, reușind să reducă 
din handicap, el n-a putut totuși ani
hila complet strădaniile celor 6 fugari. 
Ei au sosit la Hradec Kralove cu un 
avans de 2:55. Sprintul final a fost cîș-

tigat de Vlastimii Moravec (Cehoslova
cia) cu 3h 23:55, urmat — în același 
timp — de A. Gusiatnikov (U.R.S.S.), W. 
Ktihn (R.D.G.). aooi, la 5 s. de Belcadi 
(Maroc), Hradzira (Cehoslovacia) șl 
Gorelov (U.R.S.S.). In plutonul sosit în 
3:26.50 se aflau și cel trei cicliști ro
mâni.

In clasamentul general individual con
duce Neliubin, urmat de Vlastimii Mo
ravec (la doar 0.6 sec.), iar în cel .pe 
echipe formația U.R.S.S. Cicliștii români 
(pe locul 8 în clasamentul pe ectii« 
ocupă acum în clasamentul individufii 
locurile : 21 Andronache, 32 Sofrone,
48 Selejan.

Duminică se dispută etapa a 9-a, Li- 
tomysl — Gottwaldov (165 km), iar luni 
etapa a 10-a. Gottwaldov _ Trinec (103 
km). Marți cicliștii beneficiază de o zi 
de odihnă la Trinec, după care carava
na va intra pe teritoriul Poloniei.

Echipele de tenis ale Canadei și 
Mexicului se află la egalitate 1—1 
după prima zi a meciului pentru 
,Cupa Davis", pe care și-1 dispută 

Mike 
3—6, 
1 
a

la Vancouver. Canadianul
Belkin l-a învins cu 6—2, 6—0, 
6—8, 7—5 pe jucătorul nr.
Mexicului Loyo Mayo. Egalarea 
dus-o Raul Ramirez, învingător cu 
6—4, 8—6, 6—2 în fața Iui Tony 
Bardsley.

MUNCHEN 13 (prin telefon). Re
prezentativa de polo a României de
butează astăzi în turneul de califi
care pentru J.O., întîlnind selecțio
nata Austriei.

Tricolorii au făcut ieri dimineață 
un ultim antrenament la bazinul 
„Dante". Intr-o excelentă dispoziție 
de joc au fost Zamfirescu, Culineac 
și V. Rusu, dar și ceilalți jucători 
s-au mișcat destul de bine,

In programul zilei inagurale, în 
afară meciului România — Austria, 
mai figurează partidele Spania — 
Suedia, Grecia — Bulgaria și Anglia 
— Franța. Iată și cei 7 jucători cu 
care naționala română va începe 
jocul I Huber — Mihăilescu, Zamfi
rescu, Novac, D. Popescu, Culineac, 
V. Rus.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

La handbal feminin
RAPID — CONFECȚIA 9—8 (4—5)

Așteptată cu mult interes, partida din
tre formațiile feminine de handbal Ra* 
pid și Confecția, ambele din București 
și ambele candidate la retrogradarea din 
divizia A, a furnizat Ieri, pe terenul 
Dinamo, un joc surprinzător de plă
cut, cu multe accente de handbal mo
dern. cu o evoluție a scorului palpitan
tă. care a ținut încordată atenția spec
tatorilor pină la fluierul final. Acest 
moment a consemnat victoria — de alt
fel, pe deplin meritată — a 
Rapid cu scorul de 9—8 (4—5). 
meritată deoarece 
tat

echipei
Spunem

_____________  feroviarele au pres
uri joc maf variat, cu finalizări din

GEORG BUSCHNER, 
ANTRENORUL ECHIPEI 

R. D. GERMANE, 
LA BUCUREȘTI

Printre reputații tehnicieni care 
fl prezenți astăzi în tribunele stadionului 
„23 August" se află și Georg Buschner, 
antrenorul echipei naționale a Republi
cii Democrate Germane

Firește, G. Buschner s-a deplasat spe
cial pentru a-i urmări pe tricolorii ro
mâni, viitori adversari ai echipei pre
gătită de el în preliminariile campiona
tului mondial, ediția 1974.

REZULTATELE FINALELOR 
LA BOURNEMOUTH

poziții diferite, cu acțiuni mal în viteză. 
Nu-i mai puțin adevărat că șl Confecția 
nu a cedat ușor. Handbalistele acestei 
formații au meritul că au putut să în
toarcă un rezultat net defavorabil l«r 
(0—3 în min. 9), ajungînd să conducă 
în min. 26 cu 6—4. Dar, cum spuneam, 
superioritatea generală a echipei Rapid 
și-a spus pînă la urmă cuvîntul...

Au marcat : Stănișel (2), Ștefan (2), 
Constantin, Florea, Crișu. Vasilescu, A- 
marandei — Rapid. Adochițel (5 — 4 din 
7 m), Bidiac (2). Zamfirache — Confecția. 
Au condus : V. Sid$a și P. Cîrligeanu — 
București.

In municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a disputat jocul amical dintre forma
ția locală Trotușul și echipa D.H.f.K. 
Leipzig din R.D. Germană. Victoria a 
revenit handbaliștilor de la Trotușul 
cu scorul de 14—10 (5—4).

La Bournemouth, campionatele :r.:cr 
naționale de tenis ale Angliei (terenuri 
cu zgură) au programat primele finale. 
La simplu masculin, sud-africanul Bob 
Hewitt 1-^ învins net pe francezol Pierre 
Barthes : 6—2, 6—4, 6—3. în finalele fe
minine : Evonne Goolagong (Australia)
— Helga Masthoff (R.F.G.) 6 a 6—1 ;
Goolagong. Gourlay (Australia) — Sto
ve (Olanda), Kirk (R.S.A.) 7—5. i—:.
In finala probei de dublu nracvilin pe- 
rechea Bob Hewitt, Erew MOHUan (SSA)
— Năstase, Tiriac 7—5, t—Z.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA STUTTGART

GH. CIOCHINĂ — FINALIST 
AL TURNEULUI DE BOX 

DIN OLANDA
In semifinalele turneului Internațional 

de box de la Enschede (Olanda), pugi- 
llstul român Gheorghe Ciochină (cat. 
ușoară) l-a învins la punc‘e pe ceho
slovacul Karel Kaspar. Petre Canea a 
pierdut la puncte întîlnlrea cu polone

zul Blazynski.

Tenismanul român xrt—-ț-.
a ratat calu rsraa la ri-----iW
neului internai oex de j 
partida sa din .st-r?—-* 
pion de junkxs at SLT&- 
el a fost lavuu szrprmsl 
condusese la țteegaa1 - •—I 
celelalte =ec=l : i Fe 
Ila) — FeMeraaaB *71 
6—1 : Ivanna C țTSjTj — 
(RJ-G.) •—«. s-<. •—« ; *7
— Steran- *7&* S-X. <_*.
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