
TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI IOSIP BROZ TITO 

AU INAUGURAT IERI SISTEMUL 
HIDROENERGETIC ȘI DE NAVIGAȚIE 

„PORȚILE DE FIER"

In timpul ceremoniei dezvelirii plăcii inaugurale a Sistemului /udroencrserie p Fier*

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partiduiui Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, au inaugurat oficial la 16 mai 
1972, Sistemul hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier*.

întruchipare grandioasă a forței 
de creație a specialiștilor și mun
citorilor români și iugoslavi, a e- 
nergiei și capacității lor inventive, 
marele complex hidroenergetic de 
la Porțile de Fier se înscrie ca un 
simbol al prieteniei și colaborării 
frățești între cele două țări veci
ne, ca o victorie a geniului uman 
pus în slujba progresului și bună
stării popoarelor, in folosul socia
lismului și păcii.

Ora 12.00. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito se 
întîinesc la mijlocul barajului îm
podobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, unde se află 
înscrisă, în limbile română și sîr- 
bo-croatâ urarea : „Bine ați venit 
dragi oaspeți*', după ce au par
curs, salutați cu onoruri mili
tare, arcul de beton ce unește 
țărmurile românesc și iugoslav ale 
fluviului. Participă tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz. In mo
mentul întîlnirii. în semn de salut, 
de Pe ambele maluri ale Dunării, 
se trag 21 de salve de artilerie.

Cei doi conducători de partid și 
de stat își string îndelung mîinile, 
cu cordialitate, se îmbrățișează cu 
căldură.

Sînt clipe solemne, definitorii 
pentru prietenia trainică româno- 
iugoslavă. ce înscrie în analele ei 
o pagină de onoare, la care asistă 
înalți reprezentanți ai Republicii 
Socialiste România și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

An fost invitați la acest eveni
ment reprezentanți ai guvernelor 
țărilor membre ale Comisiei Du 
nării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
salută pe conducătorii de partid și 
de stat iugoslavi, precum și pe re

prezentanții constructor: lor La ria
dul său. tovarășul losip Broz Ti: -• 
împreună cu tovarășa Iovanka Broz. 
salută pe conducători: de pari c ș. 
de stat români, precum și pe repre
zentanții constructorilor.

In continuarea ceremonie„ tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general a] ParttduK Coc: un st Ro
mân, președintele Cocs: silui re 
Sta: al Republicii Socaisto Ro
mânia. tovarășul losip Bnoz T X.. 
președintele Republicii S- - -te 
Federative Iugoslavia, preșec - tele 
Uniunii Comuniștilor d n luarsla- 
via. dezvelesc împreună p Șe-e 
inaugurale încastrate. ur_a a tru
de alta, in peretele de beton al 
barajului, ia frontiera dintre țâri.e 
noastre.

Mesaj peste timp pentru v..to- 
rime. placa inaug-mUă morta. zea- 
ză, in limbile română și sirbo-cros- 
tâ. încununarea muncii pașnice a 
celor două popoare vecine și prie
tene.

Atmosfera festivă a acestui mo
ment de mare sărbătoare a priete
niei româno-iugoslave este marcată 
de acordurile imnurilor de stat ale 
celor două țări

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
losip Broz Tito se felicită reciproc 
pentru buna colaborare româno-iu- 
goslavă. pentru victoria realizată 
de oamenii muncii din cele două 
țări.

După solemnitatea oficială a inau
gurării, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito, tovarășele Eler.a 
Ceaușescu și Iovanka Broz, și tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și 
Mialko Todorovici. împreună cu so
țiile. vizitează hidrocentrala româ
nească

Salutîndu-i pe oaspeți, directorul 
Centralei hidroelectrice Porțile de 
Fier, Grigore Sandul, raportează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că 
hidrocentrala funcționează cu toate 
hidroagregatele la o putere insta
lată de 1025 M.W.

In continuare, pe malul românesc 
al Dunării a avut Ioc un insufie- 
țitor miting al prieteniei româno- 
iugoslave. organizat cu prilejul 
inaugurării oficiale a Sistemului hi
droenergetic și de navigație „Porțile 
de Fier".

Apariția La tribun* ofxuală a to-

Broz Tna. a to vajâseLoc ț
Ceajșesrz * țpnaka Broz. a coo- 
— •J'î.oci jot <&• ?8***x5 "Sg-

tSL'e PBlTj®
U test-vUtpri>.-^> de aces. 
ever-.imest. esto iatomptsazâ ea to- 
de-ungș oe muie de perc-
cp»nr: u atag

al Corc-tetuîaî judete&n-Me
netont: ai PCR. președ intete Coc- 
silruluj popular județean.

—«S !T. âU -wJUZ
Gheorghe Sâiâgeanu. Erou al Mun
ci. Soruce. inginer ia grupul de 
șantiere I.C.H Pom le de Fier. ți 
Panta lakorlemG. directorul gene
ral al H E. .Dx.-oap- ton RSF 
Iugoslavia.

In aplauzele mulțimii prezente * 
mt:ng ia cuvintul tovarâs-l 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
generai al Partmuluj Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

In aceeași atmosferă de entuzi
asm. ia apo* cuvintul tovarășul 
losip Broz Tito. președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Cu vin țări le conducătorilor de par
tid și de stat ai celor două țân 
sînt îndelung aplaudate. Se ovațio 
nează pentru prietenia romăno- 
iugoslavă. pentru colaborarea fră
țească dintre partidele, popoarele și 
țările noastre, puse in slujba cau
zei unității țărilor socialisto, a pă
cii și progresului in lume.

♦
Tn cursul zilei de 16 mai- Intr-un 

cadru solemn- tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par- 
t.duluî Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, a înminat 
tovarășului losip Broz Tito, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președ.ntele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, tit-

(Continuare in pag. a 4-a)

ENTUZIASTE
TURNU SEVERIN, 16 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
A fost o zi mare pentru po

poarele frățești român și iugoslav. 
De la Ostrovul Simianului pînă 
dincolo de Gura Văii s-au înlăn
țuit momenfele festive.

în cursul dimineții, muncitorii 
vestitelor șantiere navale severi
nene au primit vizita înalților oas
peți, în frunte cu tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Mii de 
oameni și-au exprimat. în tot tim
pul vizitei, mîndria și puternica

PREZENȚE
bucurie de a-i avea in mijlocul lor. 
cu prilejul unor evenimento pe 
cit de importante Pe atit de bo
gate în semnificații, pe conducăto
rii partidului și statului nostru.

în numeroasele grupuri care au 
salutat și ovaționat îndelung pe 
oaspeți s-a aflat un impresionant 
număr de tineri, printre ei mulți 
sportivi din municipiu și județ. Am 
remarcat de exemplu, prezența en
tuziastă a membrilor echipei de 
fotbal a șantierului, a boxerilor pre
gătiți de maestrul Constantin Dră-

SPORTIVE...
ghici, care de curind a dus pe doi 
dintre elevii săi — Nicolae Babes- 
cu și Dumitru Căpățină — pînă la 
titlul de campioni naționali de ju
niori, atleți. handoaiiști, cicliști și 
al ți reprezentanți ai asociațiilor 
sportive.

Emoționant a fost momentul cînd, 
la dana de lansare, tovarășa

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI 
DEBUTEAZĂ VINERI LA SOFIA

Peste două zile, vineri, capitala 
Bulgariei găzduiește o importantă 
competiție voleibalistică de tradiție: 
campionatele balcanice (masculin și 
feminin) rezervate echipelor de se
niori. La startul întrecerilor se pre
zintă, firește, și formațiile țării 
noastre, deținătoare ale ambelor 
titluri. Prin urmare, ele au acum 
o misiune cu atîț mai dificilă cu 
cît gazdele, principalele adversare, 
beneficiază și de atuul terenului 
propriu.

în vederea competiției de la So
fia, echipele României au efectuat 
cîteva antrenamente de omogeni
zare. Reprezentativa feminină, al
cătuită după turneele finale înche
iate sîmbătă seara, din jucătoarele 
care s-au remarcat cu acest prilej, 
a efectuat un prim antrenament 
luni seara în sala Arhitectura, sub 
conducerea prof. Nicolae Humă și 
Leonid Sorbală. Lotul cuprinde ju
cătoarele i Eugenia Rebac (care a 
primit la Pitești distincția de cea 
mai bună ridicătoare), Constanța 
Bălășoiu, Marta Szekely (toate de 
la Rapid), Florentina Itu (Penicili

na), Mariana Popescu (Dinamo), 
Maria Dobrogeanu (Universitatea 
Timișoara), Carmen Marinescu, Cir- 
stoiu Cornelia, Maria Cengher și 
Marcela Pripiș (I.E.F.S.). Loreta Su- 
dacevschi (Medicina), Victoria Ca- 
randa (Constructorul București).

Echipa de băieți, alcătuită după 
recentul turneu de la Bratislava,

ieri), 
avut

în această dimineață (n.r. 
antrenamentul tricolorilor a 
totuși o prospețime încurajatoare.

Toată lumea prezentă la fluierul 
de începere al antrenamentului, dat

pionatelor europene, care au pro. 
gramat disputele din cadrul cate
goriei ușoară. Pe podium s-au ali
niat nu mai puțin de 21 de concu.

(Continuare In pag. a 3-a)
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ASTĂ-SEARĂ. PE STADIONUL „PARTIZAN" DIN BELGRAD

• Ultimul antrenament ai tricolorilor * Ambiție și încredere 
în tabăra noastră ® Illovszky și-a completat lotul cu Branikovits 
și Fazekaș • Comentariile presei belgrădene

BELGRAD. 16 (prin telefon, de la 
trimișii noștri speciali)

Ajunul meciului nr. 3 cu echipa 
Ungariei. din campionatul Europei, 

t sub un soare de o mare

• Intîlnirea 
nocturnă, de 
București), pe 
lui Partizan.

se dispută în 
la ora 21 (ora 
stadionul clubu-

antrenodi, Angelo 
Rudolf Illovszky, 

că vor comunica 
o oră înainte de

ntra rubi
erle două 

opinia pu- 
es-rtxjeasM.

ngana. disputat la București
la ora 11. Programul de gimnastică, 
p . de „numere- distractive, dar 
cerind destule eforturi, s-a desfășu
rat ușor, cu o vădită poftă de exe
cuție, cu "o deosebită notă de con • 
știinciozitato. Angelo Niculescu nu

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

MLADEN KUCEV A CUCERIT TITLUL 
UE CAMPION LA CATEGORIA UȘOARĂ w

J

• Cei doi 
Niculescu și 
au anunțat 
formațiile cu 
meci.

• Arbitrul jocului va fi Hris- 
tos Mihas (Grecia).

• Partida va fi transmisă in 
direct, pe micul ecran, înce- 
pind de la ora 20,55.

• In caz de o nouă egalita
te, meciul va fi prelungit și 
dacă egalitatea se va menține, 
atunci echipa învingătoare va 
fi desemnată prin tragere la 
sorți, efectuată de arbjrtru pe 
teren.

CONSTANȚA, 16 prin telex, de 
la trimișii noștri).

Cu mare interes au fost așteptate 
întrecerile din ziua a patra a cam

renți : 10 dintre ei au concurat în 
reuniunea de dimineață și 11 în 
cea de după-amiază. Cu toate că a 
făcut parte din grupa celor cu per
formanțe mai scăzute, reprezentan
tul țării noastre. Aurel Miuț, poate 
fi satisfăcut clasindu-se pe primul 
Joc. Rezultatul său de 372,5 kg este 
promițător.

Fără îndoială că întrecerile de 
după-amiază — din cadrul grupei 
B grupa celor mai valoroși — au 
stat In centrul atenției. Lupta din
tre marii halterofili, polonezii Bazsa- 
nowski și Kaczmarek, bulgarul Kucev, 
sovieticul Kirșinov și, firește, repre
zentantul țării noastre F. Balaș au 
polarizat confruntările categoriei 
ușoare. Cine va învinge ? Aceasta a 
fost întrebarea tuturor celor pre- 
zenți in sală.

La stilul „împins*, prima surpri
ză : maghiarul Ambrozi ratează trei 
încercări și lese din concurs. F. 
Balaș intră la 135 kg și reușește. 
Ratează însă de două ori consecu
tiv la 140 kg, pierzind orice șansă 
de a cuceri vreo medalie. Urmează 
apoi, marea surpriză : multiplul cam
pion mondial Waldemar Bazsanowski 
ratează de trei ori la 145 kg și lese 
din concurs. în schimb, compatrio
tul său, Kaczmarek, ridică 150 kg. 
Mai rămăsese în concus bulgarul 
Kucev, care cere 155 kg, ceea ce,

Sebastian BONIFACIU 
Ion OCHSENFELD

s-a arătat deloc zgîrcifc cu cronome • 
trajul, astfel că lucnul cu balonul 
a deținut recordul duratei (40 mi-* 
nute). A urmat partea cea mai 
curioasă, dar pentru noi și cea mai 
impresionantă. Tot așa, pe „specia
lități", antrenorul a străbătut în
tregul teren, rind pe rînd cu com
partimentele, discutând îndelung. 
Am înțeles din mișcările mîinilor 
sale că se definitiva planul 
al meciului.

Băieții au mai. zburdat 
momente cu mingea și o 
de 8—8 (galbenii contra albaștrilor), 
în care Iordăneseu a fost marcat 
cu strictețe și deposedat în cîteva 
rînduri de către... Dobrin, a re- 
prezentat finalul acestui antrena
ment de pe „Partizan".

Vestiarul tricolorilor.
Angelo Niculescu, foarte destins 

după prima sa noapte de somn ade
vărat de duminică seară pînă azi, 
ne mărturisește : „Simt destinderea 
revenită in lotul nostru și acesta 
este lucrul pe care-1 doream în 
primul rînd. Sînt sigur că învăță
mintele de duminică nu se vor 
șterge din mintea nimănui nici in 
timpul extrem de grelei partide de 
miercuri. Va fi foarte dificil de 
data aceasta, dar cred cu toată con
vingerea Că victoria va fi de par
tea noastră".

Dembrovschi s-a îmbrăcat și po
vestește cum e la Bacău cînd pier 
de Sport Clubul. Băieții rid, fiindcă 
momentele acelea le par comice 
acum. Numai Dumitru completează 
cu o seriozitate de „bătrîn" în ale 
fotbalului : „Fraților, nouă mîine nu 
ne trebuie decit scena victoriei ia 
cabine".

Se dă semnalul de pornire spre 
autobuz și dialogul următor are ca 
decor splendida așezare a Belgradu
lui nou. Partener — Dinu : „Ambi
ția este prima noastră armă, in me
ciul barajului; eu unul caut să dau 
din provizia mea oricăruia din bă
ieți care ar mai avea aventual ne
voie. Dar ii văd așa de dirzi și de 
dornici de a întoarce odată această 
pagină a calificării, incit cred că 
voi păstra pentru mine întreaga 
provizie. La Budapesta și la Bucu
rești, 
solut 
unele 
bine, 
gula. 
mai vină cu o surpriză 
pentru noi. Cred că mai curind ea 
va fi pentru Kocsis, Bene, ZaiXlbo 
et. comp.".

ZIARELE DIN BELGRAD 
DESPRE MECI

în „Vecernie novosti", sub titlul 
„Barajul altora", se scrie : „Vom fi 
martorii unei sărbători fotbalistice. 
După senzaționalul duel de dumi
nică, de la București, pe care l-am 
urmărit prin intermediul televiziu
nii, ne așteptăm la o dispută pasio
nantă, o dispută de mare atracție“J

tactia

cîteva 
partidă

adversarii ne-au arătat ab- 
toate secretele lor. Și cu 
dintre ele, cum știți foarte 

ne-au surprins în toată re- 
Nu cred că în jocul nr. 3 să 

neplăcută

Eftimie 1ONESCU 
Marius POPESCU

Mladen Kucev (Bulga
ria), in plin efort

LA HASKOVO, ECHIPELE 
SECUNDE DE GIMNASTICĂ

Echipele de gimnastică ale 
României, de mai multe ori cam
pioane balcanice, au părăsit marți 
după-amiază Capitala cu destina
ția Sofia. De aici, cu trenul, spre 
orașul Haskovo. unde vineri, sîm
bătă și duminică, se va desfășura 
cea de a patra ediție a Campiona
telor balcanice. Dat fiind că, în a-

ÎNTRECERI BALCANICE
cuprinde mai mulți jucători tineri, 
aflați în lotul olimpic lărgit sau în 
vederile selecționerilor acestuia. Ea 
a efectuat, sub conducerea antre
norilor FI. Balaiș, și G. Eremia, 
antrenamente de sudare. Fac de
plasarea i Șt. Moculescu. C. Chiți- 
goi, P. Vraniță, R. Dumitrescu, P. 
Păștean, T. Marinescu, V. Paras- 
chivescu, Al. Pâcuraru, M. Tîrlici, 
Ad. Arbuzov, C. Gheorghe, C. Chifu.

celași timp, primele reprezentative 
ale României sînt angrenate în im
portante întreceri preolimpice de 
calificare (echipa masculină) sau 
verificare a potențialului (echipa 
feminină, care întîlnește la Buda
pesta selecționata Ungariei), la a- 
ceastă ediție a întrecerilor balcani
ce țara noastră va fi reprezentată 
de echipe secunde. Astfel, în for
mația feminină au fost incluse ur

mătoarele sportive : Iuliana Si- 
monfi, Marcela Păunescu, Eliza Pa
vel, Ileana Coman. Carolina Marin, 
Vanda Ispravnicu și Maria Antinie. 
Din echipa masculină fac parte : 
Gheorghe Iușan, Kadu Branea. 
Gheorghe Tohăneanu. Vasile Coșa- 
riu. Ștefan Gall, Mihai Borș și Li- 
viu Mazilu. După cum se știe, are 
loc și o întrecere a echipelor de 
gimnastică modernă, federația noas
tră stabilind următoarele sportive 
pentru concursul de la Haskovo : 
Sabina Șerbănescu, Carmen Bu- 
caciuc, Rodica Pintea, Elena State.

Concursul, programat vineri, sîm
bătă și duminică, prevede executa
rea exercițiilor impuse, a celor li
ber alese, iar în ultima zi finala 
Pe aparate.

Ca și la celelalte ediții, la cam
pionatele balcanice vor fi prezente 
echipe din România, Bulgaria și 
Iugoslavia și, probabil, concurenți 
individuali din Grecia și Turcia. 
Formațiile țării gazdă pornesc în 
acest an cu șanse de a obține cele 
maț multe locuri întiț,

(Continuare în pag. a 4-a)

Iată-i pe dinamoviști, campionii țării la hochei pe gheață (in rindul de sus, de la stingă la dreapta); 
Făgăraș, Axinte, Pană, Boldescu, Eumitraș, Moiș, Tureanu, Țone, FI. Sgîncă, Florescu; (în rindul de jos): 
Iordan, Bandaș, V. Huțanu, Costea, Nlihăilescu, Vlad, Gh. Huțanu. Din fotografie lipsește antrenorul echipei, 
apreciatul tehnician Mihai Flamaropol

(Citiți în pag. a II-a up comentariu despre victor^ djggffîOvistilQr In campionat)
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INTR-UN FINAL DRAMATIC, Campionatul divizionar feminin

DINAMO BUCUREȘTI, S-A IMPUS PRIN AMBIȚIE Șl DÎRZENIE RETURUL TURNEULUI FINAL

Jucătorii de la Dinamo București 
«u realizat, Ia sfirșitul săptămînii 
trfeCuW, pe frumosul patinoar arti
ficial din Miercurea Ciuc, una din
tre cele mai autentice performanțe 
din destul de scurta, dar bogata ac
tivitate a acestei formații fruntașe 
a hocheiului nostru. Pentru ca și 
cititorii să poată înțelege mai bine 
ce s-a petrecut duminica trecută 
pe gheața (în treacăt fie spus, încă 
nu suficient de bună...) de la Miercu
rea Ciuc, este necesar — credem 
să reamintim unele luohurf legate 
de desfășurarea anterioară a cam
pionatului Diviziei A, în care, ta 
cadruf primei grupe, interesant era 
doar duetul pentru titlu dinte* 
Steaua Șl Diftamo București.

Cînd au început partidele de •« 
Miercurea Ciut, pe agenda competi
ției mai erau înscrise doar două 
runde ți echipă steaua avea In cla
samentul general un avan» de două 
puncte asupra lui Dinamo Bucu
reștii. In Țjlus, la activul hocheiștilor 
de Ia Steaua mai erau trecute două 
avantaje importante: a) superiori
tatea golaverajului direct și b) Su
perioritatea golaverajului general. 
Era. deci, clar că dacă în prima 
partidă dintre aceste două formații 
dinamoviștii nu reușeau o victorie 
sau măcar un meci nul, ei nu mai 
aveau, practic, nici o șansă în lcț>ta 
pentru titlu. Ce s-a întîmplat în 
continuare ? Dinamo a obținut eta
larea în primul meci (2—2) la ca
pătul untei dispute dramatice, în
scriind golul egalării, al reintrării 
în cursa pentru titlu, cu 36 de se
cunde înainte de sfîrșit. A urmat 
al dbilea joc la Miercurea Ciuc, al 
cinoiîea dan ‘întreg campionatul, 
ultimul al competiției, In care dina- 
moviștii trebuiau să învingă la mai 
mult de un șțol diferență. Și au în
vins ! Nu numai la un gal, ci la mai 
multe, făcînd în acest fel dovada 
calităților pe care le au, a posibil:- 
tâților mari ale acestei echipe, care 
atunci cînd VREA, POATE să rea
lizeze partide excepționale.

Pentru că, tatr-adevăr, duminică, 
la Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești s-a comportat așa cum tiu am 
văzut-o niciodată în acest campio
nat. Incepînd din primul minut și 
pînă In ultimele două minute ale 
partidei, elevii antrenorului Mihai 
Flamaropol au luptat cu o energie 
demnă de toată lauda, apârîndu-se 
exact ți reușind să înscrie 6 goluri 
formației cu cea mai bună apărare. 
Dacă stăm și privim lucrurile mai 
atent, atunci poate acest ultim ar
gument reprezintă șl meritul cel 
mai mare «1 dinamoviștilor, cu atit 
mai mudt cu cît una din vechile și 
marile carențe «le hocheiului nos
tru este tocmai ineficacitatea. în 
«cert meci Insă, acțtonînd în vite
ză, yutînd rapid și din toate pozițiile 
la poartă, tntrfnd repede ta zona de 
apărare adversă pentru a nu da 
posibilitate jucătorilor de la Steaua 
să se organisez» ți, mal ales, fol»- 
•ind cu succes șarjele pe exteeme, 
care au deacuftipănlt de fiecare (feti 
apărarea echipei Steaua, dînamo- 
viștii ati mArcat 6 gotur:. Și atti- 
8-a realizat, și încă într-o man:f â 
wirprinzător de facilă, ceea re n:tu 
cei mai optimiști suporteri ai lor 
nu ar f: sperat.

Nu încape înooiaiâ că la realiza
rea aceste: performanțe și-a adus 
contribuția întreaga echipă. In frun
te cu fctrenortă ei. Mihai Flama- 
ropoi. Este însă ja fel de adevărat 
că tmii dintre hocbeiștii de la Di
namo s-au distins în mod deosebit 
Ne gîndim la portarul Dumitras. ia 
fundașii Făgăraș și, tn uRimul 
timp, Florescu, la axacanțH Pană 
și. în special, la Gh. Huțann. auto
rul golului de egaiare din penulti
mul meci, gol care a readus... soa
rele pe Ulița dinamoviștilor. Acest 
jucător a înscris în ultimul meci 
3 din cete t puncte ale echipei I 
Un cuvînt 
ți* tinără, 
încredere
București,

fruntea ei pe Tureanu, folosit In 
acest campionat ca fundaș la în
ceput și apoi ca atacant.

In concluzie, se poate spune că, 
deși puțin scontat prin prisma re
zultatelor anterioare, succesul ciina- 
moviștilor bucureșteni este pe de
plin meritat, datorită. în primul 
rînd, ambiției și puterii de luptă 
cu care ei și-au apărat șansele pînă 
în ultima fază a întrecerii. Și poate 
că dacă în tururile precedente echi
pa ar fi acționat ca’ săptămîna tre
cută la Miercurea Ciuc. ca un TOT 
UNITAR. sudat perfect printr-o 
exemplară voința, emoțiile finale 
ar fi fast mai mici. Pe viitor, „lec
ția* — absolvită, totuși, cu bine — 
din acest campionat poate eâ va 
foloei taientaților jucători •* «ceste: 
formații. Iar dacă la mobilizarea 
generală cLnaintea fiecărui joc, el 
ar mai edăuga ș: un plus de calm 
și de corectiti«cine ta jocul cu 
corjxii. atunci rezultatele ar putea 
tâ fie și mat mulțumitoare I

AU ÎNCEPUI
FINALELE CAMPIONATELOR

ANUNȚĂ O DISPUTĂ

CEA MAI OMOGENA ECHIPA — 
URMĂRITĂ DE NEȘANSA

APRIGĂ

de la manipularea auto-

In plus merită și genera- 
foîorltă cu curaj șt cu 

în formația Dinamo 
generație care are In

A
Șl, TOTUȘI, MAI RĂMÎN 

ÎN REPREZENTATIVE

DESTULE LOCURI NEACOPERITE VALORIC

Sovietică

unui o* 
formarea

Telegramele de presă anunță cu 
febrilitate, aproape zilnic, o serie 
de rezultate atletice de foarte bună 
valoare. Este și firesc. întrucît cu 
fiecare zi ce trece ne apropiem de 
marea confruntare a celor mai buni 
sportivi din lume. Olimpiada de 
la Munchen. In acest context se în
scriu și unele rezultate de presti
giu realizate de atletele și atleții 
noștri în concursul primăverii. Dar. 
așa cum subliniam și în relatările 
anterioare, pe margihea celor două 
zile de întreceri, am fost martori 
și ai unor cifre de valoare scăzută, 
mult îndepărtate de standardul in
ternațional.

Este drept, atleții fruntași din 
țara noastră au avut la sfirșitul 

săptămînii trecute un prim prilej 
de a concura împreună, dar. nu 
trebuie să uităm că ne aflăm în 
preajma unor confruntări interer - 
tionaie. echipa feminină urmînd să 
întilnească la 11 iunie, la Bucu
rești. reprezentativele Poloniei și 
R.F. a Germaniei, iar cea masculi
nă va concura la 17 și 18 iunie, la 
Milano. în compania celor mai buni 
atleți din Italia. Uniunea 
și Belgia.

Prin această prismă, a 
biectiv imediat. vizînd
selecționatelor naționale, cit și a ce
lui proxim — definitivarea lotului 
olimpic, vrem să ne oprim asupra 
unor probe 
tare. Unele 
necunoscut, 
manifestate 
dim. în primul rînd. la alergările 
de demifond si fond.

în cursele de 800 m și 1500 
băieți, P. Lupan. T. Damaschîn. 
Tit, M. 
feră de 
librate. 
termină 
eheiate 
coboară 
3:42,0 (departe, deci, de vechile re
corduri naționale stabilite de Zol- 
tan Vamoș). O rază de speranță: 
apariția tînărului metalurgist 
Gheorghe Ghipu, care este. însă, 
prea crud pentru Olimpiada ce bate 
la ușă, el 
rea ediție

Probele 
dominate (mai ales cea de 10 " 0 
m) de inimosul N. Mustață care, 
deși aflat la o doua tinerele, nu 
pare dispus să cedeze 
Dar nici în 
vede vreun 
ține măcar 
din cariera 
cuvinte — două probe în care nici 
nu contăm pe plan internațional. 
Situația pare a fi identică și la cî
teva probe tehnice. Ne referim în 
mod special la aruncări. La ciocan, 
de pildă, ne-am obișnuit cu rezul
tate ce rareori depășesc 64 de me
tri. deși pe parcursul ultimilor ani. 
apariția unor juniori talentați (i- 
urmă. Gh. Costache. acum. T. Stan) 
era însoțită de multe promisiuni. 
Sulița arareori poposește la 77—78 
m. iar la disc, cind lipsește din 
concurs I. Nagy. arbitrii ne comu
nică cifre de cel mult 53—54 metr:.

ce s-au dovedit defici- 
dintre acestea, este bi- 
au carențe cronice, 
de mult timp. Ne gîn-

m 
D. 
o-Neamțu. Z. Gaspar ne 

mai multi ani dispute ech:- 
în care cind unul 
învingător, toate 

cu cifre modeste,
sub 1:50,0 și.

sau altul 
însă în
carc nu 

respectiv

vizînd de fapt următoa- 
a J.O.
de fond continuă să f e

întîietatea. 
urma lui nu se între- 
candidat apt de a ob- 
performantele optime 

dinamovistului. Cu alte

în cazul acestor probe, decalajul 
față de marii performeri din lume 
depășește 10—12 metri. Cauzele 
trebuie căutate, în primul rînd, 
în procesul de antrenament. Cu 
foarte mici excepții, aruncătorii ce 
domină concursurile noastre inter
ne au promis mult în anii juniora
tului. cînd rezultatele erau o urma
re directă a talentului nativ. Mai 
tîrziu însă, atunci cînd acumulările 
tehnice se impuneau a intervenit 
de regulă stagnarea.

O altă grupă de probe deficitare, 
— ce-i drept. într-o mai mică mă
sură — sînt săriturile. La prăjină, 
anul acesta nu s-a trecut încă de 
5 metri, deși duminica trecută, trei 
săritori s-au oprit în preajma a- 
cestei granițe. La triplusalt, cînd 
lipsește acest atlet de excepție care 
este Carol Corbu. întrecerea .can
gurilor* intră și ea în anonimat 
Idem, pentru săritura în înălțime, 
atunqi cind pe lista de concurs nu 
întilnim numele lui Șerban loan, 
sau Csaba Dosa. în sfîrșit. ]a lun
gime, există trei săritori (Jurcă. Za
haria. Sărucan) care pot atinge 8 
metri, dar care la ora actuală ni se 
par insuficient pregătiți.

Si ar mai trebui să aducem In 
discuție și evoluțiile sprinterilor. 
Anul trecut de pildă. Szabo și 
Munteanu alergau, cam în aceeași 
perioadă, distanța de 100 m în 10J2. 
dar a fost doar un simplu foc de 
paie. Acum am înregistrat ascen
dentul studentului Toma Petrescu, 
cronometrat în 10.3. Istoria se va 
repeta oare ? în orice caz. aceste 
rezultate păstrează o umbră de in
certitudine datorită cronometraju
lui manual.

Fără îndoială că probele femini
ne au dat mai puține prilejuri de 
insatisfacție Ia concursul republi
can de primăvară. Aceasta nu în
seamnă. însă, că întreaga arie a 
probelor este acoperită cu elemen
te de certă valoare. La sprint, con
tăm încă pe Valeria Bufanți și Ma
riana Goth. prima fiind solicitată 
în confruntările internaționale și in 
proba de 100 m g. Niciodată însă 
ele nu s-au impus în concursurile 
de amploare. La 400 m apari’/a ju
nioarei Uliana Leau nu rezolvă în 
întregime penuria sprintului pre
lungit In fine, proba de lungime, 
care pînă de curînd ne-a oferit 
numai prilejuri de satisfacții prin 
evoluțiile Vioricăi Viscop<rieanu. 
pare a intra intr-un con de umbră. 
Practic. în momentul de față, se
lecționerii nu contează decît oe 
lena Vintilă. într-o probă unde 
4 an: în urmă obțineam laurii 
limp: ci.

Incercind să elimine lacunele

NAȚIONALE DE JUNKXI
CLl'J pria idetaai. — Timp de șase 

zile. Saia «porturilor ma kx*iit«:e ra 
giadui Întrecerile finale ale eamptena- 
telor natexiele de ’-.-pte Obere și gre- 
eo-romane rezervele juniortior toad 
si marii. Primei» trei rile «!nt afectate 
liberelor — fiecare nil reunește rite 
270 de eoneurenți — după care vor 
intra In competiție cei de 1a grec-:- 
romane. Sînt preze-ți cișsgiterti to
nelor. ai rocrursuiui repretijean de 
toamnă, campsomi de anul trecut, pri
mii trei clasați la finalele eamp:ona- 
tului școlilor profesionale și — con
form hotârîrii F l. L. A„ -are a ri
dicat virata junioratului plai ia M de 
ani — unii dintre luptătorii care, in 
1971. au abordat concursul republican 
de tineret. Prezența acestora !n ca
drul finalelor clujene constituie, evi
dent, unul dintre considerentele care 
ne îndreptățesc să sperăm în între
ceri disputate, de calitate.

Dintre rezultatele primei reuniuni 
am consemnat : cat. semimuscă — ju
niori mari — S. Szatmari (Odorbe:Ș 
b.p. Șt. Drâguțoiu (Tirgoviș:e>. A. 
Neagu (Galați) b.p. P. Brindusan (Ti
mișoara) ; jun. mici — D. Buta (Bra
șov) b.t. Gh. Râdulescu (Tlrgoriștei. 
I. Dragoman (Progresul Buc.) b.p. P. 
Cociș (Hunedoara.: cat. mască, jun. 
mici — A. Vîsui (Brașov) b.t- I. Ignat 
(Cluj). I. Ene (Reșița) bt- T. Vasiie 
(Buzău).

Conform calculelor, echipele Vo
ința Tg. Mureș (actuala campioană 
a țări:) Ji Voința București porneau 
ca principale favorite ale turneului 
final al ediției 1971—1972. Dar, o 
formație mult întinerită în ultima 
vreme, care s-a prezentat la Man
galia Nord »i cu cîteva Indisponi
bilități de ultim moment, a dat pes
te cap calculul hîrtiei și a ciștigat 
pe merit prima manșă a întrece
rilor. Este vorba de echipa Rapid 
București, pregătită de antrenorul 
Tudor Buzea, cere a rulat un lot 
omogen, animat de o txitemiefi do
rință de afirmare, reușind să țină 
la respect sext^urt redutabile. A- 
tlt la prizna, cit și ta a doua man
șă • tjneuiuL 4 dintre cele 6 ra- 
pîdiste »□ trecut granița celor 400 
ad. Și dacă duminică feroviarele 
nu ar fi fost urmărite de nesansă. 
cu s^uraață că ele ar fi ocupat 
primul loc in clasamentul generat 
Insă. In zioa a doua a disputelor, 
m yeșenrele au renăscut pur șl 
s mplu »: au revenit pe primul plan 
al luptei pentru titlu. în continua
re. Comeiia Prtrjșcă (Voința Bucu
rești) si-a salvat echipa de la un 
eșec ustorâtor eu cele 445 p.d.. iar 
uitsnete schimburi ale Voinței Cluj, 
det:râ"Xierea lanternei roșii. s-au 
intrecaiat sjrprinzător printre fa
vorite si le-eu devansat ne ferovi
are te ultimele bile ale competiției. 
Apoi, rapidista Vasilica Pințea ra
tează o lovihiră In plin. Iar cole
gei eL Elena Irod, i se anulează, 
-a o greșeală discutabilă. 6 popice, 
toese acestea avînd consecințe ne- 
favorabue asupra poziției echipei 
Raox: B-jcurețti clasată în final 
oe jocui secund, la un punct în ur
ma f'tetei campioane a țării. Voința 
București.

Confruntările de pe arena cu 4 
piste automatizate din stațiunea 
Oi urse, care au supus concurentele 
la tai dificil examen, pot fi consi- 
derate printre cele mai aprige în
treceri din istoria campionatelor 
ra’ronale. 5 din cele 6 echipe fiind 
departajate in manșa a doua a 
turneului pe un interval de numai 
30 de -bețe*. Astfel, returul actului 
final se anunță deosebit de dîrz.

Incepînd 
matelor de ridicare a popicelor și 
terminînd eu numărătoarea lovitu
rilor. neatenția arbitrilor și-a făcut 
loc în repetate rînduri pe toată 
filiera, enervînd jucătoarele în tim
pul concursului și creînd justifi
cate nemulțumiri. într-o încleștare 
ca aceea de ]a Mangalia Nord. în 
care competitoarele au fost des
părțite doar de cîteva popice, orice 
eroare de arbitraj poate fi fatală 
pentru o echipă sau alta. Se cere, 
deci, o atenție sporită ia stabilirea 
corpului de oficiali pentru ultimele 
meciuri ale campionatului.

NEUTRA PENTRU UNII, 
FAMILIARA PENTRU ALȚII

N-am fi ridicat această problemă 
dacă In situația de față n-ar mai 
fi existat precedente. Se știe câ la 
campionatele republicane individu
ale de anul trecut, care Conform 
regulamentului urmau să se desfă
șoare pe o arenă neutră, unii spor
tivi, ale căror nume ne este jenă 
să le consemnăm, s-au pregătit în 
secret pe pistele concursului. Sîn- 
tem informați că. din nou. unele 
echipe au beneficiat de antrena
mente pe arena de la Mangalia 
Nord. Nu știm dacă federația de 
specialitate cunoaște sau nu aceste 
încălcări ale regulamentului, cert 
este că echitatea întreceii sportive 
cere forului de resort să prevină 
astfel de practici incorecte.

• Tf. IOANIȚESCU

ARBITRAJUL
NU A FOST LA ÎNĂLȚIME

De multă vreme nu s-au mai 
semne-ă: greșeli în conducerea par- 
tideior din cadrul campionatului 
diviza nar. Din păcate. însă, la re- 
uniuniie de ia Mangalia Nord, ast
fel de cazuri au reapărut și încă 
in număr îngrijorător de mare.N. DEMIAN

După finalele 

juniorilor 

SCHIMBUL DE MlINE AL LOTURILOR
NAȚIONALE ESTE ASIGURAT

ȘCOL 
pe per 

niuni, finalele campionatelor na
ționale de juniori. La aceste gale 
.maraton* (24 de meci-Jn pe zi) au 
participat 124 de tineri pug’.ltști. 
calificați in etapele de zonă.

Ediția din acest an a campiona
tului a scos în evidență faptul că 
avem juniori care îndreptățesc spe
ranțele iubitorilor sportului cu mă
nuși. că schimbul de miine al io
turilor naționale este asigurat (În
deosebi ]a categoriile mici). La ca
tegoriile mari sîntem încă deficitari, 
dar finaliștii din acest an. pregă
tiți cu mai multă atenție de către 
antrenorii lor. pot atinge cote va
lorice mai înalte. în general, bo
xerii juniori (mici și mari) s-au 
prezentat bine pregătiți tehnic și 
tactic. S-au evidențiat în mod deo
sebit Nicolae Nicolaev (Galați), care 
și-a confirmat valoarea apărlndu-și 
titlul cucerit anul trecut. Gheorghe 
Matache (Piatra Neamț). Constantin 
Terpovici (Alumina Slatina). Paul 
Dragu (Elect rotai te re Craiova), pu
gilist complet tu un bogat bagaj 
de cunoștințe tehnice. * _
(Constructorul Galați) și 
mir ("Dinamo București).

Surprizătoare a părut 
rea. în semifinale, a campionului

Ion Șuii 
Ion Vladi-

Infringe-

nul trecut Marcel Lupu (Auto- 
iuj Măcin). Faptu] s-a datorat 

Insă unei acc dentâri suferite la 
mira dreaptă. Deși eliminați In se- 
tnifinale s-au mai evidențiat totuși 
o serie de băieți talentați de nu
mele cărora cu siguranță că vom 
mai auzi : Carol Hainal (Salonta). 
Eugen Chiricuță (Viitorul Bucu
rești). Constantin Nicolae (Viitorul 
Vidra) și Gheorghe Tăpligă (Chimia 
Turnu Măgurele).

La succesul ediției din anul a- 
cesta a finalelor campionatului na
țional de juniori o substanțială 
contribuție a avut-o brigada de ar
bitri compusă din lancu Ceaurea- 
nu, Florian Piroiu (București). Gh. 
Enescu (Ploiești). Ion Gorgan (Cra
iova). Cornel Tucă (Galați), Orban 
Orban (Tg. Mureș). Surprinzâtoere 
absența la competiție a arbitrilor 
A.I.B.A. Ion Boarnfă și Petre Mi- 
helfi, programați și ei )a aceste în
treceri de către Colegiul central al 
arbitrfor...

Organizarea competiției a fost de 
asemenea la înălțime, fapt care do
vedește că activul salariat și ob
ștesc al C.J.E.F.S. Sibiu se preocu
pă în mod deosebit de dezvoltarea 
boxului în orașul de pe Cibin.

în încheiere, iată părerea antre
norului federal Alexandru Vladar

Campionatul Diviziei A la tenis de 
masă a programat, la sfirșitul săptă
mînii trecute, nouă întîlnlri (șapte fe
minine și două masculine), majorita
tea desfășurîndu-se în Capitală. Cea 
mai importantă a avut loc in sala 
Floreasca — duminică — și a opus 
echipele masculine bucureștene Pro
gresul. una dintre protagonistele com
petiției, și Politehnica, actuala dețină
toare a titlului. Partida s-a încheiat 
cu victoria la limită (9—8) a primei 
formații, dar după ce studenții au 
condus cu 4—1 (de remarcat victoria 
lui Bobocică asupra lui Luchian). La 
8—g, Ovanez l-a învins pe Colțescu 
cu 2—0. Punctele victoriei au fost 
realizate de Sîndeanu (cel mai con
stant echipier) 4 v, Luchian 2 v, Ova
nez 3 V pentru Progresul, respectiv, 
Gheorghe 3 v, Bobocică 2 v, Antal 
2 v, plus partida de dublu Bobocică 
— Gheorghe.
r FEMININ — Spartac I București — 
Voința București 5—4. Deși echipa an
trenorului Vicențiu Tulcea era pe 
punctul de a culege o victorie (la 
scorul de 4—2 Lunțeanu • pierdut în

E-
cu
o-

IN DIVIZIA B

e- 
vidente din reprezentative cu atleți 
plafonați, cu soluții de azi pe mîi- 
ne, tehnicienii nu vor rezolva ni
mic. Singura soluție: cale liberă 
tinerilor cu reale aptitudini și do
rință fermă de muncă și afirmare.

Paul SLAVESCU 
Adrion VASILIU

în ultima etapă a diviziei B. au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate ! masculin : Olimpia Sibiu — 
Știința Petroșani 58—43 (33—27),
Constructorul Arad — Voința Ti
mișoara 71—80 (36—47), Sănătatea 
Satu Mare — Voința Zalău 
(21—17), C.S.M. Iași — Rapid 
Galați 78—55 (45—23). A.S.A.
— Politehnica Iași (restanță) 
(39—36), Politehnica Iași — 
Constanța (restanță) 78—94 (39—44), 
A.S.A. Bacău — Farul Constanța 42 
—55 (15—31). Universitatea Craiova
— Știința Mediaș 74—59 (38—30),

45—42 
C.F.R. 
Bacău 
69—80
Farul

Crișul Oradea — Sănătatea Aiud 
106—22 (49—7), Universitatea Bra
șov — Voința Tg. Mureș 87—59 (46 
—29) ; feminin : Voința Tg. Mureș 
— Rapid Deva 74—31 (40—18). Me
dicina Timișoara — Universitatea 
Crai ova 33—62 (18—29), Pedagogic 
Galați — Confecția Dorohoi 2—0 
(Reprezentare), Voința Oradea — 
Constructorul Arad 62—54 (27—26), 
Crișul II Oradea — Metalul Salon
ta 65—73 (26—34). Universitatea
Cluj — Știința Sf. Gheorghe 44—35 
(14—24).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții P. Radvany, E. Su- 
rany, P. Arcan, S. AIbu, C. Gruia, 
V. 
A.

*. .’îiian, o. nun, v. viuia, 
Popovici, I. lancu, I. Leizeriuc, 
Verba, Șt. Iacob.

ECHIPELE PROGRESUL-4

fața Lidiei Ilie, după ce ■ condus-o 
tot timpul), adversarele, sportivele de 
Ia Spartac, au făcut un adevărat tur 
de forță, cucerind trei puncte la rtnd. 
Au ciștigat Ilie 3 v, Condtcaru 1 v și 
Feldman 1 v, respectiv, Lunțeanu 2 
v, Stoian 1 v și Căpriță 1 v.

Politehnica București — U.S.M. Cluj 
6—3. Studentele, favorite ale acestei 
Intilniri. au trebuit să se întrebuin
țeze serios pentru a cîștiga întrecerea. 
Momentul important al partidei s-a 
consumat la scorul de 3—3, clnd ju- 
câtoarea Șinteoan (C.S.M.). avind un 
set avantaj, a pierdut, în prelungiri, 
partida cu Spiridon. .Autoarele victo
riei : Crișan 3 v, Spiridon 2 v. Toma 
1 V.

Progresul București (Alexandru 3 v, 
Zaharia 3 v, Moldovan 3 v) — Spar
tac II București 9—8.

Voința București (Lunțeanu 3 v, Că
priță 3 v, Stoian 3 v) — Spartac II 
București 9—0.

Progresul București (Alexandru 3 v, 
Zaharia 3 v, Moldovan 2 v) — C.S.M. 
Cluj 8—1. Singura victorie a oaspete- 
lor a fost realizată de Șinteoan în 
dauna Vioricăi Moldovan.

VICTORII ÎN CAMPIONAT

Progresul București — Politehnica 
București 9—0. Surprinzătoare absen
ța din formația studentelor a jucătoa
rei Carmen Crișan. venită cu întîrzie- 
re la meci. în aceasta situație, mi
siunea jucătoarelor de la Progresul a 
fost mult ușurată, ele surclasîndu-și 
adversarele. Succesul s-a datorat lui 
Alexandru 3 v, 
ria 3 v

Moldovan 3 v, Zaha-

Florin SANDU

AR.AD (prin 
două intilniri, . _
de pe Mureș, echipa feminină Voința 
din localitate (Vlaicov 3 v, Lesai 3 v, 
Krejec 3 v), a dispus de Rapid Bra
șov (Maria și Hajnal Korodi, Monica 
Hariga) cu 9—0, în timp ce la băieți, 
Voința Brașov (Ancei 4 v, Macovei 
3 v, Teodorescu 2 v, Kakos 1 v, Ancei 
— Macovei la dublu) 
Voința Arad (Covaci 3 
v, Simin 1 v) cu 11—8.

telefon) .— in cele 
programate în orașul

a învins pe
2v, Truppel

Șt. IACOB
corespondent județean

„3 SECUNDE^
• în continuarea întrecerilor re

publicane. la sfirșitul acestei săp- 
tămîni vor avea loc ultimele tur
nee ale celui de al treilea tur al 
diviziei A la băieți și la fete, 
chipele masculine vor juca de 
pînă duminică în sala Dinamo din 
Capitală, iar cele feminine de vi
neri pînă duminică în noua Sală 
a sporturilor din Iași. în Capitală, 
sînt programate meciuri decisive 
pentru zona retrogradării, dar la 
Iași, în afara faptului că vor fi 
decise formațiile care vor juca din 
toamnă în divizia B, va avea )oc 
și derbyul Rapid—Politehnica, foar
te important în lupta pentru de
semnarea titlului de campioană a 
țării

• De vineri pînă duminică, se 
vor desfășura întrecerile fazei de 
zonă a Criteriului național a) ju
niorilor și junioarelor de categoria 
a Il-a (născuți în anul 1955 și 
tineri). Orașele gazdă vor fi l 
iești, Sf. Gheorghe, Mediaș, 
Salonta, la fete, Piatra Neamț, 
lăți, Craiova, Satu Mare, Rm. 
cea și Timișoara, la băieți.

E- 
joi

mai 
Plo- 
Iași, 
Ga- 
Vîl-

SlNT „ZGÎRCIȚI
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MUSCELENII

CU FOTBALUL?
Ne-am obișnuit să aflăm nu

mai vești bune — pe plan spor
tiv — de la Cîmpulung Muscel. 
Se construiește un stadion... se 
înființează un liceu sportiv de 
atletism... boxul este la loc de 
cinste etc, etc. Se explică deci 
de ce ne-au surprins rîndurile 
trimise zilele trecute de un 
sportiv din acel oraș. Autorul 
l0r _ ȘTEFAN CHIȚU, salariat 
la Autobaza 2, cu domiciliul în 
str. I. C. Frimu 55 — este, se 
pare, un pasionat jucător de 
fotbal. înainte de a-și spune pă
sul, el ne pune în curent cu tre
cutul sportului cu balonul ro
tund In oraș : „în urbea noas
tră erau cindva echipe puterni
ce de fotbal in care, după cite 
se știe, șl-aa făcut debutul Li- 
bardi. Dobrin. De atunci, insă, 
și pînă astăzi.,J Aflăm, poves
tit în amănunt, efi la Cîmpu
lung Muscel au existat echipe 
ce jucau în campionatul jude
țean daf care, una după alta, 
s-au înființat și... desființat: 
Minerul, Voința, IT A. Vulturii !! 
Există însă în oraș tineri și ta
lentați jucători de fotbal, care 
iubesc cu pasiune această disci
plină și care ar dori să porneas
că pe... urmele lui Dobrin. Dar 
n-au condiții, fiindcă în oraș — 
în afara unei divizionare C — 
nu există echipe de fotbal care 
să activeze în campionatul ju
dețean. „Știți ce facem noi, ju
cătorii de fotbal 7 — ne întrea
bă Șt. Chlțu. Păstram în buzu
nare niște legitimații — de fot
baliști — care nu mal au nici

o valoare și batem pe la uși. 
sperînd că cineva ne va auzi. 
Iar dacă voim să avem preocu
pări sportive... ne uităm la fru
moasa noastră bază sportivă : 
stadionul „23 August", gazonat, 
cu tribune, vestiare, dușuri. Vă 
rugăm, ajutați-ne dumneavoas
tră ziarul. Scriind de necazul 
nostru, poate..."
La fel ne-a scris și Nic. 

Stoenoiu, din același oraș. 
Este drept, în prezent, în 
Cîmpulung Muscel se acordă 
multă atenție altor discipline 
sportive, ceea ce nu e deloc rău. 
Nu înseamnă însă, că fotbalul 
trebuie să fie tratat ca o rudă 
săracă șl expediat pe... „scară de 
serviciu". Ar fi de dorit ca aici 
să existe mai multă preocupare 
pentru satisfacerea acestei do
leanțe a amatorilor de fotbal. 
Cu mai mult sprijin din partea 
organelor locale, a asociațiilor 
sportive din întreprinderile ora
șului și a C.J.E.F.S. Argeș, apre
ciem că tinerii ar avea echipele 
pe care și le doresc. „Astfel, am 
putea și noi progresa, ne scrie 
Șt. Chițu, am putea promova — 
poate — în cadrul echipei de 
divizia C — Mușcelul, iar a- 
ceasta — de ce nu 7 — în „B“, 
Trebuie însă mai întii temelia 
despre care vă scriu că., lip
sește".

Credem că Intr-adevăr se 
poate face ceva. Nu de alta, dar 
sîntem învățațl ca la Cîmpulung 
Muscel sportului — în general 
— să i se acorde toată atenția.

Modesto FERRARINI

Campionatul feminin Divizia A

LA ORA CALCULELOR
Sîmbătă și duminică s-au consu

mat jocurile celei de a XXIII-a 
etape a campionatului feminin de 
handbal Diviza A, care au eviden
țiat dîrzenia echipelor aflate în ul
tima parte a clasamentului, lupta 
lor disperată pentru evitarea retro
gradării. Și, fcțră îndoială, capul de 
afiș al acestei runde a fost deținut 
de jocul Rapid — Confecția, der- 
by-ul codașelor, disputat la un ni
vel neașteptat de ridicat, intr-un 
tempo viu și cracterizat prin sus- 
pens-ul continuu, din primul și pînă 
în ultimul minut. Iar cele două 
puncte, prețioase deopotrivă ambe
lor formații, au avut ca efect de
părtarea echipei feroviare de zona 
periculoasă a clasamentului și „fi
xarea", totodată, a formației Con
fecția în coada ierarhiei, acolo de

unde numai un miracol ar mai pu
tea-o scoate.

Nici Universitatea Cluj nu are 
o sarcină maii ușoară, ultimele run
de adueîndu-i ca partenere de joc 
echipe destul de solide, care luptă 
fără menajamente. Și, totuși, în 
pofida acestor situații —critice, fără 
discuție, pentru ultimele două cla
sate — lupta pentru evitarea retro
gradării rămîne încă deschisă, alte 
două-trei formații fiind și ele tot 
la „ora calculelor", Așa îneît lupta 
pentru salvare nu se va încheia, 
poate, pînă în cea de a XXVII-a 
etapă și ultima a campionatului.

Cu totul altfel stau lucrurile în 
fruntea clasamentului, unde Univer
sitatea Timișoara, instalată comod 
pe poziția de lider, a acumulat un 
avans de 7 puuȘUtC, "practic imposibil 
de recuperat de către Universitatea 
București, principala sa rivală și 
urmăritoare, care, în treacăt fie 
spus, manifestă evidente slăbiciuni 
în ultima parte a campionatului, a- 
dică exact atunci cînd ar fi trebuit 
să dea bătălia decisivă pentru titlul 
de campioană.

în rest, am mai putea consemna

• ••
scăderea de formă a altei fruntașe, 
echipa I.E.F.S., care evoluează în 
ultima vreme cu mult sub potenția
lul obișnuit, deși întreaga garnitură 
a antrenorului Ion Bota este aptă 
de luptă.

în fine, au mai rămas de disputat 
încă patru runde. Cine știe 
prize ne mai rezervă acest 
nat atît de disputat ?
1. Univ. Tim.
2. Univ. Buc.
3. IEFS
4. Textila
5. Voința Od.
6. Mureșul Tg.
7. Hapld
8. Rulmentul
9. Univ. Cluj

10. Confecția 
Mîine este

XXIV-a (intermediară), care 
prinde următoarele partide : Voința 
Odorhei — Rulmentul Brașov, Tex
tila Buhuși — Universitatea Timi
șoara, I.E.F.S. București — Mureșul 
Tg. Mureș, Rapid București — U- 
niversitatea Cluj și Universitatea 
București — Confecția.

Ultimele trei jocuri se dispută în 
Capitală, pe terenul Tineretului, cu 
începere de la ora 16.

ce sur
eam pio-

Campionul Vasile Agop (A.S.A. 
Bacău) împreună cu antrenorul 
său, Nicolae Grigorp.

foto: Gh. BRAD — Sibiu

despre finalele boxerilor juniori 
disputate la Sibiu : -Competiția ce
lor mai tineri pugiliști din țară ne-a 
dovedit că s-a extins aria geogra
fică a sportului cu mănuși și in 
alt» localități cum ar fi Salonta, 
Macin sau Turnu Severin. Prezen
ta reprezentanților acestor locali
tăți nu a fost formată. Sportivii 
Dumitru Căpătînă (Turnu Severin), 
Nicolae Băbcscu, din același oraș, 
Carol Hainal (Salonta) sau Gheor- 
ghe Râdulescu (M*<cin) s-au numă
rat printre protagoniștii finalelor, 
dovedindu-se a fi elemente de

CAMPIONII 
JUNIORILOR

JUNIORI MICI. Categoria mi
nimă — D. Grigorov Vcnnța Tul
cea). sen-.imusrt — N. Slovn-scu 
(Constructorul Galați), muscă — 
I. Dumltreseu (Construct oral 
Bucure»’î). cocoș — T. Tudor (Ra
finorul Ploiești), pana — Gh. 
Râdulescu (Âuuxn obilul Mâcm), 
serr.::;s^ar3 — V. Meaîaev (Co^- 
struct o rol Galații, ușoară — V. 
Agop (A S A Bacău) semimijlo- 
cie — G. Brâ’ânescu (Cfifrma Cra
iova). mijlocie miră — C. Terpo- 
▼icl (Alumina S’aund). mijlocie 
— M. Alexandru (Fartfl Constan
ța). semigrea — L Stefanic (CSM 
Cluj), grea — D. Câpâținâ (Meta
lul Tr. Severin).

JUNIORI MART. Categoria tF.i- 
olmă — P. Dragu (Electropuxere 
Craiova), semimuscă — D. Ne?ru 
(Șoimii Sibiu), muscă — I. Șulâ 
(Constructorul Galați), cocoș — 
I. Vladimir (Dinamo București), 
panâ — C. Stefanovirf (Electropt:- 
tere Craiova), semi ușoară — I- 
Tirilâ /Constructorul Galați) ușoa
ră — L. Mlcu (Steaua), semimij- 
locie — R. Chelaru (Steaua), mij
locie mică — N. Băbesctt (Meta
lul Tr. Severin), mijlocie — V. 
Croitoru (Metalul București), se
migrea _ Gh. Matach? (Ceahlăul 
P. Neamț), gre® — C. Tânase 
(Progresul București).

perspectivă asupra cărora trebuie 
să ne îndreptăm în mod deosebit 
atenția. O altă constatare deosebit 
de îmbucurătoare: numărul redus 
al accidentărilor. In 94 de meciuri, 
doar doi boxeri s-au rănit la arca
de, fapt cu totul rar la o întrecere 
cu o asemenea participare nume
roasă. Am remarcat, de asemenea, 
cu plăcere interesul sporit al con
ducerilor secțiilor de box din loca
litățile care au prezentat sportivi. 
Niciodată nu au asistat la vreo 
finală atiția antrenori și activiști 
(62)“.

Ilie IONESCU coresp. Județean

IN TRIBUNA... PE
în perimetrul complexului sportiv 

al clubului Rapid București, din 
Giulești, se află și un teren de 
handbal, pe care formația feminină 
a clubului feroviar, divizionară A, 
își dispută partidele de campionat.

Și, firește, ca la toate’ celelalte 
discipline, suporterii giuleșteni 
preaenți întotdeauna, în număr 
re, și la jocurile de handbal.

Din păcate, însă în ultima 
me, numărul spectatorilor ( 
în Giulești sâ urmărească partide 
de handbal a scăzut simțitor, iar 
lucrul acesta are, normal, și o 
explicație. Ea trebuie căutată, în 
primul rtnd, în numărul redus de 
locuri puse la dispoziția publicului 
— în totalitate plătitor — locuri ce se 
limitează, de fapt, la o singură tri
bună, și aceea cu 4-5 rînduri de 
bănci, amplasată pe o singură la
tură a terenului bituminizat.

ÎN DIVIZIA B

sint 
ma-

i vre- 
veniți

1
4
8

11

0
1
3
3
1
3
3
3
3
4 

programată

M.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

368—210 44
307—231 37
249—224 27

_ 230—270
13 207—248 

244—266 
229—241 
277—329 
257—336 
247—232 
etapa

12
13
13
14
14

21
19
19
17
17
15
14
a

CU-

PODUL GRANT!
în acest timp, celelalte trei laturi 

sînt nefolosite, deși este de mirate 
cum administrația clubului feroviar 
(recunoscută pentru imaginația șl 
spiritul ei gospodăresc) nu s-a gîn- 
dit pînă acum să fructifice acest 
spațiu, instalînd alte cîteva șiruri 
de bănci.

în plus, la ultimele partide a... 
dispărut și tabela de marcaj, fapt 
ce diminuează serios interesul spec
tatorilor, care nu mai pot cunoaște 
evoluția scorului sau rezultatul la 
pauză. Pe cel final îl află... între- 
bînd oficialii I

Iar în această situație, suporterii 
giuleșteni, iubitori ai handbalului, 
care nu și-au găsit loe în „bucățica" 
de tribună, s-au mutat pe... Podul 
Grant, de unde urmăresc în liniște 
(și în picioare !) jocurile disputate 
de echipa lor... '

OFENSIVA CODAȘELOR
Disputată duminică, cea de a 

Vîî-a etapă a returului diviziei B 
a fost destul de calmă, fără prea 
multe rezultate r.escontatc.

Se cer apoi remarcate și Corn- 
portarea teamului feminin 
București, care 
timele trei etape tot atîtea victo
rii, s-a depărtat de zona periculoasă 
a clasamentului, precum și puterni
ca ofensivă lansată de codașe. Iată, 
însă, rezultatele înregistrate dunți- 
nică :

FEMININ, Seria I: Voința Bucu
rești — Univ. Iași 18—7 (7—3), Pro
gresul Buc. — Chimia Făgăraș 15— 
13 (8—8). IGEX — Gloria Buzău 
11—10 (7—5), Poli Galați — Con
structorul Buc. 6—7 (2—4), Spartac 
Ploiești — Voința Rădăuți
(9—6) !; Seria • Il-a :
Sebeș
15—13 (8—6), Voința Oradea

Univ. II Timișoara 12—12 (9—7)!,
Voința Sighișoara — Sparta Mediaș 

Petroșani —

IGEX
obținînd în ul-

10—10
Textila

Constructorul B. Mare

I

13— 6 (3—3), Jiul
Constr. Timișoara 4—14 (3—8), Der- 
magant Tg. Mureș — CSM Sibiu 
8—11 (2—8); MASCULIN, seria I: 
Voința București — Agronomia Iași 
26—22 (15—9), Chimia Tr. Măgurele 
— Rafinăria Teleajcn 0—6 ; Comer
țul Constanța — Relonul Săvinești 
17—12 “ “ — •
Știința Bacău 19—16 (12—7), Agro
nomia
14— 11

(8—4), Chimia Făgăraș

Iași — Tractorul Brașov 
(7—6); Seria a Il-a: Bana

tul Timișoara — Metalul Copșa 
Mică 17—15 (9—9), ASA Sibiu — 
Știința Petroșani 21—18 (14—9). Ti
mișul Lugoj — CSM Reșița 13—8 
(10—2), Știința Lovrin — 
Arad 15—13 (6—6), Minaur 
Mare — Textila Cisnădie 
(19—5)!

Rubrică redactată de 
Horia ALEXANDRESCU

Gloria
Baia

37—7

La finele acestei săptăminî

TRIUNGHIULARUL ROMÂNIAELVETIA-UNGARIÂ

Pe agenda competițională a aces
tei săptămini figurează la loc 
de frunte triunghiularul de gim
nastică care reunește echipele re
prezentative masculine ale Româ
niei, Elveției și Ungariei. Pentru 
gimnaștii români, meciul arco sem
nificație deosebită, deoarece el con
stituie primul concurs de calificare 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Munchen. După cum se știe, potri
vit noilor reglementări ale F.I.G., 
Ia J.O. din 1972 vor participa doar 
18 echipe masculine. Primele 6 
clasificate la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale sînt înscrise 
din principiu la întrecerea olimpi
că, locurile celelalte (de la 7 la 18) 
urmînd a fi ocupate de echipe care 
participă la concursurile de califi
care și obțin o notă medie mini
mă de gimnast de 8,50. In cazul în 
care un număr mai mare de echipe 
decît locurile disputate îndeplinesc 
baremul minim fixat, admiterea la 
Jocurile Olimpice se va face în or
dinea notelor obținute de echipe.

Iată de ce triunghiularul de la 
București suscită un mare interes 
în lumea gimnasticii, Federația In

ternațională desemnînd o brigadă 
de arbitraj alcătuită din personali
tăți ilustre ale gimnasticii mascu
line. Se va afla în Capitala noastră 
Arthur Gander (Elveția), președin
tele F.I.G., președintele Comisiei 
tehnice masculine a F.I.G.. Ivan 
Ivancecivi (Iugoslavia), vicepreșe
dinte al Comisiei tehnice masculine, 
precum și patru arbitri neutri • 
Luigi Zanetti (Italia), Dimcio Ior- 
danov (Bulgaria), Leonid Arkaev 
(U.R.S.S.), N. Jardon (Franța).

_ în prima zi, sîmbătă, se vor des
fășura exerciții impuse, iar dumi
nică cele liber alese.

_ Echipa Ungariei și-a anunțat so
sirea în Capitală pentru astăzi la 
ora 16, cea a Elveției fiind aștep
tată vineri seara.

La cererea federațiilor de specia
litate din țările respective, în ca
drul triunghiularului de la Bucu
rești vor concura și doi gimnaști 
din alte țări, unul din Austria și 
celălalt din Liechtenstein care do
resc să obțină calificarea pentru 
concursul individual din cadrul 
J.O,
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HALTERE

ÎN ÎNTRECEREA „PENELOR 
AL DOILEA RECORD MONDIAL

STABILIT LA CONSTANȚA
Ora tîrzie la care s-au încheiat În

trecerile categoriei pană nu ne-a 
permis să oferim cititorilor amănun
te în legătură cu disputele pasio
nante ce au avut Ioc. O vom face 
acum.

La această categorie a concurat 
și campionul național al României, 
pe anul 1972, Vasile Bădescu. Cînd 
cei mai mulți sportivi își epuizaseră 
cele trei încercări la care le dă 
dreptul regulamentul, intrînd la 
bara cu 85, 100, 115 kg începusem 
deja sa ne întrebăm ce se întîmplă 
cu Bădescu. Halterofilul român 
(bineînțeles, de acord cu antrenorii 
săi) își propusese o prittiâ încercare 
la o greutate (120 kg) care repre
zintă recordul națiohal al stilului 
„împins". Faptul ne-a dat mari 
speranțe tntr-o reușită a sportivului 
nostru, dar totuși, am început să 
simțim unele semne de îngrijorare. 
Temerile noastre s-au mărit în mo
mentul în care doi dintre cei trei

Campionul
categoriei pană

DIMITRI ȘANIDZE
(U.R.S.S.)

Viitor profesor de educație 
fizică, sportivul Dito Șanidze 
dih Tbilisi a ajuns La pritnui 
său titlu de campion european 
după ce și-a înstflâ în palma
res recordul mondial la totalul 
celor trei stiluri.

arbitri nu i-au acordat prima în
cercare (pe care o merita — după 
părerea noastră), crescînd simțitor 
în clipa în care i-am observat po
tențialul evident scăzut în cea de a 
doua- Cuprins de teama de a nu 
fi eliminat din concurs, Bădescu a 
venit ultima oară la bară, parcă 
sleit de puteri și, firește, a ratat 
și ultima încercare, părăsind între
cerea, Dacă reprezentantul nostru 
nu beneficiază de suficientă expe
riență în competiții internaționale, 
n-am înțeles cum sfătuitorii săi — 
antrenorii lotului — au putut comite 
o asemenea greșeală. Și greșelile 
se plătesc.

Ddși după primele două stiluri, 
atletul sovietic D. Șanidze luase, 
în cursa pentru titlul de campion al 
categoriei, un avană de 9,500 kg, 
lupta la „aruncat" a fost deosebit 
de pasionantă. în afară de el, prin
cipalii animatori ai întrecerii au 
fost N. Nurikyan (Bulgaria). M. No
wak (Polonia), VV, Zander (R.D.G.). 
H. Trebicki (Polonia). După ce Șa
nidze (prudent) își asigurase titlul 
de campion al Categoriei, cu 152,500 
kg — cu o execuție în care era vi
zibil că nu depusese maximum de 
efort, în cea de a patra (ncercare 
(în afară de concurs), el a făcut O 
tentativă de record mondial al sti
lului, la 156 kg. care i-a reușit. A- 
cesta este cel de al doilea record 
mondial stabilit îa Constanța. Cînd 
aplauzele nu se terminaseră încă, 
crainicul a anunțat o nouă tentativă 
de record, cea a lui Norair Nbri- 
kyan, ia 136,500 kg. Sala a amuțit.
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• Pregătiri în raport cu adversarul • Problemele antrenorilor • Ce forma
ție va fi opusă Danemarcei ?

Una dintre cele mal populate 
Întreceri ale acestor campionate, 
disputa semlmljloclllor. va aduce 
pe podiumul de concurs 25 de 
halterofili care vor evolua in două 
reuniuni (14 din el în cursul di
mineții, iar CMlaiți dupâ-amiarai

In lupta pentru medalia de aur 
cete mal mari șanse le au halte
rofilii sovietici Viktor Kurențov și 
Aleksandr Koloukov, ambii cre
ditați cu performanța de 477,5 kg. 
Pentru celelalte medalii concurea
ză suedezul J. Mursu (4«5 kg) și 
bulgarul j. Hikwv (4CS,S kg).

In grupa A figurează și repre
zentanții țării noastre C. Dumitru 
șl G. Nîiinea. ambii situați 
aceeași treaptă : 400 kg.

KUCEV - CAMPION 
LA CATEGORIA UȘOARĂ 

(Urmare din pag. t) i

Pe podiumul de concurs — îndrăz
nețul halterofil bulgar Norair 

Nurikyan
Foto > S. BAKCSY

Puternicul halterofil bulgar a dus 
bara la piept, dar mai departe n-a 
reușit să continue mișcarea...

întregind acest succes cu rea
lizarea noului record mondial 
de 150 kg la stilul „aruncat". 
Șanidze a lăsat impresia că are 
încă suficiente resurse pentru 
ameliorări ulterioare ale perfor- 
țelor sale. De altfel, el se pre
gătește intens pentru marea în
trecere de la Munchen, unde 
vizează, cu șanse de reușită, tit
lul de campion olimpic.

După excelentul rezultat ob
ținut la Constanța, apreciatul 
sportiv sovietic ne-a declarat 
că se simte foarte bine în am
bianța și în climatul orașului 
nostru, pe care le Consideră 
foarte asemănătoare celor din 
din Tbilisi, unde învaiâ,și unde 
îl așteaptă acum soția și fiica 
sa, colegii și prietenii, ca să-l 
felicite pentru noile sale suc
cese.

4
După frumoasa evoluție de dumi

nică dimineața, de pc stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, selec
ționata Cornwall-Devon se va pre
zenta azi din nou în fața publicului 
nostru. Oaspeții vor juca la Con
stanța, în compania unei alte selec
ționate române, de fapt „XV“-le se
cund al țării noastre.

Partida, programată pe stadionul 
„1 Mai" (de la orele 17). este aș- 
teptată Cu un mare interes pe li
toral, undd, după cum- se știe, 
ultimii ani a crescut vertiginos nu
mărul iubitorilor și implicit 
practicanților rugbyului. Este și mo
tivul pentru care forul de resort a 
ales municipiul Constanța pentru 
cel de-al doilea joc al rugbyștilor 
englezi în turneul ce îl întreprind 
£n România.

Ce formații vor evoîtfâ pe 
tul stadion din vecinătatea 
ghiolului ?

Selecționata română, care 
antrenori pe prof. Alexandru Palo-

în

al

coche-
Siut-

arc ca

PE SCURT
• Timpul excelent de pe 

ral îi îndeamnă pe oaspeții 
pionatelor europene tot mal 
spre plajele însorite— „Campioni' 
sint nordicii și polonezii, care se 
destină cîteva ore pe nisipul de 
la Mamaia, în timpul lor W>er.

• Începînd cu categoria ușoară 
șî pînă la supergrea, programul 
campionatelor este extrem de în
cărcat. Numărul mare de partici- 
panți la aceste categorii a deter
minat împărțirea Concurențtlor in 
două grupe valorice: dimineața —

Interviul nostru

w

Lito- 
cam- 
mult

grupa A (pentru cei care au în 
palmares rezultate mai modeste) 
,’i după-amiază — grupa B (pen
tru marii performeri).

• Primul ^upergreu' de mare 
valoare, cu a statură impozantă, 
care ți-a făcut apariția pe 
ral, este belgianul Serge Reding. 
El a fost, după Vasilt Alekseer, 
al doilea halterofil al lumii care 
a totalizat 600 kg. Acum, după ce 
test-germanul Rudolf Mana a ri
dicat 6?5 kg, bibliotecarul 
Bruxelles vizează locul 3

tn caz de reușită, ar fi însemnat 
un nou record mondial. încercarea 
este perfectă și omologabilă (v. r.. 
de 154,5 kg, aparținea Iui Vladimir 
Drexler — U.R.S.S.). Kucev încearcă 
apoi 160 kg, dar fără succes. Meda- 
Iiații Ia stilul Împins : 1. Kucev (Bul
garia) 155 kg — nou record mon
dial, 2. Kaczmarek (Polonia) 150 kg. 
3. Masala (R.F.G.) 142.5 kg. Pe lo
cul 7 : F. Balaș (România) 135 kg.

Apoi, concurenții au intrat la urmă
torul stil, „smuls", la care se profila 
și lupta pentru titlu. Reprezentantul 
nostru F. Balaș se comportă mulțu
mitor (în comparație cu calitățile 
sale, mai bine decît Ia stilul „îm
pins") ridicind 120 kg, în timp ce po
lonezul Kaczmarek termină la egali
tate — 125 kg — cu halterofilul 
bulgar Kucev. Acesta din Urmă. însă, 
fiind mai ușor, se clasează al doi
lea. în schimb, Kirșinov ridică 130 
kg. După două probe. Kucev are tm 
avans de 5 kg față de Kaczmarek și 
de 12.5 față de Kirșinov.
medaliații la acest stil i L Kirșinov 
(130 kg). 2. Kucev (125 kg). 3. Kacz
marek 025 kg).

Ir. fine, la „aruncat". F. Balaș 
ridică 150 kg, 155 kg și apoi 160 kg. 
obținind o performanță remarcabilă 
și totodată un nou record al tării 
(v. r. — 157.5 kg — li anarținea). 
Polonezul Kaczmarek încearcă to
tul pentrp obținerea titlului si intră 
la i'TT.â kg. după care încearcă 
175 kg. dar ratează și fcu poate re
cupera diferența farțâ de Kucev. Me-

I L Kucev 
(1673 kg). 3. 
F. Balaș se

lată și

din

daliatii la acest stil: 
(1^7j kgk 2. Kirținov ( 
Kaczmarek (1673 kg». I 
clasează pe locul 4 cu

Clasamentul general : 
KL'CEV «Bulgaria) - 
Zbigniew Kaczmarek 
kg, X Muberti Kirținov
435 kg. 4. Fiți Balas (
415 kg. 5. Wolfgang Faber

412-5 kg. C Peter Massala (K.F 
410 kg. >. Aurel Miuț (Romă
372.5 kg.

L MLADE*
447.55 kg. 2. 

-.ia) 442.5 
1U.RSS.)

LAZAR BAROGA, secretar general al F.R.H
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RECORDUL, MAREA PERFORMANȚĂ, TREBUIE
în aceste zile, la Constanța. La- 

zăr Baroga, secretarul general al 
Federației romane de haltere, este 
mai 
fost 
sale 
mai

agitat șl mai nervos decît a 
vreodată, pe parcursul întregii 
cariere de performer, la cele 
mari și mai dificile competiții. 

Lesne de înțeles, pentru că marea
majoritate a sarcinilor organizato
rice și — în ultimă, instanță — 
buna desfășurare a campionatelor 
europene de haltere apasă pe ume
rii săi mai greu decît barele recor
durilor sale de odinioară.

în permanentul lui periplu de la

masa juriului, la vestiare. în culi
sele scenei unde este instalat podiu
mul. la cabinetul medical de con
trol anti-doping. la tribuna presei, 
verificînd dacă totul este în ordine, 
am găsit totuși o clipă de pauză 
solicîtîndu-i Cîteva păreri pentru 
„interviul nostru".

— Care este, după părerea dv, 
secretul marii performanțe în hal
tere ?

— S-o gîndești. înainte de toate. 
Vedeți. în ateastă disciplină spor
tivul efectuează un travaliu imens 
într-o unitate foarte mică de timp.

SELECȚIONATA CORNWALL-DEVON 
JOACĂ ASTĂZI LA CONSTANȚA 

Adversar ; „XV"-le secund al României

MAI INTII GINDITE“ I

șanu și Alexandru Carnabel, a fost 
conturată, în principiu, astfel :

Fundaș va fi utilizat Marinescu 
(Știința Petroșani) sau Balint 
(Steaua). Ca aripi s-a apelat la 
Suciu (Universitatea Timișoara) și 
fanuscvîci (Sportul studențesc), iar 
ca centri la Motrescu (Politehnica 
Iași) și Radulescu (Știința Petro
șani). în același timp, pentru postul 
de „uvertură1' a fost preferat Bari
ton (Sportul studențesc), iar cel de 
jumătate la grămadă a fost încre
dințat lui Șt. Ionescu (Vulcan).

Linia a Ilî-a va avea ca închiză* 
tor pe Postolache (Steaua), iar ca 
aripi pe Agavriloaie (C.S.M. Sibiu) 
și Lomotă (Politehnica Iași). în li
nia a II-a f Tătuctt (Universitatea 
Timișoara) și M. Ionescu (Rapid), 
în fine, linia I va apare în formula 
Țuriea (Dinamo), Popovici (Univer
sitatea Timișoara), și Cioarcc (Farul 
Constanța), Cu alte cuvinte, o echi
pă avînd drept principale atuuri 
vigoarea șl tinerețea.

pregătiri pentru

RALIUL „PORȚILE DE FIER“
Organizat cu prilejul festivități

lor de inaugurarea oficială a sis
temului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier, raliul „Porțile 
de Fier" este pregătit cu atenție 
atît de automobiliștii români, cît 
și de cei iugoslavi. în ultimele zile, 
grija lor principală s-a concentrat 

y asupra mașinilor, care trebuie să 
> facă față traseului lung de aproape 

1 000 de km și celor trei probe spe
ciale de viteză în coastă. La ora a- 
ceasta nu este cunoscută încă lista 
definitivă a participanților, dar se 
pare că Uzina de autoturisme Pi
tești va fi prezentă la start cu 5 
echipaje, dintre care unul pe o 
nouă mașină Renâuît 12 Gordini 
(I, Râuță—FI. Morasa), care va fi 
supusă la prima probă. Alte trei 
echipaje pe Dacia 1100 S și unul pe 
Dacia 1100 completează formația 
primei noastre uzine de autotu
risme.

Pregătiri intense fac și echipa
jele Eugen Ionescu-Cristea—P. Ve-

zeanu (R 8 Gordini). Marin Dumi
trescu—Dorin Motoc (Dacia 1300 
pregătită special), M. Hîrtopeănu— 
M. Simionescu (B.M.W. 1800) și
Cornel Căpriță—R. Ionescu Pleșești 
(Fiat 850 Clipe).

O dată încheiate pregătirile teh
nice. echipajele noastre vor pleca 
să efectueze o recunoaștere a tra
seului și în special a serpentinelor 
de la Avala (lîngă Belgrad), pe 
care Se va disputa a treia probă 
specială.

La rîndul lor, automobiliștii iugo
slavi vor fi prezenți în număr mare 
Ia startul raliului „Porțile de Fier", 
avînd în frunte pe cunoscutul pilot 
al Uzinei Renault. Palicovici, care 
— normal — va dispune de o ma
șină de fabrică și este primul fa
vorit al întrecerii.

Reamintim că startul în raliul 
„Porțile de Fier" se va da sîmbătă 
din București.

TENISMENII IRANIENI SOSESC ASTĂZI
în cursul zilei de ieri, o telegra

mă ă federației iraniene de tenis 
Pe ahUnța că — din motive nepre
văzute — viitorii noștri adversari 
din „Cupa Davis" și-au amînat so
sirea pentru astă-seară Programul 
întîlnirii România — Iran rămîne

însă neschimbat, primele meciuri 
de simplu urmînd să se dispute 
începînd de mîine după-amiază, 
la Progresul.

De ieri după-amiază, au revenit 
în Capitală primii noștri echipieri, 
maeștrii emeriți ai sportului Ilie 
Năsțase și Ion Țiriac. ,

Corn- 
linii mari, 
și in pri-

Cît privește Selecționata 
wall-Devon, ea va fi în 
aceeași care a evoluat 
mul meci al turneului.

Partida va fi condusă 
de Ștefan Constantinescu. în 
chidere, un meci amical de fotbal, 
Farul — Sportul studențesc.

la centru 
des-

ION

Este un efort anaerob. de' ap’nee. 
cum i 9e mai spune. Dar. foarte 
conștient și lucid. In cele cîteva 
momente de concentrare atletul de
pune o activitate nervoasă uriașă, 
pentru a putea declanșa acea „ex
plozie a mușchilor" cpre-i permite 
să ridice greutăți care întrec de 
două ori și mai mult propria sa 
greutate. Eu. pe vremea cînd con
curam. șî nu numai eu. îmi repro
duceam mintal mișcările pe care 
trebuia să ]e execut.

— Atribuiți, deci, acestui sport o 
foarte serioasă tentă intelectuală ?

— Fără îndoială — de altfel, via
ța. realitatea, confirmă părerea mea. 
Marii campioni aj halterelor n-au 
fost niște mașini, niște roboți, niște 
pachete amorfe de mușchi ci oa
meni bine pregătiți intelectual, pro
fesori, medici, ingineri. Există e- 
xemple cu duimul...

— Cum apreciați actuala ediție 
a campionatelor ?

— Ca reprezentant al gazdelor, 
al organizatorilor, nu mă pot pro
nunța. Pînă acum, oaspeții noștri 
au fost satisfăcuți, Aș fi foarte fe
ricit să rămînă așa pînă ]a sfîrșit.

Concursul de sărituri 
de la Rosțock

GANEA PE LOCUL III

Ros-
con-

In primăvara fiecărui an- la 
tock 
curs

...jiatației. Așa s-a petrecut și la edi
ția 1972 a competiției, disputată la 
sfîrșitul săptămînii trecute cu par
ticiparea reprezentanților a 13 țări: 
Austria, Canada. Cehoslovacia- Cu
ba, Elveția, Finlanda. Marea Brita- 
nie. Olanda. Polonia, România. Sue
dia, Ungaria și R. D. Germană. Din
tre protagoniștii ^marilor întreceri 
europene, au absentat doar repre 
zentanții Italiei și U.R-S.S și re
prezentantele U.R.S.S și Cehoslo
vaciei. în schimb, țara gazdă, recu
noscută prin valoarea săritorilor ei- 
a fost prezentă cu cite 6—7 sportivi 
la fiecare probă De altfel, dintre 
cele 12 locuri de pe podium, 10 au 
fost cucerite de către sportivi din
R. D. Germană, doar doi oaspeți iz
butind să se claseze printre premi- 
anți- Și, spre cinstea lui. unul dintre 
aceștia este românul Ion Ganea, o- 
cupantul locului trei la trambuli
nă. Cealaltă poziție a fost cucerită 
de suedeza Ulrika Knape, clasată pe 
locul secund la platformă. Dar. 
după cum ne-a declarat antrenorul 
Norbert Hatzak. la înapoierea da 
la Rostock, remarcabil a fost și re
zultatul micuței Sorana Prelipcea
nu. Ea a intrat în finală Ia tram
bulină. clasîndu-se pe locul 11 din 
25 de concurente. Nivelul tehnic al 
acestei dispute a fost excepțional 
de ridicat, iar lupta a fost mai dra
matică decît la ultimul campionat 
european. Primele opt Clasate au 
demonstrat o valoare tehnică înal
tă șî, după părerea antrenorului 
Hatzak, fiecare dintre ele are șanse 
să cîștige o medalie, chiar și pe cea 
de aur. Ia Jocurile Olimpice de la 
Munchen. Campioana europeană 
Heidi Becker s-a clasat pe locul 
patru. Ulrika Knape (Suedia), îna
poiată după un turneu efectuat în
S. U.A. unde a cîștigat toate con
cursurile. a ocupat locul cinci, po
loneza Eliszbieth Wierniuk (locul 8 
la J.O. din Mexic, locul 5 la ultimul 
campionat european) s-a clasat a 
zecea. Referitor la desfășurarea a- 
cestei probe, prof Hatzak a ținut 
să remarce că Mariana Janicke 
.(R.D.G.), cîștigătoarea întrecerii, și

se desfășoară un mare 
de sărituri în apă care reunește 
europeană a acestei ramuri a

Elisabeth Carruthers, clasată prin
tre fruntașe, au executat salturile 
libere numai cu coeficienți medii 
(maximum 
greșeală. Celelalte 
avut și sărituri de 2,7. 
care Unele le-au greșit.

Dar, iată rezultatele: 
bărbați (22 concurenți): 
hen (R.D.G.) 501,95 p, 2. W. Ristan 
(R.D.G.) 442,05 p, 3 I Ganea 427,85 

platformă femei (15 concurente): 
Mariana Janicke (R.D.G) 348-75 

p, 2. Ulrika Knape (Suedia) 338,10
3. Gitta Leupold (R.D.G.) 321,95 

p... 8. Ecaterina Dumitrii! 274,75 p, 
9. Melania Decuseară 263,40 p; plat
formă bărbați (23 concurenți): 1. L. 
Mathes (R.D.G.) 441 50 p, 2. S. Traue 
(R.D.G.) 438,70 p.... 10. I. Ganea 
38080 p; trambulină femei: 1 Ma
riana Janicke 436,20 p, 2. Crista 
Kohler (R.D.G.) 41910 p,... 11. Sora- 
na Prelipceanu 369 10 p. (D. ȘT.).

2,4). dar excelent, fără 
concurente au 

2,8, dintre

trambulină
1. H. Zict-

p; 
î.

p-
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Se apropie, cu pași repezi, un nou 
eveniment important in viața fotba
lului nostru : duminică, la București, 
va avea Ioc returul meciului cu Da
nemarca, decisiv pentru calificarea la 
turneul din cadrul J.O.

învinși, Ia Copenhaga, cu 2—1, ju
cătorii noștri au de remontat handi
capul unui gol și de înscris, cel puțin, 
unul în plus pentru a-și deschide dru
mul spre Munchen. fără a ma! C ne
voie de un al treilea Joc, de baraj. 
(Regulamentul turneatni olimpic pre
vede că în caz de egalitate de puncte 
ți golaveraj după două partide, te dis
pută o a treia, pe teren neutra, in 
cazul nostru — potrivit acordului din
tre. cele două federații — la 1 iunie, 
la Saarbriicken, in R.F. a Germaniei).
PROBLEMELE LOTULUI NOSTRU

Desigur 
Danemarca 
țiile ei rea 
lotului nos1 
de o parii 
danezi pe 

la Copenh; 
antrenorul 
cent, la u 
susținute de danezi acasă, in cadrai 
pregătirilor in veoerea joc-uui de la 
București Din observațiile tăCJîe a re
zultat limpede că canezii — fără a fi 
un adversar din ețearul european 
fruntaș - ‘--si. un joc afle-
tic, agresiv, rapid. La aceasta se adau
gă și faptul sigur că. ia București, 
oaspeții vor pune accent pe apărare și 
pe arma contraatacului, pentru a-si 
apăra avantajul luat la Copenhaga.

aga. 
Gh.

inul

apreciata: Ia
antrenoriii și
iai cu seaimă

L ui
ecran In Kti

ar pe de aii
)la a fast pre
lin meciunie

Plecînd de la toate acestea, antre
norii latului nostru au de rezolvat cî
teva probleme dintre care esențiale 
sint :

• recuperarea jucătorilor acciden
tați (Kun II, Pop) :

• îmbunătățirea potențialului fizic 
în vederea unei sporite capacități de 
efort ;

• mărirea eficienței atacului, mai 
ales din puact de vedere tactic și al 
finalizării in condițiile unei apărări 
aglomerate, dar ți a siguranței apără
rii noastre pentru a putea riposta con
traatacurilor.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
Toate acestea se caută a fi puse la 

punct prîntr-un program de pregătire 
intensă. începută după jocul cu Bul
garia B la Poiana Brașov șl continua
tă de luni la București. Antrenamen
tele, judicios întocmite de antrenorii

Gh. Ola și Gh. Constantin, în 
raport cu necesitățile de mai sus, vot 
continua astăzi, de data aceasta sub 
forma unui joc-școală cu divizionara 
C Electronica și se vor desfășura zil
nic, pînă sîmbătă.

în ce privește formația care va fi 
opusă danezilor, antrenorii nu se pot 
pronunța încă, pînă cînd nu se va 
cunoaște exact starea jucătorilor ac
cidentați, aflați în tratament. De ase
menea, alcătuirea echipei noastre este 
în. funcție și de posibilitatea folosirii 
unor jucători cuprinși și tn lotul A, 
pentru meciul de la Belgrad. (Dtipă 
cum se știe, pe lista de jucători co
municată la F.I.F.A. figurează și Du
mitru, Neagu, Dortiide, Anca, Iordă- 
nescu și N. Ionescu, prezenți azi in 
capitala Iugoslaviei).

întreaga activitate a lotului olimpic 
este caracterizată de seriozitate, în
credere și hotărîre în pregătire, ju
cătorii fiind conștienți că numai prin- 
tr-un randament maxim pot trece de 
un adversar incomod și să obțină cali
ficarea la J.O.

SITUAȚIA In PRELIMINARIILE OLIMPICE (Zona europeană)

Turneul U.E.F.A. ROMANIA - MALTA 3-0 (3-0)
DAR SCORUL PUTEA FI MAI MARE.,.

BARCELON A 16 (prin telefon) 
După ce simbat/i a ratat obținerea 
unut rezultat favorabil în partida 
cu Spania, luni seară, pe terenul 
C.D. San Andres d:n localitate, e- 
chioa noastră reprezentatrirâ de ju
niori a susținut al doilea meci, in 
grupa D- in compania f xanatrei 
?<f altei.

încă din pr‘ 
juniorii noștri au supus unui 
diu continuu poarta adversă, 
rind pc ' ‘ . - - - -
Ion. Șumufanschi. Dumitrin 
nei au ratat ocaz 
lui. uneori chiar și cu poarta goală! 
Pentru a stânlf atacurile echipei 
noastre, jucătorii maltezi s-au gru
pat cu toții In preajma propriului 
careu, incursiunile lor spre poarta 
lui ( iurea putînd fi numărate pe 
degetele unei singure mîim. Astfel 
prezentindu-se lucrurile, apărătorii 
Purima Anghelini, Naghi Grigo- 
raș n-au avut deloc de furcă, fiind 
preocupați numai de a sprijini li
niile din față, în tentativa lot de a 
străpunge apărarea adversă.

Cu fiecare minut scurs, frecvența 
atacurilor încheiate cu șuturi la 
poarta echipei Maltei a crescut con
tinuu și golurile au venit ca o con
secință firească a jocului bun prac
ticat de echipa noastră, a evidentei 
Pi superiorități tehnice. în min- 24, 
Roșu a deschis scorul printr-un șut 
bine plasat. Apoi. într-un interval 
de timp scurt (min. 30 și 36), Șu- 
mulanschî a marcat de două ori, 
la pauză tabela de marcaj arătînd 
3—0 în favoarea echipei noastre.

Lă reluare, era de așteptat Ca ata- 
canții echipei noastre să asigure 
suita golurilor. Nu s-a întîmplat 
însă așa, pentru că Răducanu, in
trat in formație, a ratat o sumede
nie de ocazii, una mai favorabilă 
decît alta, și scorul nu s-a mai mo
dificat. După aspectul general al 
jocului, echipa noastră ar fi meri
tat victoria la un scor mai mare. 
Ea rămîne însă deficitară la capito
lul finalizare, carență evidențiată 
și în primul joc, cu Spania.

în meciul cu Malta a jucat urmă
toarea formație: Ciurea — Angheli-

rrimele minute de jOT.
ase- 
dar- 

Roșu, Szabados. Ion 
Aele- 

cît... roata earu-

ni. Na? hi, Gngoraș, Purima — Ion 
hm. Dumitria — Roțu Aeienei, 
Șwnwlamcbi. Szabados (min. 41 Ră- 
dweanK

Tata celria?

Orvra A
r-nu—Norvegia *—1 (1—1)
crande—Polonia 9—9 
1. Poloni*
X Frarna1 Nor. t-gia
I. Olanda
Grapa B
Scoția—R.F. « Germaniei I—0 (1—0) 
Ungaria—U.R.S.S. 2—i (1—9)

m i n-i 
1 1 • 1 3—3 
SUI î—2 
s n 1 t-i

3 
S 
t
1

Turneului, odată cu consumarea ul
timelor jocuri din grupe: Norvegia—Po
lonia, Olanda—Franța, Scoția—U.R.S.S., 
Ungaria—R.F.G., Iugoslavia—Anglia, Ir
landa—Belgia. Spania—Malta șî Româ
nia—Italia. Semifinalele vor avea loc la 
2® niaL

1. Ungar’s
2. R.F.G.
3. Scoția
€ U.R.S.S.

2 2 9 » 8—4 4
2 1 9 1 4—1 2
2 10 1 4—f 2
2 9 0 2 1—9 0

Grupa C
Iugoslavi»—Belgia 2—1 (2—9) 
Anglia—Irlanda 4—0 (2—«)
1. Anglia
2. Iugoslavia
3. Belgia
4. Irlanda

2 110 4—0 3
2 110 3—2 3
2 0 11 1—2 1
2 0 11 1—5 1

Grupa D
Italia—Spania t—1 (I—0)
1. Italia
2. Spania
3. România
4. Malta

2 110 6—2 3
2 110 3—2 3
2 10 1 4—2 2
2 O' 0 2 1—8 0

Astăzi vor fi cunoscute semifinalistele

JOI — ȘEDINȚA COMISIEI 
CENTRALE DE COMPETIȚII 

Șl DISCIPLINA A F.R.F.
Deoarece miercuri se. va disputa parti

da internațională România — Ungaria, 
Comisia centrală de competiții și disci
plină a amînat ședința sa din această 
săptămină, ea urmînd să aibă loc joi 18 
mai. Ședința, care va încape la ora 18, 
la sediul federației, va dezbate cazurile 
de indisciplină din partidele campiona
telor B și C.

ANUNȚ
Federația română de fotbal a- 

nunță punerea In vinzare a bile
telor pentru meetttl de fotbal HO- 
MANIA — DANEIWAHCA din Ziua 
de 21 mai 1972. ineepind de azi 
miercuri 17 mai, la următoarele 
case : Patinoar 23 August, Stadio
nul Republicii, stadionul Dinamo, 
Loto-Pronosport, str. Halelor nr. â 
și Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport cu program 
de funcționare de ia orele 9—2».

CONTINUĂ ATRIBUIREA AUTOTURISMELOR

LA PRONOEXPRES, LOTO Șl PRONOSPORT
In continuare și în luna mai 1972, 

la toate tragerile și concursurile 
obișnuite Loto. Pronoexpres și Pro
nosport se atribuie — săptămînal — 
autoturisme la alegerea cîștigători- 
lor.

Ca și pînă în prezent, autoturis
mele se acordă în cadrul valorii u- 
nitare a premiilor în numerar in
diferent de categoria la care a fost 
obținut premiul (de o valoare cel 
puțin egală cu aceea a autoturis
mului ales) felul biletului sau bu
letinului pe care a fost realizat, sau 
taxa de participare per variantă.

Iată acum lista autoturismelor 
care stau ia dispoziția cîștigătorilor 
în luna mai i DACIA 1300 (70.000 
lei); DACIA 1100 (35.000 Iei) ; SKO
DA S 100 (53.000 lei).

Tragerea specială Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu Începere 
de la ora 18.30. Tragerea va fi ra-

diodifuzată iar panoul cu rezultate 
va fi televizat în cursul serii.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă sîmbătă 20 fnai 
1972. la ora 13, în orașele reședință 
de județ și pînă vineri 19 mai 1972, 
la ora 13. în celelalte localități.

Omologarea premiilor se va efec
tua în ziua de joi 25 măi 1972.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR 20 DIN 14 

MAI 1972

CATEGORIA I : (12 rezultate)
10,15 variante a 9.964 lei.

CATEGORIA a Il-a : (11 rezul
tate) 36,50 variante a 3.325 lei.

CATEGORIA a III-a: (10 rezul
tate) 374,20 variante a 486 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

tlmul joc : Franța — U.R.S.S. la 25 mai, 
Ia Paris.

GRUPA n — Rezultate : Spania — Po
lonia •—2. Bulgaria — Spania 8— 3, Bul- 
gs-ia — Pofonia 3—1, Polonia — Spania 
*—U poior-fa — Bulgaria 3—0. Clasamen
tul : 1 Polonia 6 p (8—3); 2. Bulgaria 
4 p (11—7): 3. Spania 0 P. Ultimul meci: 
Spania — Bulgaria la 31 mai, la Bur
gos.

GRUPA ni — Rezultate : R.D. Germâ- 
nă — Iugoslavia 2—0, iugoslavia — R-D- 
Germans 0—0. Clasamentul j 1. R.D. Ger
mans 3 p; 2. Iugoslavia 1 p. Calificata 
pentru Mtlnchen : R.D. GERMANA.

GRUPA IV — Rezultate : Danemarca 
— România 2—1. Această grupa a fost 
alcătuită numai din două echipe.

Pînă In prezent, pentru Munchen e-au 
calificat : Ungaria și R.F. a Germaniei 
(din oficiu, ca deținătoare a titlului ri 
respectiv, ca țară organizatoare). R. D. 
Germană (Europa). Brazilia și Columbia 
(America de Sud). Clrmanla șl MalaezU 
(Asia), fn eeJeîaTte zone, preliminariile 
sint in curs.

Citiți in numărul de ozi 
al revistei

Ti
• Comentarii pe margine ■■ 

meciului retur ROMANIA — 
UNGARIA (observații despre 
joc, aprecieri asupra evoluției 
„tricolorilor", un punct de ve
dere al unui observator neu
tru, ziaristul francez Roberi 
Vergne).

• Corespondență din Bel
grad, înaintea partidei deciși 
ve pentru desemnarea celei 
de a patra semifinaliste.

• Scurte considerații după 
jocurile de la Bruxelles, Ber
linul Occidental si Moscova.

• La „INTERVIUL SÂPTA 
MÎNII" : Mircea Lucescu,

• Avancronica partidei 
ROMÂNIA — DANEMARCA 
din preliminariile J.O.

o în paginile 
note, comentarii. 
Di Stefano, Pele 
elasemente.

externe : 
interviu cu 
ți Eusebio,

A NU VEDEA PADUREA, 
DIN CAUZA
Subcomisia care se ocupă de pro

blemele competiționale și disciplina
re ale Diviziei C a avut de judecat, 
zilele trecute, două „pricini" din 
perimetrul respectiv, cu aspecte a- 
semănătoare. dacă nu chiar identice, 

în primul caz, este vorba de me
ciul Constructorul Baia Mare — 
Victoria Cărei, care a fost oprit de 
arbitrul I. Soos (Tg. Mureș) cu trei 
minute înainte de sfîrșitul lui nor
mal. Conducătorul jocului a luat a- 
ceastă hotărîre după ce do; jucători 

.ai echipei gazda îl insultaseră, îar 
un al treilea, manifestîndu-se ca un 
huligan, îi rupsese ecusonul.

Ce de-al doilea caz este cel în
registrat cu prilejul întîlnirii din
tre Chimia Orașul Victoria și Inde
pendența Sibiu, unde jocul a fost 
întrerupt, fără să mai fie reluat, 
ÎN MINUTUL 6. după ce conducă
torul partidei, prof. Ion Dolniceanu 
(Ploiești) fusese înconjurat și brus
cat de mai mulți jucători ai echi
pei gazdă (arbitrul eliminase un a- 
părător de la Chimia, care atacase 
violent, periculos, un adversar).

Urmînd să se pronunțe, în pri
mul rind, asupra soaftei celor două 
meciuri în lumina prevederilor re
gulamentare, membrii subcomisiei 
de competiții și disciplină au vrut 
să cunoască proporțiile incidentelor 
și, în funcție de ele, dacă era sau 
nu cazul ca arbitrii, înainte de a o- 
pri definitiv jocul, să acorde cele 
trei minute ultimative, bine știute 
de toată lumea. Nimic mai firesc 
decît acest lucru, în scopul luării, 
de către subcomisia de competiții 
și disciplină a Diviziei C, a unei 
decizii cît mai juste.

Asistînd la ședință, am putut con
stata, însă, cu surprindere — mai 
ales în cazul meciului dintre Chimia 
Orașul Victoria și Independența Si
biu — că textul de regulament care 
Stipulează că, în anumite împreju
rări, arbitrul trebuie să acorde echi
pelor trei minute pentru a relua jo
cul n-a fost supus unei interpretări 
corespunzătoare- treeîndu-se prea 
ușor asupra vexațiunilor pe care 
le-a suferit arbitrul I. Dolniceanu. 
Răgazul de trei minute, pentru po
tolirea nervilor, pentru reluarea jo
cului. nu se acordă indiferent de 
motivele pentru care jocul a fost 
oprit. Ele se acordă atunci cînd, de 
pildă, o echipă împiedică executa
rea unei lovituri de la 11 metri, 
cînd refuză să mai joace, sau cînd 
unul sau mai mulți specta
tori pătimași au pătruns în te
renul de joc, făcînd imposibilă

COPACILOR...
continuarea meciului. Dar m» mai 
poate fi vorba de nici un răgaz, 
nici măcar de un minut, atunci 
cînd arbitrul este înconjurat de că
tre jucătoTi și lovit de unii dintre 
aceștia. Intr-o asemenea împreju
rare, conducătorului partidei nu-i 
rămîne altceva de făcut decît sM pă
răsească terenul, starea lui psihică 
neperrhițîhdtf-i, de altfel, să mai ar
bitreze. Șj n-ar fj mei regulamentar 
și nici etic ca atrbitrul să mai râ- 
mînâ. măcar o clipă, în compania 
unor jucători care l-au lezat moral 
și fizic Este ceea ce au făcut I. Soos, 
la Baia Mare, Și I- Dolniceanu. la 
Orașul Victoria.

De aceea, ne-a fost greu să înțe
legem poziția în ansamblu a sub
comisiei de competiții și disciplină, 
dar mai ales a unora dintre membrii 
ei, dispuși să vadă o anumită gra
bă a arbitrului Ion Dolniceanu în 
părăsirea terenului și nerespecta- 
rea> deci, a prevederilor regulamen
tare, potrivit cărora ar fi trebuit să 
acorde cele trei tmntrte de sîndire.

Avem tot respectul pentru activi
tatea dezinteresată și deloc ușoară 
pe care o depun membrii acestui 
organism al F.R.F., dintre care mul
ti sînt oameni cu pârul alb, cu me
rituoase state de serviciu pentru 
cauza fotbalului- Dar, repetăm, ne-a 
surprins felul cum au fost purtate 
discuțiile, care au luat. în anumi- 
rnite momente, turnura unui sever 
interogatoriu luat... arbitrului în le
gătură cu’ proporțiile incidentelor 
și eu cauza lor. De altfel, una din 
hotărîrîle luate pe marginea celor 
întîmplate la meciul Chimia Orașul 
Victoria — Independența Sibiu a 
fost trimiterea arbitrului Dolnicca- 
nu (deci, a victimei!) în fața... Co
legiului central al arbitrilor Să cre
dem că faptele relatate de prof. I. 
Dolniceanu în foaia de arbitraj nu 
reprezintă decît un vis urît al aces
tuia? Să credem, de asemenea, că 
eliminarea- în minutul 6, a unui ju
cător al echipei gazdă a reprezentat 
o greșeală? Potrivit... uzanțelor, 
poate că da!

Ne-a bucurat. însă, faptul că, în 
celălalt caz, de la Baia Mare, sub
comisia n-a mai trecut peste rapor
tul arbitrului- ci, acordîndu-i tot 
creditul, a înțeles că nu era cazul 
să fie date cele trei minute de gîn- 
dire. Doar jucătorului care a smuls 
ecusonul arbitrului I. Soos. lui Teo- 
fil Radu, j s-a acordat un timp mai 
substanțial de gîndîre șase luni.

Jack BERARIU



FESTIVITĂȚILE DE LA „PORȚILE DE FIER
(Urmare din pag. 1)

Iul de „Erou al Republicii Socia
liste România" și Ordinul „Victoria 
Socialismului", conferite pentru me
rite deosebite în îndelungata sa 
activitate revoluționară consacrată 
cauzei democrației, eliberării națio
nale și sociale a popoarelor Iugos
laviei, triumfului idealurilor socia
lismului, păcii și securității inter
naționale. cauzei mișcării comunis
te și muncitorești mondiale, pentru 
marea sa contribuție la dezvoltarea 
și adîncirea prieteniei frățești, tra
diționale dintre popoarele Iugos
laviei și poporul român, a relațiilor 
de colaborare multilaterală dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia și Republica Socia
listă România.

La festivitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Iovanka Broz.

Au luat parte conducătorii de par
tid și de stat români și iugoslavi 
prezenți la festivitățile inaugurării 
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de fier.

în aplauzele asistenței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înmînat înal
tele distincții conferite tovarășului 
Iosip Broz Tito.

.,Avînd în vedere că tovarășul 
Tito urmează să împlinească, peste 
citeva zile, vîrsta de 80 de ani, a

spus cu acest prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Cen
tral al partidului nostru, Consiliul 
de Stat și guvernul au hotărît să-i 
acorde cea mai înaltă distincție a 
Republicii Socialiste România și să 
fie Erou al României Socialiste".

Mulțumind pentru înaltele dis
tincții acordate, tovarășul Iosip 
Broz Tito a spus i

„Primesc aceste distincții ca încă 
o dovadă a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două 
noastre, ca încă un 
care poporul român 
prin mine, prețuirea 
poarele Iugoslaviei.

Evident că aceasta 
lași timp, și o obligație pentru mine- 
pentru a munci și mai mult și a 
contribui și mai mult la întărirea 
colaborării noastre.

încă o dată vă mulțumesc pro
fund dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului de 
Stat și guvernului dumneavoastră*.

★
Marți, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au ofe
rit, la Casa de oaspeți Gura Văii, 
un dejun în onoarea tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și a tova
rășei Iovanka Broz.

In timpul dejunt

popoare ale 
simbol prin 
Ișl exprimă, 
față de po-

este, în ace-

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă,

Corespondență specială pentru SPORTUL

SE AFIRMA

prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito au 
rostit cuvîntări.

în semn de prețuire a prieteniei 
dintre poporul român și popoarele 
Iugoslaviei, dintre orașele Drobeta 
Turnu Severin și Kladovo, primul 
secretar al Comitetului municipal 
Drobeta Turnu Severin al P.C.R., 
primarul municipiului, Ion Radu a 
înmlnat tovarășului Iosip Broz Tito 
cheia de aur a orașului, cu prilejul 
prezenței sale în acest cel mai vechi 
municipiu al 
dat titlul de 
municipiului 
rin.

TINERELE NOASTRE RACHETE
României și i-a acor- 
cetățean de onoare al 
Drobeta Turnu Seve-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, împreună cu tova
rășa Iovanka Broz, au luat parte, 
marți seara, la recepția oferită la 
Kladovo de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, și președintele Consiliului 
Executiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Ge
nial Biedici, cu soția, cu prilejul 
inaugurării festive a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier".

Jucătorii și jucătoarele de tenis din 
loturile noastre de tineret s-au afirmat 
cu rezultate frumoase, In recentele În
treceri desfășurate la - - — ~
mană).

Echipa feminină a 
din tinerele Virginia 
Slmionescu. a dispus — _ .
zentativa R.D. Germane. In schimb, ia 
băieU rezultatul a fost de 3—2 in favoa
rea gazdelor.

Virginia Ruzici a cîștigat apoi turneul 
individual (senioare), mtrecînd in semi
finală pe Veronica Koch cu 2—6. 6—4, 
c a iar în finală pe Brigitte Hoffmann 
cu 6—3. 6—2. Ultima eliminase. în semi
finale. pe Mariana Simionescu (6—4, 
I—*1 ■

T- tumeill masculin, amîndoi jucătorii 
româr-: au fost prezenți în semifinale, 
fiind intrecuți la limită de cel mai buni 
seniori a- R.D. Germane : Emmerich — 
Neacșu 6—4. 7—5: Domner _ Tr. Mar- 
cu 7—6. 6—3. In probele de dublu, am
bele perechi românești au obținut locul 
trei.

Erfurt (R.D. Ger-

României alcătuită 
Ruzicl și Mariana 
cu 4—0 de repre-

ENTUZIASTE PREZENTE SPORTIVE
9

■ ■■

(Urmare din pag l)

ELENA CEAUȘESCU a dat cu o 
sticlă de șampanie semnalul de 
pornire spre valurile Dunării ulti
mului produs al constructorilor na
vali mehedințeni, vasul ..Drobeta 
1850", care îmbogățește flota co
mercială maritimă românească.

Apoi, la ora prinzului, sub soa
rele dogoritor al lunii mai, s-a 
desfășurat impresionanta solemni-

locul Dunării, deasupra imensului 
zăgaz, impunătoare construcție a 
vrednicelor popoare din cele doua 
țări.

în tot timpul festivităților, pe la
cul de acumulare cu undele ușor 
încrețite, sportivii și-au prezentat 
în mod original omagiul la momen
tele de mare sărbătoare, alcătuind 
cu peste 40 de . ambarcațiuni cu 
pinz.e un inedit fundal care nu a 
scăpat atenției înalților oaspeți, că 
și a reprezentanților presei și tele

ORAȘUL BELGRAD VA FI GAZDA
PRIMULUI CAMPIONAT MONDIAL AL NATAȚIEI

înotătorii, săritorii de la trambu
lină și poloiștii, vor avea, în sfîr
șit, propriul lor campionat mon
dial. După îndelungi discuții cu ar
gumente pro și contra— s-a pledat 
în special pentru posibilitatea de a 
oferi sportivilor din cele 4 colțuri 
ale lumii întîlniri periodice de cea 
mai mare amploare — F.I.N.A. a

POLOIȘTII NOȘTRI LA A 3-a VICTORIE

ROMÂN IA-FRANȚA 10-2
rr

ÎN TURNEUL DE LA MUNCHEN

Așadar, între 31 august și 9 sep
tembrie 1973, înotătorii, poloiștii și 
săritorii își vor desemna la Bel
grad primii campioni ai lumii. Un 
comitet de organizare — cuprin- 
zînd numeroase oficialități ale ca
pitalei iugoslave, sportivi renuniți 
și ou veche experiență, ca și mem
bri ai federațiilor de înot și polo — 
a alcătuit din vreme un program 
larg de acțiune, care cuprinde. în 
primul rînd, amenajarea a două noi 
bazine de dimensiuni olimpice. 
Pentru construcția lor s-a inițiat un 
concurs în care au fost angrenați 
cei mai taientați arhitecți ai țării, 
iar la această oră bazele respective, 
cu toate instalațiile anexe, sînt în 
curs de înălțare. Ele vor fi recep
ționate în luna martie a anului 
viitor și date în folosință la 1 mai 
1973, prilej cu care vor fi organi
zate un mare turneu de polo (cu 
participarea primelor 8 formații din 
lume) și un concurs de înot cu invi
tații nominale adresate tuturor 
campionilor olimpici ce vor fi de
semnați la Miinchen și recordmane
lor mondiali.

Eforturile organizațiilor sportive 
angrenate în organizarea 
campionat mondial sînt 
de Comitetul olimpic iugoslav și de 
mai multe instituții și întreprin
deri din Belgrad.

decis organizarea primului campio
nat mondial al natației. Au urmat 
apoi numeroase parlamentari (și in
tervenții) pentru atribuirea dreptu
lui de organizare. Pe lista candiida- 
ților au apărut destul de repede 
orașele Geneva, Roma, Barcelona, 
Vancouver, Sydney, Atena și Bel
grad, dar — după un îndelungat 
studiu bazat pe o amănunțită ana
liză a condițiilor oferite de fiecare 
— comisia specială, în frunte cu J. 
Ostoz, președintele Federației inter
naționale, a ales în cele din urmă 
capitala Iugoslaviei.

Este, în mod neîndoielnic, o mare 
cinste pentru mișcarea sportivă din 
țara noastră. După marile compe
tiții de gimnastică, baschet, caiac- 
canoe, canotaj, tenis de masă, pati
naj artistic și hochei, găzduite în 
mai multe orașe, a venit rîndul na
tației de a figura în lunga listă a 
marilor întreceri organizate în 
R;S.F. Iugoslavia, în ultfimii ani. La 
alegerea făcută s-a ținut cont, evi
dent, nu numai de posibilitățile 
anunțate de federațiile de speciali
tate din această țară, de tradiția pe 
care o cunoaște natația în acest 
colț al Balcanilor (echipa de polo 
este campioană olimpică, iar Djurdja 
Bjedov a cucerit medalia de aur 
în proba de 100 m bras la Ciudad 
de Mexico), dar și de calitățile 
unanim recunoscute de organizatori 
și gazdă primitoare ale poporului 
iugoslav.

ROMANIA : Frățilă — Zamfirescu, 
Mihăilescu. Novac, D. Popescu, Culi
neac, V. Rus, Lazăr, C. Rusu, CI. 
Rusu ; FRANȚA : Mikaelian (Mar
cel) — Deursy, Fleuret, Steyer, 
Bretonnes, Matteoni, Busin, Natache, 
Demulder, Sanpietro.

Tot la al treilea succes se află 
și naționala Spaniei, învingătoare 
marți, la capătul unui meci dispu
tat, în fața reprezentativei Bulga
riei cu scorul de 7—5 (1—0, 1—1, 2—1 
3—3). Au marcat : Jane 4, Padros 
2. Puigdeval de la învingători, res
pectiv Gherghinov, T. Tomov, V. To_ 
mov. Brankov, Hristov, de la învinși.

Alte rezultate : Suedia — Anglia 
7—4 (1—0. 2—1, 3—3, 1—0). Au în
scris : T. Fjarstad 3. Svensson 2, 
L. Fjarstad. DanifTsson (Suedia), 
respectiv Ayling 2, Benstead, Lynch 
(Anglia) ; Grecia — Austria 7—4 
(3—1, 2—0, 2—2, 0—1) Au marcat : 
Sarantos 4. Karalogos, Teodora- 
kojoulos. Stakatis (Grecia), respec
ți- Tandl 2, Kolli, Schuler (Austria).

MUNCHEN 16 (prin telefon). Repre
zentativa de polo a României con
tinuă să aibă o evoluție bună în 
cadrul turneului de calificare pen
tru J. O. Marți seara, în cel de-al 
treilea meci, reprezentanții noștri 
au obținut un nou succes categoric, 
intrecînd selecționata Franței cu sco
rul de 10—2 (3—0. 2—2, 2—0. 3—0). 
Poloiștii români au acționat rapid, 
au atacat variat, primind deseori 
aplauze pentru jocul lor spectacu
los. Cele 10 puncte au fost reali
zate de Zamfirescu 4 (unul din 4 
metri), V. Rus 2. Culineac (din inf. 
numerică). Mihăilescu, Lazăr si C. 
Rusu. Pentru echipa adversă au în
scris Sanpietro (din 4 m) și Demui- 
der. Arbitrul italian R. Di Gennaro 
a condus corect următoarele for
mații :

S-au 
in mi- 
de tip

program de regate nautice, 
distins în special juniorii, i 
maturatele lor 
„Optimist".

Concomitent, 
vilor iugoslavi 
fumigene la suprafața apei, mode- 
lînd în culori vii stindardele na
ționale ale României și Iugoslaviei.

Sportivii au fost din toata inima 
prezenți la festivitățile care au 
onorat malurile Dunării in aceste 
zile.

ambarcații

șalupe ale 
au lansat

sporti- 
rachete

!

UNGARIA — ROMÂNIA 
LA ȘAH (f)

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — 
La Budapesta a început meciul de 
șah (la șase mese)- dintre selecțio
natele feminine ale României și 
Ungariei- După prunul tur. scorul 
este favorabil gazdelor cu 4—2.

I. România 3 3 0 0 28— 5 6
Spania 3 3 0 0 21—11 6

3. Grecia 3 1 2 0 15—12 4
4. Bulgaria 3 1 1 1 20—16 3
5- Suedia 3 1 1 1 13—12 3
6. Franța 3 1 0 2 8—21 2
7 Anglia 3 0 0 3 9—17 0
8^ Austria 3 0 0 3 8—28 0

„CURSA PĂCII” ÎNAINTEA
ULTIMELOR PATRU ETAPE

acestui 
susținute

tale de pe coronamentul barajului, 
cu prilejul inaugurării oficiale a 

și de na-Sistemului hidroenergetic 
vigatie Porțile de Fier.

întîlnirea dintre
NICOLAE CEAUȘESCU
BROZ TITO, dezvelirea 
memorative, s-au petrecut la mij-

tovarășii 
și IOSIP 
plăcii co-

viziunii din țară și de peste ho
tare. Cu siluetele lor suple, cu ve- 
latura uneori colorată la snipe, 
Finn-uri și F.D.-uri, yachtmenii ro
mâni au realizat primul festival 
nautic din golful Gura Văii, care 
va cunoaște, probabil, într-un viitor 
nu tocmai îndepărtat, un bogat

I de A. *
ta tres
t*. -.ar
I locul

ROMÂNIA-UNGARIA
(Urmare din pag. I)

Nouă, care am fost zdrobiți în 
partida de la Moscova, nu ne ră- 
mîne decît să venim să admirăm 
un meci care opune două repre
zentante ale elitei fotbalului euro
pean".

Același ziar consacră un repor
tai sosirii fotbaliștilor români. Ci
tăm declarația lui Dobrin, insera-

(Urmare din pag I)

cest aspect lucrurile nu s-au 
oetrecut cum ne așteptam și 
•ată că această calificare pe 
care o dorim — și în care 
■ontinuăm să credem — va 
’rebui obținută pe teren neu- 
'ru Desigur, nu este vorba 
'espre un dezavantaj, pen- 
ru că jucăm în condiții e- 

gale cu echipa Ungariei și 
deci șj șansele noastre sînt 
aceleași cu ale partenerului 
de întrecere. Fotbaliștii un
guri s-au arătat insă dumi
nică in progres față de pri
mul meci și. probabil, nici la 
Belgrad nu se vor prezenta 
cu mat puține atuuri tehni
ce, tactice sau de pregătire 
fizică, nu vbr aborda parti
da cu mai puțină ambiție 
Iată de ce meciul de azi este 
>reu, de ce se impune ca el 
■ă fie privit de jucătorii noș- 
'ri eu maximă seriozitate, 
’'lai ales că. în afară de con
dițiile de dificultate cunos
cute sau previzibile practi
ca recentă ne-a arătat că pot 
interveni și dificultăți neaș
teptate. provenind din arbi
traj. aspect cu care, din pă
cate. ne-am întilnit pină a- 
■um atit la Budapesta, cit și 
’a București. Iată, prin ur
mare. că echipa noastră tre
buie să fie pregătită să facă 
față meciului de azi din toa
te punctele de vedere, să se 
mobilizeze, să lupte lucid și 
din răsputeri pentru a prac
tica un joc bun eficace, care 
să-i aducă victoria.

Convinși că purtătorii tri
coului național vor face astă- 
seară tot ce le stă în puteri 
pentru a obține rezultatul 
dorit, le urăm să realizeze un 
meci bun, la sfîrșitul căruia 
să fie victorioși.

tă în acest reportaj i „Greșeala de 
la București o vom repara la Bel
grad". Răducanu este mai net: „Nu 
există nici o dilemă, la Belgrad 
vom învinge".

Simetrie de declarații și... încre
dere într-un reportaj alăturat, con
sacrat echipei maghiare ; Șandor 
Petri (secretar general al Federației 
ungare de fotbal): „Sînt convins că 
la Belgrad vom obține calificarea 
pe care am ratat-o la București".

Rudolf Illovszky : „Echipa noas
tră joacă din ce în ce mai bine, a 
prins o formă bună și sper în vic
torie".

în ziarul de specialitate, „Sport 
Beograd", se consacră două arti
cole celor două tabere Sub titlul 
„Speranță în tradiție" se arată că 
românii, care au jucat aproape în
totdeauna bine sau foarte bine în 
Iugoslavia, speră să evolueze, și 
vor evolua, probabil, conform a- 
cestei tradiții și în partida de ba
raj cu Ungaria.

Intr-o corespondență de la Bu
dapesta, intitulată „Belgradul, șansa 

se arată că și fotbaliștii 
au obținut, de regulă, re

noâștră",
ungtiri i_ —------- , _ .
zultate bune în Iugoslavia- în a- 
ceastă
susține că după ce echipa română 
a avut 
rezultatului de pe 
acum, după egalul de la București, 
șansa și-a întors fața spre echipa 
ungară.

în continuare, se subliniază fap
tul că lotul maghiar v_a pleca în
tr-un autocar de la Seghedin și va 
sosi la Belgrad chiar în ziua me
ciului, miercuri la prînz. în ce pri
vește componența lotului, se anunță 
că Illovszky l-a completat cu Bra- 
nikovits și Fazekas. Se pare. însă, 
că el nu va schimba „11 “-le folosit 
la București, deși are de rezolvat 
o problemă: Szoke se resimte de 
pe urma unei ciocniri din timpul 
partidei de la București.

corespondență, autorul ei

șansa calificării în urma
„Nepstadio>n“.

’aid Romoșon, U spec- 
avoitu spo-tir desfășu- 
a: luni seară pe sta- 
lionul „1 Mai* din

Tumu Severi»
fatâ i

pooesțx a. 
re aresz-a 
M. 5 5,

—ra ul-
■ ssrtss*

« cpectaculoasâ. intre primul și al 10-lea 
clasat dtferer.ta fiind ma. micâ de 3 
■ăl. C30*nsntul intteitfaal t 1. Moravec 

• Ce.tofc.c*" acta) 332> 2» IM: 2. Neliubin
(ț* p ș 5 sec; 3. Kuehn iR.D.G.)

J5 see.: 4 Garr lax (U-R-S.S) la
5 >Ude <R-D.G_) ia 1:1<: K. Gosieatnikov 
(UJL&S4 la I M: 7. Hradzira (Cebosio- 
vocra) a l â»: t. Toilet (Franța) la 2«; 
> Bartamcek (Ceboskn ae.a) la 2:46; 19.

Aiorek (R.D.G.) >a 2:51. Locurile ci- 
Jor români- Andronache (») La 7:55; 
•onie (M) la 16:1€: Selejan (45) la 

25 Clasamentul general pe echipe: 1.
C. B-3-S : 2. Cehoslovacia ia 2:15: 3. R.
D. Germanâ la 2:51; 4. Bulgaria la 13:55; 
5 Franța la 25 zS*: 6. Italia Ia 45:47 : 7. 
P- .xtta la 4C:55: g ROMANIA la 50:59; 
9. Cuba: 10. Ungaria: 11. Finlanda; li. 
Korregia: 13. Iugoslavia; 14. Maroc.

Cursa se reia cu etapa a 11-a. Trinec— 
Cracovia (153 km).

2»-3i:

ci

DIN LUMEA BALONULUI BOTUND
• Giuliano Sarti, fostul portar al 

lui Internazionale, pretinde că va 
bate recordul de longevitate fotba
listică a lui Stanley Matthews. La 
38 de ani, Sarti apără buturile unei 
echipe italiene amatoare, Unione 
Val di Nievole — • Gerd Muller a 
egalat pe Wembley, cu prilejul me
ciului Anglia — R.F.G. (1—31- recor
dul de goluri marcate pentru selec
ționata țării sale de Uwe Seeler: 
43. Dar el a făcut-o în 37 de meciu
ri, față de 72 cîte i-au trebuit lui 
Seeler • A.C- Milan va face luna 
viitoare un turneu în America de 
Sud, ceea ce îi va permite să nu 
lase fără jocuri pe Riva. „căpitanul 
suspendat" • Forul suprem al fot
balului vest-german, ar putea ali
nia o foarte puternică formație: a- 
ceea a proscrișilor, a fotbaliștilor 
compromiși în faimosul scandal. 
Hebdomadarul -.Kicker" a alcătuit 
un „11“ puternic, din care nu lip
sesc internaționalii Manelitz. Patz- 
ke. Arnold. Wild- Ulsass. Lorenz. 
Rumor și Neumann! eDouă nume 
noi se remarcă în acest început de 
campionat al U.R.S.S- i Baidacinîi 
(care a și jucat în cele două oartide 
U R.S.S.—Iugoslavia) și Liabik- Pri
mul. în vîrstă de 20 de ani. este o 
creație a clubului lui lasin. Dinamo 
Moscova, și se află Ia al doilea se
zon în campionatul unional; Cel de 
al doilea. Liabik (23 ani), a debutat 
cu cinci ani în urmă la Dnepro
petrovsk. a jucat un an (1970) la Di
namo Kiev și, revenit la clubul său, 
a contribuit în mare măsură la pro
movarea echipei în prima divizie. 
Amîndoi sînt atacanți, Liabik fiind 
golgeterul campionatului • La 4 
iunie, la Tillburg (Olanda), se va 
juca un meci în beneficiul copiilor

PS. V. Emd ~ o ’ en 
in rindur..e câre.a 
și._* Di Stefan: • 
senți a: f maici 
W risen (Arsenal» s 

în partidele 
City, au tr< 
altul- in ca 
ai B B.C • 

se va d;

f—mat’a

PRELIMINARII 
OLIMPICE

In cadrul preliminariilor o- 
zilele 
Ast- 

Unite 
turneul

Astă-seară, returul finalei „Cupei U.E.F.A.“

Pe stadionul londonez White Hart 
Lane, cunoscut de echipele noastre 
Rapid și U.T.A.- se 
seară a doua manșă 
pei U.E.F.A.".

Reamintim că în 
mai), la Wolverhampton, 
ham a cîștigat cu 2—1 (0—0), dato
rită golurilor înscrise de Chivers; 
unicul punct al „lupilor" a fost o-

va juca astă- 
a finalei ,-Cu-

meciul tur (3 
Totten-

pera lui McCalliog. Iată componen
ța echipelor în amintita partidă)

>.W“t Parkes — Shaw, Mtinro, 
McCalle, Taylor — Hegan, Hibitt, 
McCalliog — Richards, Dougan, 
Wagstaffe

,.T“ i Jennings — Kinnear. En
gland, Beal, Knowles — Mullery, 
Perryman, Coates — Peters, Gil- 
zean. Chivers

răniți 
Stoke 
lingă
tatori
Franței
între OL Marse.Ue ș: Bast-a. 
tida retur a celei de a do. 
finale. Lens a învins cu 2- 
Bastia. în prunul joc. Bas: 
gase cu 3—0.

disputat 
mec: urî 

formația Statelor 
calificat pentru 
la Miinchen învingînd la 
Louis (Missouri), cu 2—1 

(1—1) echipa Jamaica. Cu ci
teva zile înainte- la San 
Francisco s-a jucat partida — 
tur dintre Mexic și S.U.A. 
Rezultat: 2—2 (1—1).

în alt meci, la Addis Abe
ba. Etiopia — Republica Mal- 
gașă 3—2 (2—2)

limpice s-au 
trecute citeva 
fel,
s-a 
de 
St

„Dansul bucuriei' — acesta pare a fi sensul „baletului* lui Baidacinîi 
(nr. 8) și Banișevski, după marcarea primului gol de către Kolotov (care 
nu se vede în fotografie). In schimb, Măriei, portarul formației iugoslave, 
pe jumătate mascat de stîlpul porții, pare statuia deznădejdii. (Imagine 

din meciul V.RSS. — Iugoslavia 3—0)
Fote i TASS

Belgrad, mai

OLIMPICI '72

S. POPOVICI

• S-a născut la 
Oignies (orășel în 
nordul Franței) ia 6 
decembrie 1950. •
Are 1,89 m înălți
me și eîntărește 75 
Jig • Student in e- 
ducatie fizică, necă
sătorit. • A înce
put atletismul la 15 
ani. îndrăgind mal 
întii săritura cu 
prăjina. • Evoluția 
rezultatelor la 
mg : 1967 
1968 
13 7;
1971 
13.3;
prăjină (!) și 
Uzat. fără o 
tire specială.
la decatlon
• Palmares : cam
pion european 
sală la 5o mg 
Grenoble. 1972.

— ’.4.
1970

— 13.
sare 5.15 m la

a rea- 
pregă- 
7 565 p 

(1970).

Drut este autorul unei 
deosebite. Joia trecută, în 
concursului atletic de la Formia, 
el a cîștigat proba de HO mg cu 
un rezultat excelent (13,3), învin- 
gîndu-1, cu aproape 2 m, pe cam
pionul olimpic și recordmanul 
mondial, americanul Willie Daven
port.

Trecem peste amănuntul că acest 
timp inferior cu numai 0,1 re
cordului mondial (cel mai vechi. ..) 
al probei — a fost obținut în con
dițiile unui vînt potrivnic. Atletul 
francez mai alergase, în 1970, un 
13.3 la Ziirich, pe pista-minune a 
stadionului Letzigrund, dar nimeni 
n-a crezut atunci în verdictul cro- 
nometrelor elvețiene.

Trecem și peste amănuntul — nu 
lipsit de importanță — că de la 
Martin Lauer încoace, nici un eu
ropean (Eddy Ottoz inclusiv) n-a 
alergat o cursă de zece garduri 
atit de repede.

Pentru iubitorii atletismului, în
să, numele lui Willie Davenport 
desemnează pe cel mai bun „hurd-

isprăvi 
cadrul

Ier" din istoria atletismului. Și 
chiar dacă Davenport nu mai este 
la ora actuală, decît al doilea atlet 
american — după Rod Milburn — 
nu credem că există specialist care 
să-i fi acordat, pină acum, șanse 
atletului francez în fața campionu
lui olimpic de la Ciudad de Me
xico. Davenport a fost, ani de-a 
rîndul, etalonul superiorității ame
ricane în proba gardurilor înalte.

Din acest motiv, performanța lui 
Drut capătă semnificații deosebite 
Intr-o probă în care, la Jocurile 
Olimpice, atleții de peste Ocean 
au luat, adesea, toate cele trei me
dalii (și pe care nu au pierdut-o 
decît de două ori, ultima dată în 
1928 1), ei se văd în postura de a 
nu mai fi siguri de obținerea ce
lei mai prețioase dintre ele.

Deconectat, lipsit de orice fel 
de complex, Guy Drut poate pro
duce — la viitoarele J.O. de la 
Miinchen — una din cele mai mari 
senzații ale atletismului contem
poran. Să așteptăm...

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
Reprezentativa U.R.S.S
HAGA 16 (Agerprcs). — Campiona

tele europene de judo s-au încheiat în 
capitala Olandei. Victorios la catego
ria grea, olandezul Wim Ruska, a cu
cerit titlul de campion și la toate ca
tegoriile, învingînd, în finală, pe fran
cezul Jean Brondani.

Medalia de aur la categoria ușoară 
a revenit francezului Jean Jacques 
Mounier, pentru a treia oară consecu
tiv campion continental. In finală, 
Mounier l-a întrecut pe Serghel Suslin

campioană pe echipe
(URSS). La categoria semlmijlocie, pe 
primul loc s-a clasat Dietmar Hotger 
(R.D Germană), învingător în finală 
în fața lui Anatoli Novikov (URSS). 
Reprezentantul Angliei, Angelo Parisi, 
a cîștigat medalia de aur la categoria 
semigrea, iar la categoria mijlocie, pe 
primul loc s-a situat francezul Jean 
Coche.

In proba pe echipe, titlul continen
tal a fost cucerit de reprezentativa 
Uniunii Sovietice, care a întrecut, în 
finală, echipa Franței.

Concursul internațional de tir de la Moscova
N. ROTARU — ÎNVINGĂTOR CU O PERFORMANȚĂ 
SUPERIOARĂ RECORDULUI MONDIAL : 599 p LA 60 

DE FOCURI CULCAT
un mare con- 
cu participarea 
12 țări, printre

La Moscova a Început 
curs internațional de tir, 
a 150 de concurent! din , .
care și România. în prima zi, la proba 
de armă liberă calibru redus 60 f cul
cat, țintașul român Nicolae Rotam a 
realizat o performanță senzațională, si- 
tuîndu-se pe primul loc, cu 599 p, între- 
cînd recordul lumii cu un punct. Pe 
locurile următoare s-au clasat Lippold 
(R.D.G.) 598 p, Raskovalov (U.R.S.S.)
597 p, Jansson (Suedia) 596 p, Parhimo- 
vici (U.R.S.S.) 595 p, . . .24. Șandor 590 
p.., 34. Satala 586 p. La pistol liber.

învingător a ieșit englezul Whight cu 
564 p, în timp ce românii luga și Giuș- 
că s-au -clasat pe pozițiile 8 cu 556 p 
și. respectiv, 13 cu 552 p.

întrecerile continuă.

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE BOX

DE LA CRONINGEN

ECHIPA DE FOTBAL DINAMO 
A PLECAT IN GRECIA

Echipa de fotbal Dlnamo București a 
plecat ieri. în Grecia unde Va susține 
mîine în nocturnă, un joc amical în com
pania formației Ollmpiakos Pireu, aflată 
pe locul trei în campionatul țării gaz
dă. Formația română se va întoarce în 
țară vineri.

Turneul Internațional de box desfășu
rat In Olanda a luat sfîrșit la Gronin
gen. La categoria grea, în cel mal spec
taculos med al galei, Erich Seidel (R.F.G.) 
l-a învins la puncte pe Emery Chap
man (9.U.A.), In limitele categoriei u- 
șoară, Peter Lutz (R.F.G.y l-a întrecut 
pe Gheorghe Ciochină. Puglllștll polo
nezi Wieslaw Rutkowski șl Witold Sta- 
churskl s-au clasat primii la categoriile 
mijlocie mică și mijlocie.
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