
£n prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri dimineață au început

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ
A INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR

FROERM» OW TOATE TAMUf, VNITI-VA L

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vineri di
mineața au început în Capitală lu
crările Conferinței pe țară a ingine
rilor și tehnicienilor, eveniment cu 
profunde semnificații în viața in
telectualității tehnice românești,

La ședința de deschidere a con
ferinței au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Popes
cu- Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu- Ion Dincă.

Sub cupola Ateneului Român, 
timp de trei zile, cei 800 de dele
gați și invitați din întreprinderi și 
centrale industriale, de pe șantiere
le de construcții, din agricultură 
și din alte sectoare ale economiei — 
reprezentînd pe cei mai bine de 
260 000 de ingineri și tehnicieni din 
țara noastră, care prin întreaga lor 
activitate sînt organic legați 
de popor, de năzuințele sale,

profund atașați
— vor analiza 
rată de Consiliul Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor, de organis
mele teritoriale ale acestuia, de la 
ultima- conferință pînă în prezent. 
Ei vor dezbate pe larg sarcinile ce 
revin în continuare cadrelor tehnice 
în înfăptuirea vastului program de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii, elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Ora 9,00. Asistența întîmpină cu 
îndelungi și1 vii aplauze intrarea 
în sală a tovarășului 
Ceaușescu și a celorlalți conducă
tori de partid și de stat care iau 
parte la conferință.

Prezența la acest forum ingine
resc a secretarului general al parti
dului constituie o dovadă grăitoare 
a grijii și prețuirii pe care condu
cerea de partid și de stat le ma
nifestă față de intelectualitatea teh
nică a țării, care, împreună cu cla
sa muncitoare și țărănimea, partici
pă, ca specialiști, conducători ai 
producției, cercetători, și ca cetățeni, 
cu competență și înaltă conștiință, 
la înfăptuirea politicii partidului, 
la realizarea marilor obiective in
dustriale și agricole, la ridicarea pe 
noi trepte a prestigiului creației 
tehnico-științifice românești.

Lucrările conferinței sînt

politicii partidului 
activitatea desfășu-

Nicolae

des-

chise de prof ing. Constantin Din- 
culescu, președintele Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicieni
lor.

Primit cu îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu de
osebit interes și subliniată în re
petate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze, cei prezenți manifestîn- 
du-și astfel profundul lor atașa
ment față de politica partidului, 
hotărîrea de a înfăptui neabătut 
vastul program elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.,

în continuare, prof ing. Con
stantin Dinculescu a prezentat 
Raportul asupra activității des
fășurate de Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor și 
cu privire la sarcinile ce revin 
intelectualității tehnice alături de 
toți oamenii muncii, pentru înfăp
tuirea programului de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, vast program de continuă 
înflorire a României adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările Conferințe: continuă.
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MIINE, DE LA ORA 17, PE STADIONUL „23 AUGUST"

ROMÂNIA - DANEMARCA, meci decisiv 
pentru calificarea în turneul final al J. 0

O Printr-un joc calm, bine organizat, ofensiv, 
fotbaliștii noștri pot obfine victoria la două goluri

diferenfă, de

ROMANIA

Fotbalul nostru se 
in fața unui examen de o oecâeoită 
importanță, dar si de o mare mftroi- 
tate, pe calea continuei sale alirmă-i 
internaționale : mecufi ttecstv de mti
ne. cu selecționata' Danemaree: di» 
cadrul preliminariilor pentru cal .fora
rea în turneul final al Jocuri,<or C~ 
pice de la Munchea.

învinsă in primul joc. 
la Copenhaga, cu scocnl 
prezentativa olimpică a țâ: 
păstrează, totuși, șanse și 
îndreptățite intr-o victone 
goluri diferență, care sa-:____
sibilitatea partripărti la JjO. FVden- 
ză in favoarea acestei almsațe. în 
primul rind. valoarea ș expe» jeoța 
competițională a Jocului de fucăt 
din rindul cărora putem an 
alții pe Dumitru. Xtagu. G

CONSTANȚA, 19 (prin telex, de la 
trimișii noștri).

Vineri, pentru prima oara de cînd 
au început campionatele. Sala spor
turilor a devenit arhiplină, cu spec
tatori entuziaști ce răsplătesc cu a- 
plauze generoase eforturile halterofi
lilor care ridică sute de kilograme. 
Este și mai dificil să anticipăm ce 
va fi sîmbătă și duminică la aceste 
confruntări continentale, cînd podiu
mul va fi zguduit de barele de peste 
200 kg ridicate de cei mal puternici 
oameni al lumii, în frunte cu Vasili 
Alekseev, Jan Taits și Rudolf Mang. 
Astăzi (n.r. ieri), în cele două reu
niuni, la start s-au aliniat 16 sportivi 
de la categoria semigrea, 
prima ț~"f. - t, _ ,__ ._
cului, David Rigert (U.R.S.S.), care 
deține ’ 1 __ _2
555 kg la total, 165,5 kg la

_ . Firește,
șansă a avut-o, din capul lo-

trei recorduri ale lumii : 
. . „ _ i „smuls"

și 210 kg la „aruncat", țață de blon
dul suedez Bettenbourg, bulgarul 
Sopov și finlandezul Kailajaervi.

Iată cum s-au desfășurat întrece
rile. Stilul „împins". Kailajaervi (Fin-

landa) rămîne la 150 kg, Rolser 
(R.F.G) la 165 kg, Nikotov (Bulgaria) 
la 182,5 kg. Compatriotul acestuia din 
urmă, Sopov, nu reușește această 
greutate, ultima încercare valabilă 
fiind 177,5 kg. David Rigert intră la 
greutatea de 180 kg. greutate pe care 
o ridică. Dar, apoi, rateaza la 185 kg 
(a treia încercare). Excelent se com
portă Arnold (R.F.G.), care reușește 
și el 185 kg. In fine, cupa ce toți 
concurenții își încheie ce;e trei în
cercări, pe podium intră suedezul 
Bettenbourg. Bara cintărește 190 kg. 
O va ridica ? Greu de dat vreun pro
nostic, pentru că halterotilul suedez 
a intrat la o greutate 
cordul lumii — 195,5 
devăr, el ratează 
consecutiv de două 
ori și iese din
concurs.

MED ALLAH: 
RIGERT 185 kg 
Arnold 185 kg
Nikolov

In programul de

CATEGORIA GREA
Penultima Întrecere a C.E. reunește 18 concurenți (10 

în grupa B, 8 in grupa A) pe care ii domină autoritar 
cunoscutul campion și recordman sovietic Jan Taits. %A- 
cesta și-a ameliorat, recent, propriul record mondial la 
triatlon (de la 585 la 587,5 kg), în trmp ce următorii con
curenți, pe scara valorilor, sînt halterofilii din R. D. Ger
mană, S. Grutzner și H. Losch, ambii posesori ai unei per
formanțe de 55o kg. Ar mai putea aspira la una din me
dalii finlandezul T. Haara (542,5 kg) sau maghiarul 
Ambruș (537,5 kg).

ELENA VINTILĂ
- 6,44 m la lungime 

și un nou record 
național la pentatlon

Pe linia comportării sale foarte 
constante la un bun nivel valoric, 
Elena Vintilă s-a impus și în în
trecerea celor mai bune pentatlo- 
niste din țară, încheind cele 5 pro
be cu un punctaj superior recor
dului național. Atleta dinamovistă 
a realizat 13.9 la 100 m garduri, 
10,64 m la greutate, 1,73 m la înăl
țime, 6,44 m la lungime și 24,9 la 
200 m totalizînd 4331 de puncte 
(sau după vechea tabelă 4923 de 
puncte, cu 97 mai mult decît ve
chiul record al Valeriei Bufanu).

Rezultatele de la înălțime, lun
gime și 200 m reprezintă recorduri 
personale ale Elenei Vintilă. Din
tre acestea, cea mai valoroasă este 
performanța de 6.44 tn la lungime, 
una dintre cele mai bune înregis
trate anul acesta Pe continent. în 
urma dinamovistei s-au clasat în 
ordine : 
cu 3788 
cu 3770 
cu 3764

Și în 
s-au înregistrat cîteva cifre meri
torii : A. Șepci 7560 p, M. Nicolau 
7466 p și R. Gavrilaș 7178 p — nou 
record de juniori.

Rodica Țarălungă (C.A.U.) 
p, Elena Mirza (Dinamo) 
p și Florica Boca (Rapid) 
p (6,06 m la lungime).

concursul decatloniștilor

î.
2.
3.

Stilul 
□cura a

prea mare (re- 
kg). Și, într-a-

AZI

Seoastion BONIFAC1U 
Ion OCHSENFcLD

Campionul euro
pean la „semi
grea" — David 
Rigert (U.R.S.S.)

g a la

RECEPȚIE IN ONOAREA CONDUCĂTORILOR DELEGAȚIILOR
DE PARTICIPANT! LA CAMPIONATELE EUROPENE

LA 17 IUNIE. 
LA BUCUREȘTI. 

UN MECI DE FOTBAL
ROMANIA - ITALIA

Federația naaUră de fot
bal a acceptat propoaevea fo
rului iulian pentru • fuț-- 
intilnire amicală ROM VX1A 
— IT ALIA Prima va avea 
loc anul acesta, iar a do«a 
in 1973.

Anul acesta, ■trial m Ita
lia ra avea loc la 17 râme. U 
BeeoreștL in Mctamă pe 
-23 August- și Ta ft ~ondn î 
de o brigadă de arbitri râ- 
g osia vi.

CODREAC.PO»
nevoiecare MARCUGYURFI

<sc va fi
centru).

DANEMARCA

M. ic 
tea

OLTEANU 
DUMITRU 
TATARU

condusă de o
G. Kctsoros (la

JOHANSON OLSEN.
NYGAARD E. HANSEN

RONTVED ANDERSEN AHLBERG
THERKILDSEN

brigcdă ce arbitri din Grecia, alcătuim 
M. Kotnninakis și G. Pasaridis (la linie).

VLAD 
SIMIONAS 
NEAGU' 

(DOMIDE)

brigcdă ce arbitri din

GHIȚA

Foto: Dragoș NEAGU

urca fn autocarul 
lotul oaspeților

JENSEN 
t HANSEN 

IASMCN5SEN

: danezi cm scat ieri ui Bucurejri. Iatâ-i in holul aeroportului Otopeni, înainte
i-a adus :n cent—-. orașului, la hotelul „Ambasador". (In pagina a IlI-a, amănunte despre 

intr-un scurt interviu cu antrenorul R. Strittich).

ia

-
Conducind cu 3-0 in întâlnirea cu Iran

TENISMENII ROMÂNIEI
SINT SEMIFINALIST1 IN ZONA

EUROPEANA A »»

Vineri la prînz a avut loc la se
diul Consiliului Popular al munici
piului Constanța o recepție in onoa
rea conducătorilor delegațiilor de 
sportivi care participă la cea de a 
31-a ediție a Campionatelor europe
ne de haltere.

Cu acest prilej, tovarășul Petre

Nicolae, președintele Comitetului 
xecutiv al Consiliului
Constanța, a urat oaspeților bun ve
nit și rezultate cît mai valoroase 
tuturor reprezentanților țărilor ce 
participă la această competiție, des
fășurată în ambianța tradiționalei 
ospitalități românești.

E-
municipal

Din nou învingătoare detașată, 
asigurîndu-și victoria după numai 
două zile de întreceri <3—0), repre
zentativa de tenis a României s-a 
calificat în semifinalele primei gru
pe europene a ..Cupei Davis'*. Este 
o prezență devenită tradițională 
prir.tre fruntașele competiției, care 
exprimă clar valoarea celor doi 
mari jucători ai noștri, Ilie Năstase 
ți Ion Țirisc. Avem justificate spe
ranțe că acești excelenți reprezen
tanți ai tenisului românesc vor e- 
volua Și în continuare La valoarea 
lor maximă, reeditlnd frumoasele

„CUPA DINAMO" la caiac-canoe

0 VERIFICARE UTILA Șl 5 VICTORII
IN PROBELE OLIMPICE

într-adevăr, sportul caiacului și 
canoei a intrat, cu toată importanța, 
dar și frumusețea lui, în actualita
tea competițională de larg interes. 
La mai puțin de o săptămînă. pista 
de la Snagov este gazda unor noi 
întreceri — interne și internaționale 
— care, dincolo de rezultatele și cla
samentele obișnuite, încep să cîntă- 
rească greu în munca de pregătire 
și verificare a diferitelor echipaje 
pentru ediția din acest an a Jocu
rilor Olimpice

Ieri programul „CUPEI DINA
MO", la care iau parte și sportivi 
ai unei selecționate DINAMO din 
U.R.S.S., precum și reprezentanți ai 
clubului DOSZA BUDAPESTA, a 
fost dominat — mai mult decît fie-

resc de desfășurarea celor 7 probe 
olimpice. Bilanțul general <>ste net 
favorabil caiaciștilor și canoiștilor 
de la Dinamo București. învingă
tori în cinci finale (echipele oaspe 
au cîștigat cîte o cursă), dar nu nu
mai victoria în sine ne 
mai ales, comportarea 
bună a acestor sportivi, 
lotului olimpic care, ieri,
pentru prima oară în acest sezon. 
Adversarii au dat sportivilor dina- 
moviști o replică destul de dîrză, 
deși pe lista de start nu au figurat 
prea multe nume cunoscute, sau 
consacrate pe plan internațional.

In continuare, pe scurt, filmul fi
nalelor olimpice...

bucură ci, 
generală 

membri ai 
au evoluat

La K 1—1000 m — o luptă echi
librată, de autentică spectaculozitate 
în finișul cursei, dar fără prea mul
te satisfacții pentru caiaciștiij de la 
Dinamo București, care se clasează 
pe locurile 4, 5 și 6. Clasamentul 
probei era. însă, în mare măsură 
scontat.

Revanșa gazdelor are loc peste 
cîteva minute, cînd L. Varabiov și 
A. Butelchin 
ordine, linia 
canoe dublu, 
finișul sigur 
cîștigat clar, 
secunde.

trec primii, în această 
de sosire în proba de 
De remarcat îndeosebi 
al lui Varabiov care a 
la o diferență de două

(Continuare £n pag. a 2-a 
la rubrică)

Echipajul clubului Dinamo București ia conducerea chiar de la început și o va păstra pînă in finalul probei 
de K4 — 1000 m Foto i P. ROMOȘAN

5 \ 4,;. ... -.TT

\ db* a»

performanțe obținute pînă acum 
in competiția supremă a sportului 
alb

Ieri, în a treia secvență a întîl- 
nirii cu selecționata Iranului, au 
stat față în față echipele de dublu. 
Ilie Năstase șj Ion Țiriac au avut 
ca adversari pe ceilalți doi mem
bri ai caravanei oaspeților. Shirzad 
Akbari și Issa Khodaî. Cu un fizic 
mai adecvat jocului de dublu, cei 
doi jucători iranieni au oferit o re 
plică mai susținută decît colegii lor, 
învinși atît de rapid în partidele 
de simplu din ajun. Cu toate aces
tea, jocul a început cu o suită de 
ghemuri dștigate de cuplul român, 
care conduce cu 4—0 în primul set, 
pînă a permite oaspeților un prim 
punct de onoare. La mijlocul celui 
de al doilea set, se produce o reve
nire mai substanțială a iranienilor. 
Ei egalează la 3—3, ajutați însă și 
de vîntul tot mai puternic, care a- 
duce o dereglare generală în joc. 
Egalitatea se repetă Ia 4—4, după 
care românii „sprintează" spre de-

CUPEI DAVIS

Servește Năstase ! La fileu, Țiriac așteaptă atent ca mingea să-și retnceapă 
dansul aerian Foto : Paul ROMOȘAN

clzie, Năstase cîștigîndu-ți serviciul 
la zero, iar apoi Akbari fiind obli
gat să și-l piardă.

Constantin COMARNISCH1 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

DUMINICĂ, PE STADIONUL REPUBLICII
t

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE
A ANULUI SPORTIV UNIVERSITAR

O O altă frumoasă serbare
pe stadionul Tineretului

Duminică dimineață, stadionul Re
publicii din Capitală va trăi din nou 
un eveniment sărbătoresc. El este pri
lejuit de închiderea anului sportiv 
universitar.

Cu prilejul festivității, pe drept
unghiul de gazon se vor destâșura de
monstrații de gimnastică acrobatică, 
vor evolua ansambluri de gimnastică 
sportiva și modernă, vor avea loc 
concursuri de aeromodele. Cu același 
prilej vor fi premiate Centrul de pre
gătire pentru apărarea patriei, clasat 
pe primul loc, precum și Institutul de 
învățămînt superior cu cea mai bo
gată activitate sportivă de masă. Vor 
fi premiați, de asemenea, o serie de 
cadre didactice și activiști care s-au 
afirmat In acțiunea de propagare și 
organizare a activității sportive de 
masă a studenților din centrul uni
versitar București, ca și în ampla 
acțiune de pregătire a tineretului stu
dios pentru apărarea patriei.

Programul festivității de Închidere 
a anului sportiv universitar mai cu
prinde un meci de fotbal feminin in-

sportivă va avea loc

selecționatele Institutului politeh- 
și Institutului de construcții.

După festivitate, cei prezenți în tri
bunele stadionului Republicii vor pu
tea urmări finalele din cadrul Cam
pionatelor universitare de atletism, 
ziua a Ii-a (Prima zi a -universitare
lor" de atletism, ediția 1972, sîmbătă, 
pe stadionul Republicii, de la ora 
16,30).

tre 
nic

★

Tot duminică, pe stadionul Tinere
tului — de la orele 9,30 — reprezen
tanții Școlii sportive nr. 1 din Bucu
rești vor fi prezenți la Inaugurarea 
sezonului sportiv de vară. Festivita
tea, tradițională de altfel, va cuprin
de demonstrații de gimnastică sporti
vă și modernă, scrimă, judo, ciclism, 
tenis de masă, întreceri de volei și 
handbal. Alături, la bazinul Tineretu
lui, va avea loc concursul de nata- 
ție dotat cu „Cupa Școlii sportive 
nr, 1“,

TRIUNGHIULAR
INTERNAȚIONAL

DE GIMNASTICA
— Echipa 

aspiră la

României

calificarea

pentru J. O.
De Ia ora 17, sala Floreasca 

va găzdui astăzi primele în
treceri ale triunghiularului 
masculin de gimnastică, la 
care sînt angrenate echipele 
olimpice ale României, Elve
ției și Ungariei. Sîmbătă sînt 
programate exercițiile impu
se, iar mîine, de la aceeași 
oră, va va avea loc progra
mul liber ales.

Este vorba, fără îndoială, 
de unul dintre cele mai pu
ternice și interesante con
cursuri pe care le-a găzduit 
Capitala noastră.

Gimnaștij români țintesc 
obținerea normei prevăzute 
pentru selecția olimpică și, 
din acest punct de vedere. în- 
tîlnirea se anunță foarte di
ficilă pentru sportivii noștri.

După cum am mai anunțat, 
se vor deplasa cu acest prilej 
la București personalități 
marcante ale federației inter
naționale, între care Arthur 
Gander, președintele FIG, și 
Ivan Ivancevici, vicepreședin
te al Comisiei tehnice mascu
line.
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SCRIITORII Și LUMEA SPORTULUI
CONTURILE" SINT APROAPE

ÎNCHEIATE ÎN CAMPIONATUL FEMININ! A
Nr.

IN PREAJMA

Evenimente notabile la aruncarea

7060

J. O

discului

O ricine în zilele noastre, 
frecventînd librăriile sau 
vizitfnd sălile bibliotecilor, 
va fi sesizat de frapanta 

realitate a unul public însetat de
lectură. In tabloul culturii româ
nești de astăzi, acesta este unul 
din adevărurile cele mai repre
zentative. Creșterea apreciabilă 
a numărului de cititori se Înre
gistrează odată cu progresul 
continuu al nivelului lor cultural 
și chiar al gustului lor. Se poate 
spune că literatura de toate genu
rile Încearcă să satisfacă o seri
oasă și autentică nevoie spirituală, 
manifestată In proporție de masă

Iată în ce climat favorabil și 
stimulator sînt chemați astăzi 
scriitorii să-și desfășoare munca 
și arta 1 Ei sint furnizori de hra
nă spirituală pentru un public 
extrem de receptiv, care așteapti 
opere bune, majore, militante. în 
care să se recunoască.

Cu aceste din urmă cuvinte t.m 
vrut să subliniem faptul că cri-vrut
torii de 
tură și 
rior, nu 
cărțțlor 
co-sțcial. __ ___ _________
atribuie o funcție socială activă 
ți i se cere o substanțială contri
buție la mersul înainte al socie
tății noastre. O altfel de lîtera. 
Să este aptă să educe șl

meze 
ietățil

subliniem faptul că citi- 
astăzi, cu un grad ce cul- 
un univers spiritual supe- 
mai acceptă ruperea lumii 
de mediul concret istori- 

Literaturii de azi i se

Viră
fvm
sov“ . ______ ___ _______
estt, de altfel, și esența politicii 
partidului față de literatură, pe

omul 
noastre

să
nou, potrivit 
noi. Aceasta

care o îndrumă și căreia îi atri
buie o înaltă misiune. Intr-un 
emoțiouant apel adresat scrii
torilor, tovarășul NICOEAF 
CEAUȘlțSCU spunea : „Să puneți 
talentul vostru și măiestria dv 
rare dispuneți in slujba unei arte 
închinate poporului, cauzei socia
lismului și comunismului in patria 
noastră". Iaită o vibrantă chemare 
la o artă țnhitantă. dreaptă față 
de realitate, cu 
în procesul de 
lumi.

Dacj acceptăm _ ________ _
lelor rioasire trebuie să se .:e 
din larga paletă de probleme a 
realității înconjurătoare, dacă a - 
ceptăm capacitatea ei de a ex-.r.- 
ma o epocă, cu frămintăriie ei. 
atunci nu avem nici un motiv -a 
ne înjetaim că nici lumea sportu
lui n|i trebuie să-i fie străină.

Relația liieratură-sporț nu este 
nouă. Maeștrii beletristicii au 
călcat adesea în arena exercițlilor 
fizice, admirîncl și apoi descriind 
frumusețea, curajul, îndeminarea. 
talentul tinerilor sportivi șl une
ori dramatismul confruntărilor 
lor. Eslie firesc să fie așa, pentru 
că sportul nu e exterior vieții, nu 
e izolat de viață, ci face parte 
din ea. Chiar dacă nu vom con
firma exagerata păreri că sportul 
A' ajuns o alegorie a vieții, nu 
puăenT totuși să nu susținem câ 

să cerceteze

o sarcină activă 
formare a noii

că literatura zi-

pu(Vnt totuși să 
cel că-și propune 
preocupările curente ale oameni
lor C - 
va retjși să 
sportivă, care 
comfxmertiă a 
astăzi.

Au scris despre sport Camil 
Petrescu și (Demostene Botez, Eu-

șf’. raporturile dintre ei nu 
rei\și să ignore activitatea 

a devenit parte 
vieții sociale de

gen Barbu și Dan Deșliu. o 
seamă de reprezentanți de frunte 
ai literaturii românești. (Nu ne 
propunem aici nici întocmirea 
unei liste exhaustive, nici ierar
hizarea celor care au onorat spor
tul prin semnătura lor).

Apropierea scriitorilor de lu
mea sportului are o explicație pe 
care George Câlinescu (alt ad
mirator ai exercițiului fizic) o 
sintetiza In următoarea propoziți- 
une : „Sportul, care este o pasiune
— prin puterea sa de contaminare 
totală, geografic vorbind — mo
dernă, poate fi atit substanță de 
roman, cit și mod de a propune 
ți verifica caractere". Sau in altă 
parte : „Omenirii sănătoase îi pla
ce eroul, acela 
rasei umane, 
inteligenta și cu 
tății naturii".

Nu este mai puțin adevărat â. 
impresionați de bogăția colo- 
ristică și de extraordinarul dina
mism al lumii sportive, m..:ți 
dintre scriitorii noștri au prefe
rat să-și manifeste adeziunea la 
sport prin producții publicat, re 
jurnaliere sau hebdomadare. ?n 
loc să ne dea o operă temeteieă. 
tot atit de plină de nlgtniTIiak 
și artistică inventivitate ea p 
cron icnetele presărate prin pagi
nile presei. Se țșuije ră pr-.-. 
neașteptata sa desfă'„rare. ra 
rezultate mereu tteprectKteeș • 
întrecere sportivă, wa meri de 
fotbal, de exeepia. pcaria ia siae 
o lneăreâjură dramatică maCt mat 
mare tSertt o tie«4 ce teatr_ 
prefabrioată, eu destine «oii coo- 
do-e spre un deznedâmfat dinain
te hetarit. Dacă asa Hau loerur-le 
cu adevărat, atunci nu ae rămise 
decit să așteptăm pe mare — 
cieri. pe ntîru povestitori, pe ma
rii dramaturgi — pe ;are țara 
noastră ti are. țâră
— să vină ți să toaoMlexe 
cimpul beletristicii e-j satoiert 
sportiv prin opere durabtje. O 
țară care dă campion: otiasp<ri 
sau echipe stimate In ijme» H- 
treagă merită un asemenea com. 
pHnaenL C.N.E FS. a invitat pe 
scriitori in citeva ri.nduri. su- 
gerindo-!e teme interesante, atrac
tive. din lumea sportului. Aceste 
apeluri nu au avut un ecou prea 
larg. Unii dintre colegii noștri 
ziariști au încercat să suplinească 
absența oamenilor de litere, com
plinind proze fără pretenții, ade
sea descriptive, cu un fior ce ține 
mai curînd de dragostea pentru 
sport desit de măiestria artistică.

Unii dintre celebrii noștri cam
pioni sportivi și-au văzut publicate 
biografiile. Din păcate, majori
tatea acestora se reduc la exa
cerbarea trăsăturilor individuale 
ale sportivilor, rtiplndu-i însă de 
colectivitatea care l-a produs. 
Lumea sportului așteaptă încă pe 
acel prozator care va vrea să se 
aplece asupra unor frumoase des
tine atletice — și acestea nu lip
sesc deloc — pentru a le reda cu 
măiestrie, în întreaga 
piexitate. Sintem siguri 
apare Intr-o zi, pentru 
are destui prieteni 
scriitorilor. dacă n-ar fi să-i 
cităm decit pe cei mai dăruițl cu 
har : Eugen Barbu, Făr.uș Neaga.

cu temă 
astăzi de

• Universitatea Timișoara - virtuală campioană cu trei etape înainte de final

care face cinste 
învingătorul cu 
avintu] al ostili-

Xf

lor com- 
că el va 

că sportul 
In lumea

ASTÂ-SEARA DIN PIAȚA

SĂLII PALATULUI

START IN RALIUL PORȚILOR DE FIER

Adrian Păunescu. Radu Cosașu, 
Tebdor Maziiu, Ion Bâieșu.

Dintre instrumentele scriito
ricești, lirica a cîntat prea puțin 
sportul. Nu putem trimite mereu 
pe tînărul cititor la Pindar. Poate 
că poeți ca Tudor George (el 
Însuși fost sportiv) vor găsi ac
centele sufletești și inspiratele 
metafore care să le permită să 
exprime mai mult decit au făcu
t-o pină acum pe strunele poeziei, 
admirația față de universul spor
tiv. \ • ’ *■»

Producția literară 
sportivă beneficiază
existenta unei edituri specializate, 
menită să fie in acest domeniu 
un pUțernfe focar Pe cultură. 
Bilanțul editurii „Stadion*, deși 
in ușor prugtțș, na e Încă stră
lucit din acest punct de vedere. 
Trebuind să lupte adesea cu iner
ția unor autori, editura a făcut 
concesii, acceptind să publice prea 
multe culegeri de articole ci 
mai vgzut lumina tiparului. 1! 
să iesfete pe lingă scriitori, 
demrdndu-î și decerminladu- 
creeze opere originale, intte 
gate de ifca»ertica vieții sportive.

Sport:-, ti buâs*. mereu dană: 
să-și ^rgească enze-nhui cultura:, 
asaeaste rări* despre et. despre 
îuzee* țar. desore fri—Ș-.tiriLe Jar. 
Der aceasta ar

Cel mal întirzlat dintre campionatele 
republicane de handbal, cel fe-mnin de 
divizia A, se apropie și el de final, agi
tat fiind in ultima sa porte a.wr ue 
lupta pentru evitarea retrogradării. în 
care — spre deosebire de alți ari — au 
fost angajata mai multe echipe. Acest 
lucru — dar. nu numai el — ne îndrep
tățește să apreciem încă de pe actîtn. 
adică din momentul in care întrecerea 
nu s-a încheiat, câ ediția rin acest an 
a disputei pentru titlu fct handbalul fe
minin a fost mai echilibrată, ceva rial 
dirz disputată. în special pe fondul ega
lității valorice dlr.tr j formatrie de mij
locul cîasantenralui și cele situate pe 
ultimele poziții.

Dar. penau concluzii de ordin general

.Astfel că slntem In situația de a cunoaște 
formația care va primi medaliile și cupa 
de campioană cu trei săptăminl inainte 
ce ultimul minut de joc al camplona- 
tutuL Această veritabilă performanță, 
"TCHUzată de handbalistele de la ‘ Univer- 
sitaiea Timișoara (antrenor C. I.ache) de
monstrează (dacă Mai era nevoie,.,) va
loare, acestei echipe șl posibilitățile 
mart pe care ea le are.

Un fapt au lipsit de interes, scos în 
evidență in ultimele partide, este acela 
al abundentei de aruncări de la 7 m. 
In meciul Rapid — Universitatea " 
s-au acordat nu mal puțin decit 13 arun
cări de ja T m (8 In favoarea gazdelor 
si 7 pentru dujence). iar în meciul 
Unr.ersr.atea București — Confecția 12

Cluj

ARGENTINA MENIS -
PRIMA PESTE 65 DE METRI ?

(a unui salt valoric — evident — 
și nu constituie efectul unui rirf 
de formă sportivă. Ne place să 
credem că ea ne va produce în con
tinuare surprize plăcute. De fapt, 
pentru cine a văzut-o aruneînd, 
orice rezultat, chiar un record mon. 
dial — accesibil ei, după opinia 
noastră — n-ar mai fi o surpriză ! 
Ne place să credem că Argentina 
Menis va fi prima atletă din lume 
care va arunca discul dincolo de 
linia celor 65 m. Și chiar dacă nu 
va reuși ea, prima, această perfor
manță, ne place să credem că Ar
gentina va fi multi ani marea ve
detă mondială a probei. Din tabelul 
alăturat, cuprinzînd pe cele mai 
bune 10 performere mondiale ale 
tuturor timpurilor vedem că pri
ma noastră reprezentantă este cea 
mai tînără, deci are 
un important atu.

Obiectivul principal 
îl constituie, desigur, 
la Miinchen, unde Argentina Menis 
va încerca să repete performanța 
de la Mexico a Liei Manoliu.

Și pentru că am amintit-o pe Lia. 
trebuie să ne mărturisim din nou 
uimirea și admirația față de ceea 
ce reușește campioana olimpică în 
cel de-al 40-lea an al vieții. Lia 
Manoliu este, într-adevăr, o spor
tivă excepțională.

Vladimir MORARU

în toamna anului trecut, imediat 
după ce atleta sovietică Faina Mel
nik adusese recordul mondial la a- 
runcarea discului la numai o palmă 
de excepționala cifră de 65 m, se 
părea că singura aruncătoare al că
rei progres din ultimii ani 
comparat cu al Fainei este 
româncei Argentina Menis.

Chiar de la Helsinki, la 
natele europene, multe voci, dintre 
cele mai avizate, afirmau : „Intr-un 
viitor nu prea îndepărtat, Argenti
na Menis va deveni adversara cea 
mai redutabilă a recordmanei so
vietice". Nimeni nu credea însă, a- 
tunci, că 
Benga îi va trebui o singură iarnă 
pentru a se ridica la nivelul cel 
mai bun al sportivei sovietice. Și 
nu știm dacă acum, după cele 4—5 
concursuri de primăvară, propozi
ția de mai sus n-ar trebui formu
lată invers. Dacă Melnik n-a con
curat oficial decit o singură dată 
în acest sezon (60,66 m în Italia) și 
nu se poate face deci, o estimare 
a posibilităților sale reale din a- 
cest moment — nesemnificative de 
altfel — am văzut-o, în schimb, 
în trei evoluții pe Argentina Menis 
și de fiecare dată impresia pe care 
ne-a produs-o a fost, cu totul deo
sebită.

Ne place să credem că suita de 
rezultate excepționale ale Argenti
nei este. în exclusivitate, consecin-

CELc MAI BUNE 10 ARUNCĂTOARE

poate fi 
acela al

al sportivei sovietice. Și

DOUĂ REUȘITE CONCURSURI DE ORIENTARE

elevei antrenorului Ion

lu- 
în- 
re- 
a-

„LEBEDE NEGRE" IN

campio-

Foto: Vasile EAGEAC

aejee M

Tg.

pe terenul

Politehnica

de La co- 
. la

Victor BANCIULESCU

sînt studenții din noul 
universitar Suceava. De

Dan Bonjuc (in dreapta) îți va face debutul international in raliul „Porții 
de Fier“, la volanul unei mașini Dacia llt'i F : Tn. MACARSCH!de Fier“, la volanul unei mașini Dacia 11'o

Asta seară, la ora 19. peste 40 de 
echipaje vor lua startul in „Raliul 
Porțile de Fier", competiție automobi
listică‘organizată de Auto-clubul Iu
goslaviei și Automobil Clubul Român 
prin C.S.N.A..

Evenimentul va avea loc în Piața 
sălii Palatului R.S.R., concurenți; ur- 
mînd să parcurgă de aici aproape 
1 000 km pe traseul : București — Pi
tești — Rm. Vîlcea — Horezu — Tg. 
Jiu — Broțteni — Drobeta Turnu Se
verin — Kladovo — Tekije — Kuceio 
Smeredovo — Belgrad — Avala — 
Iielgrad — Smeredovo — Kladovo. 
După aproape 16 ore de cursă, între
ruptă doar de secundele acorde.te 
punctelor de control orar, automobi- 
listii vor trece linia de sosire dumi
nică — în jurul orei 11 — la Kladovo. 
cea mai apropiată localitate de capă
tul iugoslav al complexului hidro-"- 
nergetic de Ia Porțile de Fier, a că
rei inaugurare festivă a prilejuit ți 
o-ganizarea acestei întreceri.

Dintre cele peste 40 de echipaje 
care vor lua startul, 19 sînt ale auto- 
mnbilistllor români .Printre ei st r. - 
mără echipajele : Eugen Ionescu-Cris- 
tea — P. Vezeanu pe Renault 8 Gr- 
dini (nr. 21), I. Răuțâ 
pe Renault 12 Gordini 
mitrescu — C. Motoc 
(29), M. Hîrtopeanu — 
pe B.M.w. 1800 (3) etc.

Numărul echipajelor 
scrise
(36). favoritul nr. 1 fiind cunoscutul 
lovica Palicovici, care va lua . .rtal 
pe un R 12 Gordini de fabrică (rr. 
11). Dintre ceilalți concurenți oaspeți 
amintim pe S. Miloțevici pe Maz-iia 
1200 (17), L. Bordeci pe R 8 Gordir.i 
(26), și B. Branco pe Alfa Romeo fi).

Cele trei probe speciale se vor d:s-

(8). 
pe 
M.

FI. Morasa 
Marin Du- 
Dacia 1300 
Simionescu

iugoslave în-
în cursă este ceva mai mare

A r CLUJ. 19 (prin 
telefon, de la cores- 
pondentul nostru). 
„Săptămîna lupte- 

nostru continuă. Ari10r“ din orașul
au intrat în întrecerile pentru cuce
rirea celor 20 de titluri de campioni 
naționali de juniori (mici și mari) 
la greco-romane, nu mai puțin de 310 
concurenți Numărul mare de finaliști 
a dat de furcă organizatorilor ața că 
vineri, prima, zi a finalelor, progra
mul din Sala sporturilor a lost non- 
stop.

lată citeva din rezultatele primei 
reuniuni — juniori mici — cat. 48 kg 
— S. Botez (lași) bate tuș V. Roșea

li.

«

de partea

al acestui 
Olimpiada

ei

an 
de

In imprejurimilt lațului

e Rapid București și Universi-
< ț'.J’ii și ta înscrie, cu toată opo-

n-.« * de fiecare echipă). Aceasta dove- 
cjș-.e. pe de o parte lupta acerbă pen- 
. - v.—.ane care s-a dat in aceste partide 

— afferent de scor — Și. pe de altă 
pa—e. corectitudinea arbitrilor. Foarte 
bine ar fi. insă, ca această tendință im
parțială de a conduce partidele s-o 
vedem lnstaurindu-se și pe alte terenuri, 
n -a. la București, sub ochii fede- 
ratieL..

CLASAMENTUL
Călin ANTONESCU

L Vatr. Tlm. 24 23 0 1 383—217 4b
X Urfr. Buc. 24 1» 1 4 327—24* 39
X IEFS 24 13 3 8 260—232 29
<. Voiaja Cdorhei 24 ia 1 3 218—255 21
X Textila Bubuit 24 9 3 12 257—285 21
• Buc. 24 8 3 13 249—254 1 9
x Mureșul Tg. XC 24 8 3 13 252—277 19
X Riă„nieatui Bv. 24 7 3 14 28S—340 17
•„ ra*r. C3uj 24 6 3 15 270—356 15

C?efenia 24 5 4 13 259—302 14

PSOGBAMLX ETXPFI DE MÎIXE
(A XXV-A).

Brașov — Textila Buhuși, 
Tur..soara _  Rapid. Uni-

utea Cluj — Universitatea Bueu- 
Ccr-'m > — IEFS șj Mureșul 

Odorfiei.

AZI FINALELE
UNIVERSITARELOR*

m 
m 
m 
m 
m 
in 
m 
m 
m 
m

Faina Melnik (n. 1945) 
ARGENTINA MENIS (1948) 
Lisei VVestermann (1944) 
Karin Illgen (1941) 
Tamara Danilova (1939) 
LIA MANOLIU (1932) 
Liudmila Muraviova (1940) 
Christine Spielberg (1941) 
Gabriele Hinzman (1947) 
Irina Solonțova (1937)

DE DISC DIN TOATE TIMPURILE

U.R.S.S. 1971
ROMANIA 1972
R. F. a Germaniei 1969
R. D. Germană 1970
U.R.S.S. 1970
ROMÂNIA 1972
U.R.S.S. 1971
R. D. Germană 1968
R. D. Germană 1970
U.R.S.S. 1970

pute la 
Drobeta
Virtopu _
Avala (lingă Belgrad).

Din păcate, concurență noștri 
au putut efectua cu toții recur.oa 
rea traseului ți nici măcar a prob 
speciale, așa câ pornesc banc 
în această întrecere. Să speră 
tuși, că ei vor reuși să se di 
onorabil.

Negulcști (DN-67 Tg.
Tr. Severin km 164—1CL5- la 
(DN-67 km 57.5—51.7) «i la

din pac

tiripanți la categoria „tineret* a 
justificat încrederea ce Ie-a fest 
acordată dind speranțe pentru 
viitor.

Un aspect mai puțin satisfăcător 
a fost calitatea schițelor de con
curs, na iuLrien: de dare. fapt 
care a pas prroieme suplimentare 
partiripanplor. îr. schimb tm lucra 
foarte util pentru ridicarea r„ve- 
iului concursurifor de orientare, 
realizat de organizatori, a fost dis
tribuirea unor formulare de anebe-

pamrrs
Ținlnd s. 

nului $i de exper.er.>a cresc 
irasaioczipr lorxtr ri. orgi-r zarea ș. 
in cor.t.âuzre a eoecursurilor ir. 
zona lașului ere ur. lucra de 
rit, pregătirea arien tariștlcr » 
neavind dec:: de rîyigat

REZULTATE TEHNICE : CI 
B1RNOVA : AF: 1. Mașat Li 
■ița (Universriatea Iași), î. Ir 
Ana (Voința laț;1. I Acfc.țe: M 
(Voința lari. *- Humă Ana (V 
ța P. Neamț) : AM : 1. TM 
Mireea (Daca Bucure-ș* ■ >. 1 SI 
Cotsstantin (Jtico’. na Iași). 3. Ti 
lea Ion (NsccUna Iași). 4 L 
Stefan «Voința Iași) ; BM 1. 
■ase Nieolae (Varța Pluti

Jersa- 
I. 1 
Iași) ;

Bunele intenții nu sint întotdea
una suficiente. Ne-am convins de 
acest adevăr și cu prilejul recen
tului concurs republican de primă
vară al atleților unde, în profida 
strădaniilor forului organizator — 
federația de resort — de a asigura 
sportivilor condiții optime de con
curs, s-au semnalat unele deficien
țe care au îngreuiat simțitor des
fășurarea programului, și așa des
tul de încărcat.

A fost izbitoare, pentru toată 
mea prezentă pe stadion, marea 
tîrziere cu care s-'ău comunicat 
zultatele oficiale în probele de
lergâri. Se știe că, de regulă, timpii 
cronometronlor și mai ales ordinea 
sosirii sint confruntate cu fotogra
fia pe care o oferă Telesid-ul. Or, 
imaginile surprinse pe peliculă au 
ajuns, de fiecare jla’.ă. ța secretari
atul ge-.eral al concursurilor nu cu 
minute intirziere — așa cum ar mai 
f: de Înțeles — ci cu ore întregi ! 
După cit se pare, această întîrziere 
se datorește faptului că developa
rea fotografiilor nu se face după 
fiecare alergare în parte, ci se aș
teaptă încheierea mai multor fi-

SELECȚIOXATA STUDENȚEASCĂ ÎNTÎLNEȘTE 

COMBINATA CORNWALL-DEVON

Maria Nichiforov ți Victoria Du- 
ftiitru au oferit, în continuare, un 
splendid duel sportiv la care adver
sarele lor. cu excepția eaiacistei so
vietice Dovjuk. au fost aproape.^ 
spectatoare. Inutil- desigur, să spu
nem că ne bucură extrem de mult 
faptul (constatat și la —-Cupa Stea
ua") că echipajele feminine anunță 
o formă- bur.â pentru aerat sezon.

Este rindul oaspeților să domine 
autoritar proba de K2. după care 
urmează o nouă demonstrație de 
măiestrie și.„ ambiție, protagoniste 
fiind echipajele Patzaichin—Covaii- 
ov și E. Semeț—S. Nemeș, clasate 
pe primele două locuri in cursa de 
canoe dubiu. La rindul lor, fetele 
confirmă evoluția din proba de sim-

310 CONCURENȚI

LA GRECO-ROMANE
(Brașov), D. Magiaru (Craiova) 
P. Nlțu (Pitești), I. Filon (Sibiu)
I. Prutear.u (Rădăuți); cat. 52 kg — 
A. Schmidt (Lugoj) b.t. V. Dulică 
(Cluj), T. Dumitru (Brașov) b.t. P. 
Iureș (Iași). Juniori mari — cat. 48 
kg — I. Bădica (Lugoj) b.t. V. Ară- 
duță (Cimpina). S. Marinescu Bucu
rești) b.t. V. Măduță (Timișoara), Gh. 
Banda (Reșița) b.p. V. Tâtaru (Satu 
Mat^e), Al. Conti (Constanța) b.p. Gh. 
Gemănaru (Rădăuți).

întrecerile continuă sîmbătă toată 
ziua, iar duminică la prinz vor ti de
semnați campionii.

Paul RADVANYI

b.t. 
b.t.

jjLj ș ; evh paj'al V. Dumitru—Maria 
NichifMw ‘•■■. ii. teirecerea cu o 

~-țâ de 3 secunde
ma d n probei* oinnpi-ee de 

cea âe ca ac 4—1»? m a fost 
zma. cei mai spectac-L: zsi cs. 

și cea mai dispurati Se 
tntHneau ech.paje dom ce de «Ez>- 
tnare- dar valorile erau greu de an
ticipat. mai ales că ne aTăm abia 
la Incejxitul aeaonulu:. „Cvartete.* 
Vernesc»—D IvatMv—Scietnic—Za- 
fiu a otg nut victocia. după ce a res
pins de citeva ori puternicele atacuri 
cecianșaie In finiș de echipajele re- 
•jrezm’Jnd selecționata D'.nano 
UJL5.S. ți’ clubul Dosza.

Ațfcda*. fin spectacol sportiv agre- 
ab'L util din toate punctele de ve
dere- desfășurat într-o ambianță 
prietenească și bucurlndu-*e de o 
bună organizare.

REZULTATE TEHNICE
K l—t«M m: 1. V. Klcolaev (Dlnamo 

U.R.S.S.) 3:5S,S: *. R. Rechnerter (Dosza) 
SJT.ț; ». L. Toth (Doeza) 3:3S.9.

c i—iMM m: 1. L. Varabiev (Dinzmo) 
4:17.»; 2. A. Butelchin (Dinamo) 4:1».»: 
S. A. Kariakin (Dinamo U.R.S.S.) 4:30 5.

K 1—500 m (F): 1. M. NiChiforov (Di
namo) 2:27.2; 2. V. Dumitru (Dinamo) 
2:09.0; 3 L. DovjuTc (Dlnamo U.R.S.S.) 2:10,0.

K 2—io<W m: ). Timar—Jamza (Dosza) 
3:33.2; t. Saleahov—Zaharov (Dinamo 
U.R.S.S.) 3:34.4; 3. Tlmun—Onisuk (Dl
namo U.R.S.S.) 3:34.5.

C 2—1000 m: 1. I. Patzaichin — S. Co- 
valiov (Dinamo) 3:52,5; 2. E. Nemeș — 
S. Nemeș (Dlnamo) 3:57.0; 3. Simko—Ev- 
grofov (Dinamo U.R.S.S.) 3:59,8.

K 2—500 m (F): 1. V. Dumitru — M. '----- —....... . - - * M Lovin
, ___ _ 3. Belou-

— Kolovskaia (Dinamo U.R.S.S.)

LacUa MARENCO

sportului cu balonul 
din Capitală vor avea posibi

litatea să asiste azi. de la ora 17. 
pe terenul Politehnica, la o nouă 
confruntare (ultima) intre rugbyș- 
tii români și cej englezi, de această 
dată adversara team-ului Cornwall- 
Devon fiind Selecționata studen
țească.

Având in vedere evoluția in cele 
două partide precedente (duminică 
cu o Selecționată divizionară A și 
miercuri, la Constanța, cu „secun
zii"), cit $i faptul că din formația 
oaspete fac parte patru dintre 
componenții Iotului reprezentativ 
al Angliei (Graham Bate. Roger 
Harris. Ken Plummer, Bob W. 
Staddon), intilnirea de azi cu tine
rii noștri sportivi se anunță foarte 
atractivă.

Vom mai nota, in ceea ce ii pri
vește pe rugbyșții englezi că ei au 
demonstrat virtuți de subtili tnî- 
nuitori ai balonului oval, de foarte 
buni tacticieni, pe măsura valorii 
și reputației de care se bucură a- 
cest sport in Anglia.

Antrenorii universitarilor 
mâni au apelat la serviciile 
jucători care s-au afirmat în 
ma vreme în disputele din _ 
pionat (Piștalu. Peter, Simion, Lo- 
motă etc.), 
posibilități, 
monst rării 
individuale, 
substanțial

Arbitrului G. Eftimescu i se vor 
alinia următoarele formații proba
bile :

SELECȚIONATA STUDENȚEAS
CA : Simion (Duță) — Piștalu, Ilie 
(Abribula). Peter (Leșeanu). Bur- 
ghelea (Chișu) — Ghețu, Roibașu 
— Lamotă. Moromete, Băltărețu — 
V. Rusu (Preiss), Postolache — 
Hulă (Ioniță), Iorgulescu (Alexan- 
drescu). Precul.

CORNWALL - 
Mort (Trerise), 
Plummer 
Gammon 
rin — J. 
Harris. P.

ro- 
unor 
ulti- 
cam-

astfel că există depline 
cel puțin pe planul de- 
unor frumoase calități 
de a-și aduce un aport 
la reușita partidei.

DEVON : Bate — 
Friend. Johns, 

— Holman* -Bearn — 
(Staddon), Hughes. Co
Baxter, Goss Pryor, 
Baxter. •

tem-

RINDURI DIN SCRISORILE DV

Nichtforov (Dinamo) 1:53,7: 2.
— P. Humă (Dinnmo)_2:01.7;
Bova’ ' ’
2:02,7.

K 4—1000 m: 1. Vernescu—D. Ivanov— 
Sciotnic—Zaflu (Dinamo) 3:08,8: 2. Miho- 
Rechnarter—L. Nagy—L. Hozlch (Dosza) 
3:11.0; 3. Tialin—Onisuk—Saleahov—Za
harov (Dinamo URS.S.) 3:11,5.

„CUPA DINAMO" continuă astăzi de 
la ora 0,30, cu disputarea probelor de 
fond pe distanța de 10 000 m.

• „In toamna anului 19T1. la 
meciul de fotbal — de Divizia 
B — dintre Progresul București 
și Poli tehnica Galați au venit 
mulți șjporteri găiățenj pe core 
i-am admirat pentru felul in 
care și-au încurajat echi 
Ne-am dus și noi la Galați, 
ziua de 23 aj_ 
jucat Progresul 
susține pe ai 
ne-au gratulat 
fost nevoie ca 
liție să ne asigure ieșirea din 
stadion. Ce spuneți ?“ (C. PO
PESCU. susținător al echipei 
Progresul ; în aceiași sens, des
pre aceleași fapte petrecute ia 
meciul de la Galați, ne-a scris 
șj tov. N. CONSTANTIN ESCU 
din București). Ce să mai spu
nem ? Apreciem câ atitudinea 
acelor spectatori găiățeni a fost 
reprobabilă și rușinoasă, arun- 
rind o pată pe obrazul întregu
lui public sportiv din acest oraș.

• „Ofer fotografii colorate ale 
echipelor de fotbal europene în 
schimbul programelor de la me
ciurile divizionarelor A“ (DAN 
CRISTEA, str. Cornișa — Bis
trița, Bl. 10, Sc. B, et. 4, ap. 17, 
Bacău). După cum vedeți, am 
ținut să vă aiutăm in pasiunea 
dv. de colecționar E tot ceea 
ce putem face. Programe... de 
Ia alții.

e*3- 
in 

iprilîe a_c. cinci a 
acolo, pentru a-i 
noștri. Gazdele 

cu injurii și a 
organele de mi-

• „La Oficiul P.T.T.R. n-am 
putut să mă abonez la ziarul 
-Sportul". Vă rog abonați-mă 
dv. redacția- (LEVENTE SEL- 
VEM. str Buricului 152. Gheor- 
ghieni). Regretăm, abonamente
le le pot contracta doar facto
rii poștali, difuzorii. sau Ofici
ile P.T.TJl Noi,

• _Am <cătat» 
7 Pronosticul in 
tocmai... duminică 
in ziar ?
RUȘ. cititor din București). 
N-am reprodus toată „poezia* 
dv (7 strofe), dar pc însușim cri
tica. Vom încerca să publicăm 
in viitor pronosticul nostru in 
cadrul concursului Pronosport in 
timp util și nu in ultimele zile 
ale sâptăniinii.

• „Vă rog să publicați în ziar 
fotografia acestui boxer tînăr, 
fiindcă i-ar face mare plăcere" 
(GIRON POPA, Fabrica de mo
bilă Militari-București). Nici 
chiar așa. să publicăm fotogra
fii de plăcerea unuia sau altuia, 
întii trebuie să ne facă... plăce
re boxerul, cu ceva rezultate 
meritorii și abia după aceea va 
veni rindul nostru.

• „Doresc 
următoarelor 
Europa..." (B. 
runca 11, Tg,

nu.
o săptămină 
zadar însă 
‘ 11 găsirăm

(PETRE CAPRA- 
din

adresa exactă a 
cluburi mari din 
ȘANDOR. str. Co- 
Nîureș). Sint atit

respective, incit este destul să 
treceți numele lor și al țării res
pective Pe serisori pentru ca ele 
să ajungă sigur.

• ..La Arad, în întîlnirea 
C F.R. — Electroputere, noi, 
oaspeții, am pierdut cu 1—3. 
Excelent, însă, arbitrajul brigă
zii din Turda, condusă de Sever 
Mureșan. Mulțumirile noastre" 
(CLUBUL ELECTROPUTERE 
CRAIOVA). Puteam să nu folo 
sim această scrisoare ? Mai ales 
că scrisori de acest gen nu sînt 
atit de multe la număr.

Modesto FERRARINI

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ
nale. De aici, o întreagă perturbare 
a programului inițial, premieri tar
dive, incertitudini inutile. Și dacă 
o asemenea situație mai poate fi 
tolerată (cu mare îngăduință) în- 
tr-un concurs intern, o confrunta
re internațională, cu toate cerin
țele sale de organizare-metronom 
și informare rapidă, nu poate sta 
sub semnul unor asemenea impro
vizații.

Nu este prima dată cînd concursu
rile interne de amploare ridică pro
blema cronometrajului manual, care 
pune ,sub semnul întrebării o se
rie de rezultate. Nu de puține ori, 
sprinterii și hurdlerii au obținut 
cifre seducătoare, sub ochii și la 
mina cronometrorilor noștri, ca a- 
poi, nu la multă vreme distanță, 
protagoniștii să fie înregistrați mult 
mai sever, cu „ochiul" obiectiv al 
aparatelor moderne. Nu mai depar
te decit sîmbăta trecută, cînd pro
ba de 800 m fete a prilejuit cîteva 
rezultate surprinzătoare la concu
rentele clasate pe locurile 4—6, au 
existat suspiciuni din partea unor 
persoane autorizate (chiar antre
nori ai concurentelor) asupra ve
ridicității timpilor înregistrați.

In sfîrșit. ar mai trebui semna
late și unele neglijențe evidente în 
marcarea sectoarelor de aruncări. 
De pildă, spectatorii au fost induși 
deseori în eroare de cifrele pe care 
le intuiau, observînd sectorul în 
care aterizau sulițele și discurile 
băieților, confruntate apoi cu per
formanțele reale, afișate pe tabelă. 
Cauza ? Marcarea aproximativă, de 
cele mai multe ori făcută în pripă.

Desigur, nu aceste minusuri au 
caracterizat competiția la care ne 
refeream, aceasta avînd o desfășura
re ritmică față de orarul stabilit. 
De regulă, întrecerile atletice de 
amploare organizate de forul de 
resort dețin atributele competenței 
și asemenea aspecte, ca acelea sem. 
nalate mai sus — evitabile în cele 
din urmă — apar ca niște... lebede 
negre.

Paul SLAVESCU 
Adrian VASILIU

Noi
LA

întreceri de amploare
BUCUREȘTI - FINALELE

STUDENȚILOR, Lâ PITEȘTI 
CONCURSUL REPUBLICAN

AL JUNIORILOR (II)
Serialul concursurilor atletice de 

amploare continuă în acest sfîrșit 
de săptămină pe două mari sta
dioane ale țării. In Capitală, pe 
„Republicii11, și-au dat întîlnire cei 
mai buni atleți studenți din în
treaga țară. Este vorba de fina
lele campionatelor republicane uni
versitare, care programează două 
reuniuni I astăzi, de la ora 16, și 
mîine dimineață, de la ora 9,30. 
La startul probelor a fost anun
țată și participarea (în afară de 
concurs) a unor atleți 
printre 
Carmen 
este așteptat cu un mare interes) 
și Cornelia Popescu (săptămîna 
trecută s-a oprit la 1,82 m).

La Pitești — o nouă sărbătoare 
a tinerilor atleți. Astăzi după-a- 
miază și mîine dimineață, cîteva 
sute de juniori (II) se vor întrece 
în tradiționalul concurs republicau 
de primăvară, excelent prilej de 
trecere în revistă a „noului val".

fruntași, 
care Olimpia Cataramă, 

lonescu (al cărei debut

CONSFĂTUIRE METODICA 
LA ȘCOALA SPORTIVA NR. 2

Luni, 22 mai, Intre orele 9—13, la 
sediul școlii din bd. Gh. Dimitrov 
128, va avea loc cea de a 5-a con
sfătuire metodică a cadrelor di
dactice din Școala sportivă nr. 2, 
care va dezbate probleme referi
toare la pregătirea sportivă a co
piilor și juniorilor.

In cadrul acestei conslătuiri vor 
expune referate profesorii Con
stantin Popescu, directorul școlii, 
Romulus Spirescu, Aurelia Benea, 
Lucia Marcu, Alexandru Smaltzer, 
Elena Pahonțu, Radu Gfiia, Nico- 
lae Gliga, Tiberiu Munteanu, Cor
nel Atanasiu șl Mircea Vasilescu.

Consfătuirea se va încheia cu 
un program de filme sportive.
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BAKCSY
Leif Jensen (Norvegia), 

Foto: S.

S-A DESFIINȚAT „CLUBUL 500“?19

HALTEROFILII DE LA CATEGORIILE MEDII VOR fT NOII MEMBRI

® „GREII" Șl „SUPERGREII" AU ÎNFIINȚAT „CLUBUL 600“

Amănunte în legătură 
cu jocul

România-Danemarca

în urmă cu aproape un dece
niu și jumătate, cifra de 500 
kilograme era o limită la care 
sau să ajungă toți halterofilii 
categoria grea. Primul care a 
mitizat in accesibili ta tea „celor 
kg" a fost colosul Paul Anderson, 
care apoi a tlus recordul mondial 
absolut la 533 kg. De-a lungul ani
lor, insă, mulți halterofili i-au în
trecut recordul, printre ei numă- 
rîndu-se Vlasov și Jabotinski, la 
aceeași categorie.

de 
vi
de 

de- 
500

Au trecut alți ani și 
după. • ce s-au alcătuit 
două categorii) 90—110 
kg (grea) și peste 110 
kg (supergrea), numărul 
celor care au depășit 

„ cifra de 500 kg s-a în
mulțit vertiginos, tn ul
timii 10 ani de pildă, 
numărul halterofililor 
de la categoriile mari 
cu performanțe de peste 
500 kg a ajuns la 50 ! 
Astfel a luat ființă așa- 
numitul „club 500". Fi
rește. visul fiecărui hal
terofil de categorie grea 
sau semigrea era sâ 
atingă această perfor
manță. Iată, însă, câ de 
2—3 ani cifra aceasta 
nu mai este un apanaj 
exclusiv al oamenilor 
„grei", recordurile au 
crescut atît de mult 
incit pentru „greii" ve
ritabili nivelul marilor 
performanțe .tinde sâ 
depășească 600 kg. Așa 
s-a născut noul „club 
600“. Astăzi, „semigreii" 
de valoare se apropie de 

pentru halterofilii de ca- 
realizarea ceior

piat, chiar din „ușoară" (67,5 kg).
Am dezbătut măi pe larg această 

problemă din două motive. în pri
mul rînd, petrtru eâ la concursul 
de joi seara doi sportivi de 
categoria mijlocie.
(I I R .și- Leif Jensen (Norve
gia) ‘au depășit' cifra de „500“, iar 
in al tfbildâ’ rftrd, pentru a arăta 
cît ”t!<!* rrrertț ăU de muncit antre
norii noștri pentru a realiza cu ele
vii lor această cifră la categorii 
cu mult mai mari. De pildă, re
cordul absolut al țării noastre (bi
neînțeles, la categoria supergrea) 
este încă "departe de cifra de 500 
(472.5 kg), în timp ce în alte țări 
acest rezultat este obținut — după 
cum s-a văzut și joi seara — de 
sportivii de categorie mijlocie. Per
formanțele sportivilor noștri de la 
„mijlocie" nu depășesc frecvent ci
fra de 420 kg. De aceea, nu

..avut.Qipj un reprezentant la 
fruntările acestei categorii.

la
Boris Pavlov

am 
cori

DAVID RIGERT

I
I
I
I
I
I
I

I
I

a NOȘTRI

600 kg, 
tegorie 
500 kg
tru sportivii de lâ categoria semi- 
mijlocie cifra este in curînd reali
zabilă... Acum se pune întrebarea, 
dacă prin înființarea clubului „600“ 
se va desființa clubul _500~ ? Răs
punsul este negativ pentru câ noii 
membri aj clubului „500** vor fi 
recrutați din categoriile medii — 
„mijlocie" (32.5), „sem: mijlocie" 
(75 kg) și pcate, in viitorul apro-

iar 
mijlocie 
a devenit o realitate. Pen-

(Urmare din pag. I)
cu o ușurință 
încercare a su 
kg. Tentativă,

I

INTERVIUL NOSTRU

OSCAR state M: COMPETIȚIA SPORTIVĂ 
TREBUIE SĂ FIE UN SPECTACOL DENS

mânui mondial ridică 
uimitoare. La a doua 
haltera cîntărește 106 
deci, de record mondial, care însă 
nu-i reușește. Regulamentul ji per
mite o nouă încercare. In aplauzele 
entuziaste ale spectatorilor David 
Rigert reușește să ridice 106 kg 
ținind un nou record al lumii.

MEDALIAȚII :
1. RIGERT 166 kg
2. Kailajaervi 155 kg
3. Nikolov 152.5 kg
Stilul „aruncat". înainte de a 

tra Rigert, cei mai buni performeri 
erau Nikolov cu 190 kg și Kaila
jaervi cu 190 kg. Sopov intră la 
1.-2.5 kg, pierce primă încercare, dar 
reușește la a doua. Cere ridicarea 
barei cu 10 kg și ridică 2u2,5 kg, 
performanță ce reprezintă un nou 
record al Bulgariei. Rigert înceiae 
seria celor trei încercări cu 202,5 
kg Reușește Apoi, pe bară se mai 

de discuri. Reușește și

ob-

in-

I
I
I
I
I
I
i

De . ieri,, timpul a început- să 
curgă , parcă mai fierbinte pentru 
olimpicii noștri, Cota de interes, 
ridicată deodată la dimensiuni ne
bănuite pînă mai ieri și, în pri
mul rînd, , responsabilitatea sporita 
a jocului decisiv de miine, au fă
cut ca elevii lui Gh, Ola și Glt 
Constantin să devină mai gravi. 
Cei puțin așa am înțeles ieri, la 
prînz, după ce lotul sd întorsese 
de la un film artistic deconectant. 
Gîndul duelului decisiv de miine 
n-a alungaț, însă. încrederea to
tală din sinul lotului și nici nu se 
putea îhtîmpla așa ceva, din mo
ment ce căpitanul echipei, Ghiță, 
mare psiholog, 
audă
„calificarea, pentru care vont muri 
in teren, vă asigur eu, mi-am dat 
seama ce rezerve si Ce ambiții au 
băieții !“ încrederea aceasta, cum
pătată tal uși, a fost întărită și de 
venirea celor trei oameni noi. Du
mitru, Neagu și Domide, care vor 
spori considerabil forța echipei, 
mai ales in atac, de unde Kun, 
acuz.înd o accidentare din partida 
cu Bulgaria B, va lipsi. Puțin ne
căjit. după . Belgrad, puțin modest, 
Neagu avea să răspundă greu la 
clasica întrebare „ce vom face ?“. 
„Dacă voi juca, voi încerca să fac 
multe", a spus Neagu. Vicepre
ședintele clubului Rapid, Ilie 
Greavu, prezent ia discuție, a com
plotat : „Am jucat de trei ori îm
potriva danezilor în '63, tot în pre
liminariile olimpice. Duminică, ne 
vom califica la București, vă spun 
eu !•' La fel de optimist era și an
trenorul Gh. Ola : „Cred in califi
care ! Repet, pregătirea și angaja- 
rea tuturor jucătorilor in progra
mul din ultimele zile îmi dau drep-

tul să fiu încrezător în victorie". 
Antrenorul olimpicilor avea, însă, 
să-și completeze afirmația cu cî
teva cuvinte-îndemn: „Pentru ca 
să obținem calificarea, aștept din 
partea echipei o putere de luptă 
exemplară, calm și luciditate și 
acțiuni-șoc Pe extreme — ceea ce 
reprezintă, de altfel, ideca de joc 
a echipei". Nu știu dacă băieții își 
auziseră antrenorul, dar cert e că 
mai toți au exprimat cam aceleași 
idei ca o condiție a succesului.

Lotul intrase la masa de prînz 
cînd a apărut în prag... ultimul 
olimpic. Dumitru. „Liță, tu știi să

dai pronosticuri!“ — i-a zis ci
neva. Dumitru și-a salutat colegii 
voios și a 
buie să ne 
sticul meu 
s-au gîndit 
men tul de 
cest imperativ vor aborda scurta 
ședință de pregătire din această 
dimineață, din pădurea Băneasa și, 
fără îndoială, și partida de miine 
Așa am 
privirile 
care se

răspuns hotârit : - „Tre- 
calificăm, ăsta-i prono- 
!- La acest TREBUIE 
olimpicii și la antrena- 
ieri după-amiază, cu a-

înțeles din cuvintele și 
acestor tineri talentați 

gîndesc la Miinchen...

• Conform regulamentului 
în cazul unei egalități de 
puncte și golaveraj între e- 
chipe (de pildă, la o victo
rie la un punct diferență a 
echipei noastre) se va dis
puta un al treilea meci.

• Acest eventual joc de 
baraj se va disputa, în urma 
unui acord intervenit 
cele două federații, la 1 iunie, 
la Frankfurt pe Main.

• In timpul partidei pot 
fi schimbați doi jucători din 
cele cinci rezerve trecute pe 
foaia de arbitraj.

• Olimpicii români s-au 
calificat în turul II, în urma 
celor două victorii — Ia ace
lași scor (2—1) — obținute 
asupra reprezentativei Alba
niei, iar cei danezi la golave
raj în dauna Elveției (1—2 
în deplasare și 4—0 la Co
penhaga).

între

nici nu vrea să 
discutindu-se decît despre

Secretar general al Federației in
ternaționale de haltere, dl. Oscar 
State, nu se mulțumește să fie doar 
ochiul care veghează — din partea 
forului suprem al acestui sport — 
asupra bunei desfășurări a „euro
penelor1* de la Constanța. O pasiu
ne inepuizabilă, temperamentul său 
energic îl îndeamnă, mereu, în rîn- 
durile celor mai activi factori ai 
organizării campionatelor mondiale 
și europene. Aici, la Constanța, a- 
sistă la ședințele comisiei de orga
nizare, participă regulat la „cînta- 
rul“ concurenților și îndeplinește 
funcția de crainic, uimind publicul 
cu cunoștințele sale în numeroase 
limbi.

— La cite competiții de mare 
anvergură ați participat pină a- 
cum ?

— Mai simplu ar fi să spun la 
care nu am fost prezent. Din 1946 
și pînă azi am lipsit doar de trei 
ori...

— în acest caz, posedați destuje 
elemente de comparație pentru a 
face o apreciere asupra organizării 
actualei ediții a campionatelor eu
ropene.

— Este, indiscutabil, una din cele 
mai reușite 
asistat.

— Să știți 
cunoască și 
vă declarați

— Mă rog... este vorba, de exem
plu, de amenajarea sălii, de preve
derea unor spații adecvate pentru 
presă, televiziune, pentru invitații 
de onoare. S-a Rezolvat, în mod 
foarte agreabil, cazarea concurenți- 
lor în cadrul reconfortant al stați
unii Mamaia. Ar mai trebui amin
tit ritmul alert în. care se desfă
șoară întrecerea...

— Mă iertați că vă 
în această privință 
meritul principal este 
du-vă în fața microfonului ați im
primat un ritm susținut succesiunii 
concurenților.

— Așa și trebuie Având toate 
instalațiile moderne Ia Indemînâ și 
un colectiv de colaboratori bine 
pregătiți am putut evita orice lin- 
cezeală. O competiție sportivă tre
buie să fie un spectacol i 
pentru a satisface publicul, 
noi trebuie sâ ne străduim 
atragem publicul, nu să-l înde
părtăm de aceste întreceri care 
sînt o foarte bună propagandă pen
tru sport. Și mai ales, cu o ase
menea competiție care întrunește 
atîția sportivi de elită...

— Publicul din Constanța a tra
tat cu atenția cuvenită acest eve
niment.

— Intr-adevăr. Este un public a- 
tent și entuziast pe care voiam să 
I! adaug la factorii succesului aces
tei ediții a campionatelor europene.

dens
Și 

i să

5 kg
; La a treia încercare bara 

kg — record mân
carea nu este finali- 

“orosul sportiv sovie- 
i docorit un record 

s". a reușit să im- 
recordul lumii la

1. RIGERT 207,5 kg,
2024 kg, 3. Kailajaervi
TII •

207, 
cîniărește 2UX5 
dial, dar lncei 
zat" Totuși, va 
tic, după ce a
nonei ai „smu
bup.ătățească și 
total: 5573 kg.

MEDALIA
2 Snpov 
190 kg.

CLASAMENTUL GENERAL: 1. 
DAVID RIGERT (U.H.S.S.) 557,5 kg, 
2. Atanasov Sopov (Bulgaria) 52" 
kg, 3. Anton Nikolov (Bulgaria) 
kg. 4. Karl Arnold (R.D.G.) 520 
5. Juhani Kailajaervi (Finlanda) 
kg, 6. Rolser Cbernd (R.F.G.) 
kg.

Clasamentul pe națiuni după 7 
le : ț. U.R.S.S. 42 p, 2 Bulgaria 

p, 3. Polonia 29 p, 4. R.D.G. 10 
5. Italia 7 p, 6—7. România 6 p, Fin
landa 6 p, 8—9. Norxegia..5. p, R.F.G. 
5 p.

o
525 
kg.
495
480

zi-
39
P,

competiții la care am

că cititorii ar vrea să 
rațiunile pentru care 
atît de mulțumit.

întrerup, dar 
se spune că 
al dv. Aflîn-

I
I
I
I

Azi, pe terenul Ghencea

STEAUA - RAPID
în continuarea pregătirilor pe 

care le fac în vederea reluării 
campionatului, echipele bucurește- 
ne Steaua și Rapid se vor întiini 
azi într-un meci amical. Partida se 
vă disputa'pe terenul Ghencea. de 
la ora 17.i

| DINAMO, ÎNVINSA LA PIREU

Campionul categoriei mijlocie

BORIS PAVLOV
(U.R.S.S.)

Atlet cu o superbă ținuță, Boris 
Pavlov va rămîne în amintirea nu
meroșilor spectatori, nu numai 
pentru acest detaliu de ordin es
tetic, dar și pentru taptul că a 
vrut sâ-i facă martorii unui ex
cepțional record mondial : 200 kg 
la „aruncat".

Electrotehnicianul din Donețk 
nu a reușit acest lucru, dar publi
cul l-a răsplătit cu aplauze turtu- 
noase pentru intenția sa și a sa- 
luat, apoi, în el, pe campionul se
rii.

în vîrstă de 24 de ani, membru 
al clubului „Avangard", Pavlov 
are 7 ani de activitate în 
domeniul acestui sport care i-a 
adus nenumărate satisfacții, prin
tre care titlul de campion a! lumii

SÎMBATĂ

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 16 : finalele 
campionatelor studențești.

BASCHET : Sala Dinamo, de 
la ora 9: Mureșul — Politeh 
nica Galați, ICHF — Dinamo, 
Politehnica București — Voin
ța ; de la ora 16,30 : IEFS — 
Steaua, Rapid — Politehnica 
Cluj, „U“ Cluj — „U“ Timișoa
ra, meciuri în cadrul diviziei 
masculine A.

CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, de la ora 9,30 : „Cupa Di
namo".

GIMNASTICĂ : Sala Floreas- 
ca, ora 17 : triunghiularul de 
gimnastică masculină : România
— Elveția — Ungaria (exerciții 
impuse),

POLO : Ștrandul Tineretului, 
ora 17 : Progresul — Crișul (di
vizia A).

RUGBY : Terenul Politehnica, 
ora 17 : selecționata studențeas
că — Combinata Cornwall-De
von.

TENIS : Baza Progresul, de la 
ora 14: ultimele două meciuri 
de simplu din cadrul întîlnirii 
de „Cupa Davis", România — 
Iran.

TENIS DE MASA : Sala 
str. Aurora 1, de la ora 
Spartac II — Politehnica 
ora 18: Spartac I
Cluj (f) ; sala Progresul (str. dr. 
Staicovici 42—44), ora 16 : Pro
gresul — C.S.M. Cluj (m) ; ora 
19 : Voința — Voința Arad (f)
— meciuri în campionatul divi
zionar.

DUMINICA

din
16 : 
(O ;

C.S.M.

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, ora 9,30; finalele cam
pionatelor studențești.

BOX : Sala uzinelor Semănă
toarea, de la ora 10 ; gală de ve
rificare a lotului republican de 
tineret.

BASCHET: Sala Dinamo, de 
la ora 8 : Politehnica Galați — 
ICHF, Politehnica Cluj — Mu
reșul, Steaua — ,,U“ Cluj, „U" 
Timișoara — Politehnica Bucu
rești, Dinamo — IEFS, Voința
— Rapid, meciuri în cadrul di
viziei masculine A.

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 17 : România >— Da
nemarca (preliminarii olimpice).

Stadionul Progresul, ora 
Progresul Buc. — Știința 
(Divizia B) ;

Teren Voința, ora 11 :
— Mașini unelte (Divizia

Teren T.M.B., ora 11 :
— Flacăra roșie (Divizia C) ;

Teren 
met — 
zia C) ;

Teren
Unirea ’’Tricolor - 
Lehiiu (Div. C)

Teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Autobuzul (Divi
zia C).

GIMNASTICA : Sala Floreas- 
ca, ora 17: triunghiularul de 
gimnastică masculină: Româ
nia — Elveția — Ungaria (exer
ciții liber alese).

pdLO ; Ștrandul Tineretului 
ora 11: I.E.F.S. — Crișul (divi
zia A) ; ora 17 : Progresul — 
IE.F.S. (divizia A).

TENIS DE MASA: Sala Fio- 
tcasca. de la ora 9 : Politehnica
— Voința Cluj (m), Voința — 
C.S.M. Cluj (f +m) ; ora 11: 
Locomotiva — C.S.M. Iași (m) ; 
sala Progresul (str. dr. Staico- 
vici 42—14), ora 9,30 : Progre
sul — Voința Arad — meciuri 
în campionatul divizionar.

11 :
Bacău

Voința 
C) ;
T.M.B.

Laromet, ora 11 : Laro- 
Dinamo Obor (Divi-

Constructorul, ora 11 : 
Victoria

Mircea M. IONESCU

GyOrfi (in dreapta) întreține... buna dispoziție a „olimpicilor" noștri...

OPTIMISM ÎN TABĂRA DANEZILOR
• ••

@ Oaspefii au sosit la București fără T. Nielsen și B. Pedersen 9 Antrenorul
,,23 August^
sen și jucătorii de cîmp Petersen Se- 
neka, Voldsyld și Bak.

Antrenorul Strittich s-a reterit a- 
poi, in cîteva cuvinte, și la meciul 
de miine.

— Ne-am deplasat la București cu 
dorința fermă de a juca nine, de a 
oferi publicului faze frumoase de fot
bal și de â7 obține calificarea pentru 
Miinchen. Sîntem, totuși, conștienți că 
dv. aveți un fotbal mai bun, atlat pe 
un drum ascendent, că echipa olim
pică a României are mult, mai multe 
șanse decît cea a Danemarcei, de a 
cîștiga meciul. Ne-am pregătit, 
cu atenție, cu toate câ n-am prea 
avut la dispoziție timp suticient. Ju
cătorii mei vor lupta cu dirzenie pen
tru menținerea avantajului de un gol 
pe care l-au luat la Copenhaga. . .

Exact aceleași afirmații le-au făcut, 
după aceea, portarul 1 iierkildsen, mij
locașii Nygaard și E. Hansen și rapi- 
dilli atacant II. jensen, cu toții opti
miști și dornici să repete isprava e- 
chipei Danemarcei, care a jucat, cu 
cîțiva ani în urmă, la București, și a 
ciștigat, surprinzător, cu 3—2 1

Luurenfiu DUMITRESCU

Strittich despre
Ieri la prînz. cu un avion al com

paniei aeriene AUA. a sosit în Capi
tală lotul olimpic de fotbal al Dane
marcei. Rind pe rînd, din „pmtecele" 
masivei păsări argintii au coborit, cu 
pași sprințari, bine dispuși, Nygaard, 
Jensen, Olsen, Rontved, Andersen și 
ceilalți jucători danezi care miine vor 
_da replica .echipei noastre olimpice

meciul de pe stadionul
hol al aeroportului Otopem a fost 
tocmai antrenorul Rudi Strittich, că
ruia i-am solicitat cîteva amănunte 
despre lotul deplasat la București, 
despre meciul de miine de pe stadio
nul „23 August".

— înainte de toate trebuie să vă 
spun că doi dintre cei mai buni ju
cători ai Danemarcei, pe care contam 
mult pentru meciul retur cu echipa 
olimpică a României, n-au mai putut 
face deplasarea la București, deoarece 
în cursul ultimelor zile au trecut la 
profesionism. Este vorba de fundașul 
T. Nielsen și de mijlocașul B. Peder
sen. Cu toate acestea, sper ca înlo
cuitorii lor — F Ahlberg șl K. Han
sen — să se comporte toarte bine pe 
parcursul dificilului examen ce-i aș
teaptă.

— Puteți să ne prezentați cei 11 ju
cători asupra cărora v-ați oprit pen
tru meciul cu echipa noastra ?

— Desigur, vă pot spune echipa. 
Dar numai echipa. . . probabilă. Pen
tru că, pînă duminică, mal pot inter
veni, totuși, unele modificări (n.r. 
formația comunicată de antrenorul 
Strittich o publicăm în pagina I). 
Din lot mai fac parte' portarul V. Han-

. .în meciul amical de joi seară,
din. cele mai

- puternice' echipe elene. Olimpiakas,.

Iîn fața cârefa â’ cedat cu 3—0
(l—O). Golurile au ’fost marcate ___  ___ „„ ______ ___ ,___

“Triandiafifos. Arguridis și Cherâii 'in tentativa ei de a obține calificarea 
(autogol). La 
de spectatori.

I Dinamo .gu.jnfjlqy u 
puternice echipe el.

în 1971, pe cel al țârii sale în 
acest ah și o serie de racorduri 
mondiale la totalul celor trei sti
luri și la specialitatea sa : „arun
catul".

meci au asistat 40.000- pentru turneul final al 
care și-a făcut apariția

J.O. Ultimul 
în spațiosul

MIINE, ÎN DIVIZIA B însă,

LOTO

JOCBBI ECHILIBRATE, MAI ALES 
ÎN „ZONA DE FOC A CLASAMENTULUI

Confruntările din eșalonul secund 
își urmează cursul. Duminică se dis
pută jocurile celei de-a XV-a etape, 
întîlniri care prin caracterul lor ne 
dau asigurarea unor partide echili
brate. Dacă în fruntea clasamentelor 
celor două serii apele par limpezile, 
Sportul studențesc și C.S.M- Reșița 
dominînd cu .autoritate iptrecerea (cu 
cinci și, respectiv, opt puncte țață de 
ocupantele locului doi), fă periferia 
.(tabelelor acumulărilor" lupta pentru 
evitarea retrogradării este pe cit de 
aprigă, pe atît de interesantă In se
ria I, Progresul București mai nu
trește, totuși, speranțe, doar, doar va 
izbuti să ajungă din urmă pe Sportul 
studențesc. „Bancarii" joacă duminică

PRONOSPORT
MECIUL ROMANIA — DANE
MARCA IN PROGRAMUL CON
CURSULUI PRONOSPORT DE DU

MINICĂ, 21 MAI 1972

Programul concursului Prono
sport nr. 21 de duminică 21 mai 
1972, cuprinde meciuri1 interesante 
și atractive în frunte cu întîlnirea 
România — Danemarca (echipele 
olimpice). în rest patru partide 
din campionatul categoriei B de 
fotbal din țara noastră și opt me
ciuri' din campronatui i 
iată cuin arată acest 
Ii‘România ' (ol.)' —'''
(ol.) tl i Dunăreâ . • 
Studențesc; ■“iii: C.F.R. 
Metalul București; IV : 
tere Craiova — C.S.M. 
Olimpia Sațu Mare — 
Timișoara; VI: Atalanta 
VII: Cagliari — Sampdoria; VIII : 
Catanzaro — Verona 
tina — Juventus; X: 
le — Mantova; .XI: 
Varese; XII: Napoli 
XIIU. lorim». «r- 'JfoiDa--

-âi..-

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor. înainte dea 
vă fixa pronosticurile dv. vă re
comandăm să consultați Programul 
Loto-Pronosport de marți 16 mai 
1972, care cuprinde amănunte asu
pra meciurilor incluse 
mul de concurs.

NUMERELE EXTRASE 
CEREA LOTO DIN 19

in progra-

LA TRA
MA! 13*2

italian. Dar 
program : 

Danemarca 
— Sportul 
Pașcani — 

: Electropu- 
Reșița; V: 
Politehnica 

Milan;

; IX : Fioren- 
Ifiternaziona- 
Lanerossi — 
— Bologna ;

CITIȚI Nr. 10
AL REVISTEI

-A-
Spicuim din cuprins :
FOTBAL — Amplu fotorepor

taj al dramaticelor partide din
tre reprezentativele României și 
Ungariei • Ambiții și speranțe 
pentru echipa noastră olimpică- 
• Act final în cupele europene 
— Palmaresul competițiilor „Cupa 
campionilor europeni", „Cupa cu
pelor" și „Cupa U.E.F.A." • Criză 
de golgeteri, criză de goluri.

ATLETISM — Sulițașa Marion 
Becker, o mare speranță olim
pică.

GENERAL DE 
lei din

PREMH :
care 267.725 lei

î: 9 85 57 18 24

: 706.058 lei din

8
lei din 

A.
această 
în Ca-

FOND 
1.382.148 
report. “ 
"EXTRAGEREA 
27 79 59 21.

Fond de premii
care 185.775 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 77 58 51 
23 53 -69.
Fond de premii : 676.090

care 81.950 lei report cat
Plata premiilor de la 

tragere se va face astfel : 
pitală de la 27 mai pînă la 3 iulie
1972 inclusiv; în țară începînd de 
la 30 mai pînă la 3 iulie 1972 in
clusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

BOX — Miratul , ringului olim
pic • Ullima repriză a fostului 
campion mondial Sonnv Liston.

RUGBY — Fotoreportaj de la 
confruntarea 
selecționata engleză' Cornwall- 
Devon.

Rubricile .. .
„Magazin sportiv", 
tern"
toj cu cascadorii francezi com
pletează acest număr a! revistei 
ilustrate „ȘPCRT".

,XV"-lui român cu

.Viață sportivă", 
„Orizont ex- 

și un interesant fotorepor-

in Capitală cu Știința Bacău și lin e- 
ventual succes, dublat de o posibilă 
înfrîngere a studenților la Giurgiu, cu 
Dunărea, i-ar apropia la trei puncte 
de elevii lui Motroc. Să țină, oare, 
Măndoiu, Dudu Georgescu. Beldeanu 
et comp, timpul în loc ? E greu de 
crezut. Privind programul echipelor 
angajate in lupta pentru evitarea re
trogradării, confruntări decisive ni se 
par Progresul Brăila — Portul Con
stanța, Ceahlăul P. Neamț — Chimia 
Rm. Vîlcea și C.F.R. Pașcani — Meta
lul București, jocuri in care gazdele 
vor căuta sâ profite de avantajul te
renului propriu și să obțină ambele 
puncte, situație în care s-ar putea de
tașa, măcar temporar, de zona fier
binte. La fel de interesant este și me
ciul dintre F.C. Galați și Poiana Cîm- 
pina, în care oaspeții au și ei o acută 
nevoie de puncte.

In seria a Il-a, capul de afiș îl de
ține partida de la Craiova, unde Elec- 
troputere, formație amenințată, deci 
avidă de puncte, primește replica li
derului C.S.M. Reșița. De asemenea, 
o mare importanță pentru configura
ția clasamentului în partea inferioară 
prezintă și jocurile dintre Olimpia 
Oradea și Gaz metan Mediaș, echipe 
aliate sub tensiune la mică diferen
ță de puncte una de cealaltă și cel 
dintre Corvinul Hunedoara și Vulturii 
Textila Lugoj, ambele formații fiind 
într-o situație la fel de precară, ca 
și întilnirea Olimpia Satu Mare — 
Politehnica Timișoara, în care săt
mărenii tor ținti, cu orice preț, vic
toria, pentru a evita total emoțiile re
trogradării In rest, meciuri care an
gajează combatante lipsite de griji și 
care, din acest motiv, se vor disputa, 
jjrobabil, la un bun nivel tehnic și 
spectacular.

Gheorghe NERTEA

Mtfllini â'lICALE
MUSCELUL CfMPULUNG — 

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
(0-1)

Partidă spectaculoasă, de un 
nivel tehnic. Formația gazdă. 
Divizia C. a jucat 
egal cu brașovenii, 
dașul Cojocaru (în 
lovitură liberă.

P. MATEOIU — coresp.
C.S M. SIBIU — C.F.R. CLUJ 

0—2 (0—0)
Meci de slabă factură tehnică, cu 

faze încilcite. Au marcat Donici 
_fmin. 75) și P. Gheorghe (min. 89).

I. ILIE — coresp.
GHEORGniU-

0-1

bun 
din 

de la egal Ia 
A înscris fun- 

min. 4) dintr-o

TROTUȘUL GH.
DEJ — '.S.C BACĂU 1—0 (0—0)
Cele domi formații au prestat un 

joc frumos, cu numeroase faze 
palpitante la ambele porți. Băcăua
nii au folosit întregul lor lot, mai 
puțin Ghiță și Dembrovschl. A 
marcat Pasăre țmin. 70).

Gh. GRUNZU — coresp.
MINERUL BAIA MARE — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 5—2 (1—2)

Un foarte util meci de antrena
ment pentru ambele echipe. Golu
rile le-au înscris Rozsnyai IV. Hof- 
meister, Cuman. Sasu, Lang, res
pectiv Regep (2).

V. SĂSARANU — coresp.

ROMÂNIA DANEMARCA
(Urmare din pag l)

jul terenului propriu, evoluția 
propriului public.

Toate aceste condiții, care 
premisele unui mult așteptat 
nu pot fi, insă, valorificate ,_____
fără manilestarea reală a personali
tății colective a echipei noastre, fără 
aportul — în ultimă instanță decisiv 
— al fiecăruia dintre jucători, pe par
cursul celor 90 de minute ale întrece
rii. Cu alte cuvinte, celor 11 reprezen
tanți de miine ai culorilor țări! în 
confruntarea cu puternica echipă a 
Danemarcei, le revine sarcina unei 
comportări de calitate, a unui joc or
ganizat, lucid, calm și ofensiv, în vir
tutea căruia rezultatul, victoria și ca
lificarea să se poată transforma din 
deziderate in realitate.

Evident — și asta o știm bine cu 
toții — nu va fi deloc ușor acest lu-

în fața

cru Fotbalul danez, prezent pînă a- 
cum în multe turnee finale ale Olim- 
piadei și de trei ori (1908, 1912 și 196(1) 
chiar în finala acestei mari competiții 
internaționale, se arată și în actuala 
ediție hotărît a-și confirma palmare
sul. Iar formația, condusă în momenul 
de față de antrenorul Strittich, ține, 
probabil, să nu-și dezmintă veleitățile 
la București

Deocamdată, scorul general al iritil- 
nirilor România — Danemarca este 
egal : 2—2. Ca și golaverajul total : 
8—8. Ce va fi miine ? Sperăm intr-o 
victorie care să ne ofere nu numai 
posibilitatea calificării, ci sâ ne con
firme și Încrederea că fotbalul nostru 
are însă multe resurse de alirmare in
ternațională în viitor.

Le dorim „olimpicilor" noștri o 
bună comportare, prin care sa obțină 
victoria la minimum două goluri di
ferență. necesară calificării.
Succes l

BICICLETA: repusă în drepturi
In repetate rînduri, ziarul nostru a 

pledat pentru restabilirea drepturilor 
de circulație a bicicletelor pe princi
palele artere ale orașelor țârii. Argu
mentam că o circulație mai intensă 
a bicicletelor prin orașe ar dezaglo- 
mera actualele mijloace de transport 
în comun ; că întrebuințarea bicicletei, 
în proporție de masă, în deplasările 
la serviciu, ca și spre parcuri, spre 
locuri de recreare și divertisment, ar 
avea drept urmare o mai bună dez
voltare fizică și ridicarea capacității 
de muncă pentru toți adepții circula
ției pe două roți ; că redresarea ci
clismului de performanță nu se va 
putea realiza în condițiile de restricție 
a circulației pentru acest gen de ve
hicule ; că. dar de ce am continua 
să reamintim punctele pledoariei noas
tre cin.d obiectul tuturor acestor dis
cuții, bicicleta, a fost, în sfîrșit, re
pus in drepturi.

Printr-o decizie a Inspectoratului 
miliției municipiului București și a 
Direcției drumurilor șl spațiilor verzi 
a C.PM B., tnccpind cu data de i mai 
bicicletele, motoretele și motocicletele 
au liber acces pe toate străzile Bucu- 
rațtiului, mai puțin cîteva artere prin
cipale : Calea Victoriei, Bd. 1848 (por
țiunea dintre Bd. Coșbuc și Colțea), Bd 
N Bălcescu, Bd. Magheru, Bd. Ana 
Ipătescu, Bd Republicii (porțiunea 
dintre Calea Victoriei — Calea Mo
șilor) și Bd. Gh Gheorghiu-Dej.

La publicarea acestui anunț, nume
roși posesori ai vehiculelor pe două 
roți și-au manifestat satisfacția. Se 
va putea circula, din nou, pe străzile 
Doamnei, Academiei, C. A. Rosetti, 
Brezoianu, Mihai Vodă, 13 Decembrie, 
Știrbei Vodă, Botean». Budișteanu, 
Dorobanți, Banu Mania, Sandu Aldea, 
Bd. Mărăști, Kiseleff, Șos. Hoieștiu-

lui etc. etc., străzi, bulevarde și șosele 
care purtau, pînă mai ieri, semnul 
distinct : interzis „mașinilor" pe două 
roți.

în noile condiții create, avem con
vingerea că numărul posesorilor de 
biciclete din București va crește sim
țitor, fapt ce va atrage după sine un 
reviriment și în privința ciclismului 
atît ca auxiliar prețios în dezvoltarea 
turismului, cit și ca sport de perfor
manță. Deocamdată, înteresîndu-ne la 
serviciul circulației din cadrul Inspec
toratului miliției municipiului Bucu
rești, am aflat, cu satisfacție, că în 
urma măsurilor care s-au luat (privind 
extinderea circulației cu bicicletele 
prin oraș). în perioada de timp care 
s-a scurs de la i mai organele de re
sort nu au înregistrat nici un accident 
provocat de bicicliști. Legat de aceas
tă constatare, părerea noastră este că 
nu bicicletele sînt acelea care produc 
perturbații în buna desfășurare a cir
culației, pe drumurile publice, ci ne
cunoașterea și nerespectarea legilor 
de circulație de către unii pietoni, au- 
tomobiliști și bicicliști Către lichida
rea acestei stări de fapt ar trebui În
dreptate toate eforturile. Măsura da
torită căreia a început să se predea 
în școli, în cadrul orelor de diriginție, 
noțiuni elementare privind circulația 
pe străzi — a pietonilor, cicliștilor, 
aufomobiliștilor - o găsim bine ve
nită Ar fi, de asemenea, necesară și 
editarea unei broșuri care, pe lingă 
paragrafe din Legea circulației, --ă 
cuprindă și unele sfaturi și indicații 
adresate in mod special cicliștilor. 
Aceste broșuri să fie difuzate în școli 
și, în mod special, în magazinele de 
desfacere a articolelor de sport, in
clusiv a bicicletelor.

G. ȘTEFANESCU



Întreceri ale sportivilor din balcani

Voleibaliștii au debutat victorioși
© CUȚOV - VUJIN ȘI STUMP — PARLOV 

meciurile vedetă ale ultimei reuniuni
SOFIA, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru special)
Actuala ediție a Jocurilor Balca

nice de volei- care se desfășoară a- 
nul acesta în capitala Bulgariei, a 
fost prefațată de Conferința fede
rațiilor balcanice. Tn cadrul lucră
rilor au fost 
zentat ce fed 
din Iugoslavia 
cum s-au cesfâș- 
ț:ei precedente d 
portul 
care a

Intre-

CALISTRAT CUȚOV

ANKARA, .19 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special).

Joi seara s-au disputat ultimele 
meciuri din cadrul semifinalelor 
Balcaniadei de box, prilej cu care 
au urcat în ring și cinci sportivi 
români — Pometcu, Cuțov, AL 
Popa, Gyorffi și Năstac. Spre sa
tisfacția delegației noastre și, de
sigur, a tuturor iubitorilor sportu
lui din țară, ei au produs o im
presie deosebită, fiind aplaudați la 
scenă deschisă pentru boxul lor 
spectaculos și eficace. „Semimijlo- 
ciului" Alexandru Popa, singurul 
învins din acest cvintet, nu i se 
poate reproșa nimic, deoarece a 
făcut totul pentru o comportare 
onorabilă, dar a avut în față un 
adversar superior — Celal Sandal 
(Turcia) — care, îndeosebi prin a- 
gresivitatea sa, și-a apropriat victo
ria. Dar iată amănunte despre par
tidele boxerilor noștri.

La categoria pană, Pometcu l-a 
' avut ca adversar pe bulgarul Kun- 

cev. Reprezentantul nostru a pla
sat de la începutul meciului cîteva 
dintre clasicele sale croșee de stin
gă, care l-au obligat pe Kuncev 
să se apere adesea cu disperare, 
în ciuda faptului că în rundurile 
doi și trei Pometcu și-a pus ad
versarul în situații deosebit de di
ficile, arbitrul grec Antonopoulos 
a lăsat să continue o luptă deve
nită inegală. învingător la puncte, 
Pometcu.

Calistraț Cuțov a fost primit cu 
aplauze la intrarea în ring. El a 
avut ca partener de întrecere tot 
un sportiv bulgar, „ușorul" Anghe- 
lov. Despre cei doi adversari nu 
putem spune decît că Cuțov a fost... 
Cuțov, iar Anghelov un boxer dîrz, 
fericit că a reușit 
picioare" întîlnirea 
pion european.

Deplasîndu-se în 
evitînd cu multă abilitate contac
tul cu puternicul său adversar, „se- 
mimijlociul" Al. Popa i-a creat 
adesea momente neplăcute boxeru-

să termine „în 
cu fostul cam-

permanență și

lui turc Celal Sandal. C 
Sandal a fost in pe: u.îr.e: 
sivă, a ooțznuț o rnemtub 
la puncte.

Ion Gyorffi. rerKtî !a cateșcr. i
• care l-a coctsaczaț — eejIocu» mică 

— ’.-a .-riarteiat timp de aoai mă- 
nute pe Ikonomakos iGrecia. Tn 
ciuda faptului că victoria româr.u- 
hii a fost categorică, indiscutabilă, 
unu! dintre cei cinci judecători l-a 
văzut învins, astfel că decizia i-a 
revenit lui Gyorffi cu 4—1.

Același aspect l-a avut și -pca 
dintre „mijlociii" Alee Năstac si 
Gerlici (Iugoslavia). Reprezentaz- 
tul nostru a lovit atît tie mult f. 
de precis, incit Gerlici a fost ce 
mai multe ori groggy, aproape in
capabil să se mai apere, momente 
în care Năstac l-a menajat. în ciu
da acestei evidente superiorități, 
juriul i-a acordat victoria lui Năs
tac doar cu 3—2 !

Așadar, în finalele de sîmbătă.
8 boxeri români vor lupta pentru 
titlurile balcanice. Iată-i. împreună 
cu adversarii lor: categoria semi- 
muscă: A. Mihai — Dogru (Tur
cia), muscă : C. Gruiescu — Kon
stantinov (Bulgaria), pană : G. Po- 
metcu — Yalcin (Turcia), semi- 
ușoară : A. Vasile — Doruk (Tur
cia), ușoară: C. Cuțov — Vujin 
(Iugoslavia), mijlocie mică: 
I. Gyorffi — Stancev (Bulgaria), 
mijlocie : Al, Năstac — Ozen (Tur
cia), semigrea : H. Stump — Par- 
lov (Iugoslavia). în celelalte parti
de finale se vor intîlni Kumova 
(Turcia) — Milosavlevici (Iugosla
via) la „cocoș", Sandal (Turcia) — 
Therianos (Grecia) la „semimijlo- 
cie“ și Ylmaz (Turcia) — Suvand- 
jiev (Bulgaria) la „grea".

Deci, în finale sînt 8 sportivi 
din România, 7 din Turcia, cîte3 
din Bulgaria și Iugoslavia și unul 
din Grecia. Sperăm că acest „cla
sament" se va menține neschim
bat și cînd vom face bilanțul me- 
daliaților cu aur...

gust și 3 septembrie a.c. în Turcia. 
Reprezentantul federației turce a 
precizat că disputele masculine vor 
avea 
scurt 
unde 
nine.

în
ca in 1973 campionatul juniorilor să 
f;e organizat de Iugoslavia.

După frumoasa deschidere festi
vă. pe terenul din sala Festivalna 
care in urmă cu doi ani a găzduit 
și întrecerile campionatului mondi
al- au apărut formațiile masculine 
ale României și Greciei.

Djpă ce au ceda: primul set la 
7, in urma unei evoluții slabe da
torită jocului lent și lipsit de co
erență ta atac, vcieibaltșui noștri 
s-aj impas fără dificultate in ur
mătoarele, reușind să ciștige prima 
intîlnire cu 3—1 (—", 8. 1, 9). An
trenorii au utilizat pe următorii 
jucători; Vraniță, Parasrtiivescu, 
Ch ttgti (cel mai bun), Ttriic, Mo- 
rulescu. Arbuzov, Dumitrescu și 
Marinescu.

tn cea de a doua partidă
Unit echipele masculine 

Iugoslaviei și Bulgariei: 3—0 (4, 4, 
13). '

loc la Ankara, urmînd ca în 
timp sâ se stabilească orașul 
se vor întrece echipele femi-

cadrul conferinței s-a stabilit

s-au
ale

La HASKOVO-competiția gimnaștilor

£ r

A 6-a VICTORIE CONSECUTIVĂ A POLOIȘTILOR NOȘTRI

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT CATEGORIC (7-2) 
DERBYUL CU SPANIA

MCNCHEN 19 (prin telefon).
Derbyul turneului de calificare 
pentru J.O. la polo, care a opus 
vineri seară, în bazinul „Dante“ 
din localitate, singurele echipe ne
învinse, România și Spania, nu a 
mai fost în cele din urmă... un 
derby. Deși partida se anunța ex
trem de echilibrată, de această

dată în piscină nu a mai existat 
în mod practic decît o echipă.

Primul gol al partidei a fost 
realizat de mezinul formației Vio
rel Rus, din superioritate numeri
că. în repriza secundă la o elimi
nare a lui Zamfirescu, Novac a 
făcut un contraatac excepțional, 
înscriind imparabil 5 2—0, iar apoi 
Dinu Popescu a marcat (3—0 la

frumoase combinați'L 
treilea „sfert" — alte 
pentru români, sem- 

V. Rus și Zamfirescu (șut 
din centru). Finalul par- 

fost mai echilibrat. Puig- 
marcat de două ori din, 

românii
Lazăr

de

,.Cupa Xatiunilor F.I.R.A.“ la

Echipa României favorită in partida

Paul IOVAN

PRAGA, 19 (prin telefon, de Ic 
trimisul nostru special). O oră și 
40 de minute i-au trebuit echipei 
de rugby a României ca să ajun
gă de la București 
din Praga. Capitala 
nu ne-a întîmpinat.. 
pe buze", nori negri 
rul și ploaia făcîndu-și apariția în
dată după sosirea noastră.

în contrast cu vremea mohorîtă, 
în mica delegație a rugbyștilor ro
mâni „cerul este senin" și dom
nește buna dispoziție. Desigur, ni
meni nu socotește că este posibil 
să se facă duminică la Vyskov — 
localitate unde se va disputa me-

pe aeroportul 
Cehoslovaciei 
cu „zimbetul 
acoperind ce-

în turneul masculin de baschet

ciul — un pas greșit. deoarece. di
ferența de valoare dmtre rele docă 
team-uri este prea mare. prea evi
dentă.

Totuși, antrenorii, dorind si evi
te orice surpriză, au deplasat o e- 
chipă puternică, in fapt aceea care 
duminica trecută s-a exprimat tot 
atît de bine (mai ales in a daca 
parte a meciului) în fața eng>c- 
lor de la Cornwall-Devoa.

Astfel, în teren vor fi trimiși fc 
ordinea posturilor următorii jucă
tori : fundași — Bucos; treisfer- 
turi aripă — Ni ca și Rățcanu : 
treisferturi centri — Dratomireșca 
(căpitanul echipei) și Pavlovici. la 
deschidere va juca un consacrat: 
Nicolescu (Manca nu a mai făcut 
deplasarea), mijlocaș la grămadă va 
fi Neagu, în linia a III-a vor evo
lua Pop. F. Constantin și Fugiși,

TENISMENII ROMÂNIEI SÎNT SEMIFINALISTI
(Urmare din pag. 1)

.... - •' ■ ■ ■ ,
și-au oferit mai multe 

de deconectare, ceea ce

VICTORII SCONTATE
Ieri au continuat în sala Dinamo 

din Capitală întrecerile celui de al 
treilea turneu 
campionatului 
Divizia A.

I.E.F.S. —
58—60 (meci 
mare a partidei, cu implicații di
recte la locurile amenințate de re
trogradare și-a pus din plin am
prenta asupra desfășurării ei. Au 
abundat greșelile de tehnică, s-a 
pus mult prea mult accent pe an
gajamentul fizic, astfel că. deși a 
pasionat sub aspectul evoluției sco
rului, întîlnirea a avut prea puține 
valențe spectaculare. Studenții au 
dominat într-o oarecare măsură 
prima repriză, dar au cedat-o pe 
cea de-a doua. In duda scorului 
final strîns, victoria baschetbalițti- 
lor de la Voința a fost, totuși cla
ră Au arbitrat un med greu L 
Știrbu șl I. Balasz. (Rd. T.)

RAPID — MUREȘUL TG, MU
REȘ 78—50 (43—22). Așa cum era 
de așteptat, feroviarii au obținut o 
victorie comodă. în final, fiind si
guri de victorie, rapldiștil scad rit
mul, dînd posibilitatea jucătorilor 
de la Mureșul să reducă din dife
rență. Foarte bun arbitrajul prestat

din ultimul tur al 
masculin de baschet,

Voința BUCUREȘTI 
disputat joi). Miza

Programul Jocurilor de sîm- 
bătă (între paranteze, rezul
tate din tururile anterioare): 
sala Dinamo, de la ora 9 l 
Mureșul — Politehnica Galați 
(81—79, _
Dinamo (70—91, 64—78), Po
litehnica București — Voința 
(63—51, 75—52); de la ora 
16,30: I.E.F.S. — Steaua
(63—72, 62—70), Rapid — Po
litehnica Cluj (83—57. 68—60), 
.,U“ Cluj — „U“ Timișoara 
(76—82, 63—90).

66—70), I.C.H.F.

de I. Știrbu (Cluj) 
(București).

VOINȚA — ,U“

și I. Dinescu

CLUJ 55—63 
(26—40).* Pină în min. 14 scorul a 
fost echilibrat. în ultimele 6 mi
nute ale primei reprize clujenii în
scriu consecutiv 12 puncte, datorită 
preciziei lui Zdrenghea și Demian. 
Au condus bine I. Petruțiu (Bucu
rești) și G. Dutka (Oradea).

DINAMO — POLITEHNICA GA
LAȚI 85—71 (45—40). Foarte bine 
au început meciul studenții gălă- 
țeni. Ei au jucat de la egal cu ex- 
perimentații lor adversari și chiar 
au reușit să conducă de cîteva ori. 
min. 12 : 28—24 ; min. 15 i 36—32. 
în continuare, pregătirea fizică, pre
cum si numeroasele pase greșite 
date de gălățeni (în special Mora
rul au făcut ca avantajul de pe ta
bela de scor să treacă de partea 
bncureștenilor, care în această par
tidă nu au jucat la adevărata loi 
valoare, fiind lipsiți și de aportul 
lui Diaconescu In general, putem 
snune că a fost o partidă frumoa
să. Din păcate în ultimele minute 
ambele echipe au jucat nervos, co-

Al treilea set a fost și cel mai 
disputat. Pentru prima oară în 
decursul jocului, conduc iranienii 
(3—2). Evoluția scorului rămîne 
strînsă și setul intră în prelungiri. 
De la 5—5, exact ca în setul pre
cedent, pe serviciile lui Năstase și 
Akbari sint înscrise din nou punc
tele decisive ale perechii române. 
După o oră și cinci minute de joc, 
tableta de scor consemnează vie • 
toria reprezentanților noștri : Ilie 
Năstase, Ion Țiriac — Shirzad Ak
bari. Issa Khodai 6—1, 6—4, 7—5.

Intilnirea, condusă de arbitrul 
Mircea Constantinescu, a constituit 
un spectacol plăcut. Scorul nu re
flectă însă îndeajuns de fidel ra
portul de forțe dintre jucătorii noș
tri și adversari. Atît Năstase, cit

rugby

cu Cehoslovacia
In linia a II-a — Dărăban și Ata- 
nasiu, iar în linia I — Dinu și Or- 
telecan. la talonaj, și Drăgulescu. 
Cele trei rezerve sînt: V. Marî- 
aesca (pentru postul de fundaș și 
deschidere). Țața (pentru mijlocaș 
la grămadă) și Baciu (înaintaș, li
nia întîi).

Echipa Cehoslovaciei nu a fost 
alcătuită pină în prezent, de aceea 
vom numi doar pe cei 18 rugbyști 
selecționați în lot: Matejka, Ma- 
jer. Zeman, Horovacek. Fridrich, 
Goldbach, Brejla. Berka, Kovrc, 
Stransky, Kourek, Mrascinsky, 
Hora, Vrzal, Kudrna, Sadlo, Pstros, 
Vrba.

Partida va fi condusă de arbi
trul englez Plilliagton, și va înce
pe la oca 1L30 (oca Bucureșfiuluii.

și Țiriac, 
momente 
a ușurat vizibil replica tenismenilor 
oaspeți.

Iată, deci, obținută decizia' în me
ciul de la București, în timp ce 
toate celelalte întîlniri din al doi
lea tur al „Cupei Davis“ erau ieri 
abia la start. Viitoarea adversară a 
echipei României va fi desemnată 
de învingâtoarea din partida Italia 
— Olanda. In caz că pronosticurile 
se confirmă, tenismenij italieni vor 
trebui să se deplaseze la București, 
în zilele de 16, 17 și 18 iunie, pen
tru o semifinală de mare atracție.

Azi, de la ora 14, pe •>,centralul" 
de la Progresul au loc ultimele 
două partide de simplu ale întilnirii 
România — Iran. Năstase va primi 
replica lui H. Akbari, iar Țiriac pe 

-cea a lui T. Akbari. Bineînțeles, re
zultatele nu mai pot influența soar
ta meciului, în care reprezentativa 
română și-a asigurat victoria.

★
Ieri, în cele două grupe ale zonei 

europene din „Cupa Davls", au în
ceput celelalte meciuri din cadrul tu
rului doi (sferturi de finală).

La San Benedetto del Tronto, în 
Italia, în intilnirea dintre echipele 
Italiei și Olandei s-a jucat un singur 
ghem! Italianul Paolo Bertolucci 
conducea cu 1—0 în fața adversaru
lui său, Fred Hemmes, In momentul 
tn care o furtună cu ploaie toren
țială a întrerupt desfășurarea jocu
lui. Intr-un alt meci al grupei A, la 
Rungsled (Danemarca), echipa Polo
niei conduce cu 2—0 în fața Dane
marcei : Gasiorek l-a învins pe He- 
delund cu 6—4, 6—4, 6—2 și No
wicki pe Nielsen cu 6—1, 6—3, 6—4.

Iată primele rezultate din grupa 
B : Praga : Cehoslovacia — Suedia 
1—0 (Nodes — Borg 6—2, 6—3, 7—5) j 
Paris : Franța — Spania 0—1 (Bar
thes — Gimeno 7—5, 4—6, 7—5, 3—6, 
3—6) ; Monte Carlo : Monaco — Por
tugalia 0—1 (Trucchi — Peralta 6—4, 
1—6, 4—6. 4—6).

în finala zonei asiatice, disputată 
la Bangalore, tenismenli Australiei au 
cîștigat si ultimele două simpluri tn 
fața echipei Indiei, termlnind învin
gători cu 5—0. Australienii s-au ca
lificat pentru semifinalele „Cupei 
Davis", în cadrul cărora vor Intîlni 
pe campionii grupei A europene.

capătul unei 
în cel de al 
două goluri 
nate de 
puternic 
tidei a 
cleval a
superioritatea numerică, 
tot de atîtea ori prin 
(splendid voie) și CI. Rusu, meciul 
încheindu-se cu scorul de 7—2
(1—0, 2—0, 2—0, 2—2) în favoarea 
reprezentanților noștri.

Arbitrul Brockman (R.F.G.) a 
condus foarte bine formațiile t RO
MÂNIA: Huber (Frățilă) — Zam" 
firescu, Mihăilescu, Novac, D. Po
pescu, Culineac, V. Rus, Lazăr, CI.' 
Rusu, C. Rusu, SPANIA î Francii 
(Beștit) — Rubio, Sans, Jane, Ven" 
tura, Sole, Monjonis, Puigdeval, 
Padros, Ibern.

Alte rezultate : Bulgaria — Suedia 
5—1 (1—0, 1—1, 1—0, 2—0). Au marcat: 
T. Torpov 2, V. Tomov, Brankov, Gher" 
ghlnev (Bulgaria) și T. Fjarstad (Sue" 
dia) ; Franța — Austria 4—4 (2—0,
o—1, 0—1, 2—2). Au înscris : Busin 3, 
Bretones (Franța) și Truttman, Walcher, 
Porsch, Tandl (Austria) ; Grecia — An
glia 6—2 (1—0, 1—1, 2—1, 2—0). Reali
zatori : Teodorakopoulos 2, Sarantos 2, 
Damaskos, Iosifidls (Grecia) 
Benstea^l (Anglia).

CLASAMENT

șl Meeck,

1. România
2. Spania
3. Grecia
4. Bulgaria
5. Suedia
6. Franța
7. Anglia
8. Austria

6 6
6 5
6 3
6 3
6 2
6 1
6 1
6 0

1
1
2
3
4
5
5

36—22
34—22
36—26
22—26
16—46
18—32
21—43

12
10
8
7
5
3
2
1

FOTBAL
MERIDIANE

® Tragerea la sorți a grupelor tur
neului final de fotbal al J.O. de Ia 
Miinchen va avea loc la 11 iunie. La 
turneu vor lua parte 16 echipe. In 
caz de egalitate, la sfîrșitul meciuri
lor pentru primele patru locuri, dacă 
nu va exista o departajare, se vor a- 
corda, eventual, cite două medalii de 
aur sau de xbronz.

O La Liege, în meci pentru preli
minariile Campionatului mondial, e- 
chipa Belgiei a învins cu scorul de 
4—0 (2—0) selecționata Islandei. Au 
marcat Polleunis (2), Van Himst și 
Gunnarsson (autogol).
• Comisia de organizare a Cupei 

U.E.F.A. a hotârît ca la ediția 1972- 
1973 să participe 64 de echipe. Cite 
patru echipe vor putea prezenta An
glia, Italia și R.F. ă Germaniei. Spa
nia, Franța, Iugoslavia au dreptul de 
a înscrie trCi echipe, iar un număr de 
18 țâri, printre care și România, vor 
putea participa cu cite două formații.

V. MORAVEC (Cehoslovacia) A IMBRACAT
A 25-a ediție a ,, Cursei Păcii*'

DaMe CALUMACHI

LOC TINERETULUI!ecape:

itâ

ARODEN SPORT* 
publică un interesant 
care redăm următoa-

Sterian (Voința) 
încearcă să treacă 
de Demian. (Fază 
din meciul Voința 
— Universitatea 

Cluj)

Foto i
N. DRAGO?

mițînd multe faulturi. Au arbitrat 
foarte slab V. Radar șl D. Crăciun, 
fapt pentru care au fost suspen
dați o etapă. (Ad. VASILESCU).

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 63—77 (36
— 42). Gîndlndu-se la locul 3, stu
denții bucureșteni au început bine 
meciul (min. 6: 17— dar pe 
măsura scurgerii timpului evolu
țiile bune ale ambelor echipe s-au 
rărit ,

STEAUA — I.C.H.F., 79—66 »
— 33). în min. 2 scorul era 8—0

LUBLIN, 19 prin telefon, ce » 
trimisul nostru special.

Ultima etapă a celei de a 25-a edi
ții a .Cursei Pădr na va mai fi — 
așa cum o cerea tradiția — o etapă 
liniștită, o plimbare spre tutunul po
dium de premiere. Și aceasta pentru 
faptul că acum dnd ne apropiem de 
capătul celor 1850 km lucrurile sint 
mai complicate decît erau la Berlin, 
ducă prima etapă de 9 km !_

V. Moravec s-a încăpățînat să 
creadă In «teaua sa șL prontînd de 
o greșeală a lui Ne'dutrtn, a Imbri
cat din nou, la Lublin, tricoul galben. 
Ei trebuie să transforme Ins* iluzo
riul avans de 5 secunde tn certitu
dinea suPcesuiuL Este stgur ca învin- 
gătorul ediției jubCIara a bursei 
Pășii* va £ ded» mîlne (n.r. astăzi), 
ne stadionul .A 10-a aniversare", in 
fața spectatorilor varțovtenL Va fi 
un final emcțicnant, car» e va eon- 
îeri eununa ee lauri rtțtlgătorului 
uneia dintre eele mal disputate edi
ții tie ascete mari competiții cicliste 
internat 'cale de lung kilometraj. 
Așadar, înaintea ultimei etape, duelul 
Moravec-NeHubin este desents orică
rui rezultat.

Pentru siclițtii români, ziua de 
Beri n-a fost favorabilă. Angajat 
tr-o bosculadă. cu 8 km înainte 
sosire, Vasile Selejan a spart 
u.

vl- 
în- 
de 
un 

aieu și pîaâ să schimbe roata (me- 
cuiicul i-« «dus douâ roți de spate 
pextra una— de față 0 a pierdut piu-

în derby-ul feminin de baschet

RAPID A ÎNVINS POLITEHNICA: 58-57
telefon, de la 
frumoasa sală

IAȘI, 19 (prin 
trimisul nostru). In 
a sporturilor din localitate, a în
ceput ultimul turneu al campio
natului republican feminin de 
baschet, care programează cî’.eva 
meciuri decisive pentru stabilirea 
clasamentului final al competiției.

Un astfel de joc s-a disputat în 
cursul dimineții între Universita
tea Timișoara și A.S.A. Cluj. în- 
tîlnirea a început în nota de do
minare a elevelor prof. Ruxandra 
Wittmann, care conduceau în min. 
24 cu scorul de 38—26. De aici a 
urmat o adevărată lovitură de tea
tru din partea baschetbalistelor 
pregătite de Nicolae Martin. Timp 
de 12 minute ele au pus stăpînire 
pe joc și au înscris coș după coș 
(de la 26—38. A.S.A.
55—48 și 57—50 în min. 36).

realizează
o 

răsturnare spectaculoasă, care lăsa 
să se întrevadă un succes a] clu- 
jencelor. Dar sportivele de la Uni
versitatea nu s-au descurajat, au 
insistat și în min. 39 au preluat 
conducerea (58—57). Tn ultimul mi
nut, Olimpia Neța înscrie o arun-

cane liberă, adudnd egalarea. dar 
cind mai erau trei secunde de joc 
Bogdana Diaconescu este faultată 
și ea concretizează cele două arun
cări libere, consfințind victoria Uni-

Programul jocurilor de sîm- 
bătă (între paranteze, rezul
tatele din tur): de la ora 10 : 
Sănătatea — I.E.F.S. (61—86, 
47—70), „U“ Iași — Politeh
nica (47—70, 56—58); de la 
ora 16: A.S.A. — Rapid 
(62—63, 53—73), Crișul — Vo
ința (74—50. 58—46), „U“ Ti
mișoara — Constructorul 
(51—39, 52—73).

versității i 60—58 (30—24). In des
chiderea acestei întîlniri, I.E.F.S. a 
dispus de Universitatea Iași, în- 
tr-o partidă fără istoric, în care 
am consemnat. totuși, un fapt 
deosebit, din păcate negativ i jucă- 
toarea Aproloe (Universitatea) a 
fost eliminată în min. 15. pentru 
lovirea adversarei cu palma. Scor 
finali 77—49 (31—16).

După-amiază. tinerele și talenta
tele baschetbaliste de la Sănăta
tea ne-au îndntat din nou prin 
ritmul, precizia și soertaculozita- 
tea atacurilor. cistigînd cu. 74—66 
(27—22) în fata Voinței Brașov.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 65—67 (30— 
33. 60—60)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RAPID 57—58 (27—31)

tori se prezintă la start. Km. 51: pri
mul sprint cu premii, la Nuko, cîș
tigat de Martinov iBu-girtij, urmat 
de Neliubm. Deșt sm-neticu: a urcat 
la 10 see. avansul față oe Moeaves. 
Km. 98 : evadează Szurrcwski (Po
lonia), sare cucerește tot mat mult 
avans față de pluton. Km. 113: al 
doilea sprint cu premii, a Krasnik. 
Cîștigă Srurkowski urmat la 45 de 
sec. de Luslgnoît (Italia'. Km. 145: 
avansul polonezului a s.urj a 4:20. 
El va intra primul pe sta-ton, tar 
dună 4 min. plutonul cel mare. Ne- 
liubin ratează un viraj, Moravec fi 
întrece și eiștigă 30 see Bonificație, 
cu ajutorul cărora va îmorâea tri
coul galben.

Clasamentul etape! : Rzsezsow — 
Lublin (162 km): L Szurkowski (Po
lonia) 3 h 50 29. 2. Moravec (Uer.oslo- 
vacia) 3h 5420, 3. NeliuBin (UJLS5-). 
4. Schiffner (R.D.G.), 5. Gorelov
(U.RS.S.), 6. Bodier (Franța). 7.
Dockx (Belgia). 8. Ballardini (Italia). 
9. Nahlv (Maroc), 10. Moskalov 
(U.R.S^.)\ 33. Al. Sofrome, 38. N. 
Androoache. toți același limo cu Mo
ravec— 59. V. Selejan 3h 56X16. Cla
samente generale — individual : 1. 
MORAVEC (Cehoslovacia) 43 h 1328. 
2. Neliubin (U.RS.S.) la 5 sec., 1 
Kuehn (R.D.G.) la 122_. 18L N. An- 
dronache la 826. 26. AL Sofronie Ia 
16:43, 44. V. Selejan la 3723; pe 
echipe: 1. U.R.S.S„ 2. Cehoslovacia, 
la 3.66, 3. R.D.G. Ia 357— 9. Româ
nia la 54:36.

Sîmbătă se desfășoară ultima etapă 
Lublin — Varșovia 170 km.

Hristache NAUM

D. STANCULESCU

ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR
FEROVIARI

SOFIA, 19 (Agerpres). — După 
trei runde, în campionatul european 
feroviar de șah pe echipe (turneul 
se desfășoară la Varna), în clasa
ment conduc: Bulgaria și Polonia 
cu cite 43>A puncte, urmate de R.D. 
Germană 33*/2 (1) p. Iugoslavia 
31i/2 (2) p, U.R.S.S. 30 (5) p, Ro
mânia 28*/2 (3) p.

HajLotietL

Sub se—nittira Iui Hrlsto Me- 
ranzov. vicepreședintele Uniunii 
b-—pere pent-u educație fizică_ și
sport, ziarul _ - - -
d:-. Sofia 
articol, din 
rele pasaje i

„Jocurile
cel mai
•portului

olimpice au devenit 
sensibil barometru al 
mondial. Aici se pot 

verifica practic cele mal diferite 
concepții ca privire la sistemele 
de pregătire ale sportivilor de 
înaltă performanță. O primă con
diție a obținerii succesului în 
sport este permanenta întinerire a 
cadrelor. Tn vremea noastră so
cietatea pregătește tineretul mult 
mai intensiv ca In trecut și a 
devenit un lucru curent ca tineri 
de 22—23 de ani să constituie o 
forță esențială în producție, știin
ță sau tehnică. Sportul amator 
este legat indisolubil de acest pro
ces și astfel anii școlarității și ai 
studenției par să fie cei mai pro
ductivi In materie de performan
tă. Exemplele sint numeroase: V. 
Brumei. N: Kucinska, D. Schollan- 
der, L Turișceva, S. Gould etc.

Tendința către întinerirea cadre
lor este 
poate fi 
treaga 
mondial.

-Olimpiadei din Mexic, vîrstă me
die a concurenților a fost de 20 
de ani și 4 luni, față de 24,5 în-

o realitate obiectivă și 
observată, statistic, în în- 
desfășurare a sportului 
La probele de înot ale

registrați la Olimpiada precedentă. 
O altă scădere bruscă este aceea 
a vîrstei participanților la pro
bele de caiac-canoe I 23,6 în Me
xic, față de 27,2 la Tokio. Mai 
sînt de citat i ciclismul cu media 
de vîrstă 21,9 ani, boxul (23), bas
chetul (23,2), gimnastica (24,6). Cei 
mai „bătrfni* s-au dovedit a fi, 
în Mexic, concurenții la probele 
hipice (38.6), tir (32,5), pentatlon 
modern (28,7), haltere (28,4) yach
ting (27,7) și scrimă (27,1). Media 
de vîrstă a participanților In Me
xic a fost de 27,1 ani, față de 31,8 
la alte Olimpiade. Șl cifrele pot

— * ’ verificate și în
unde campionii 
ai țării devin 
ai concursurilor 
rămîne datoria

continua. Ele sînt 
sportul național, 
de vîrstă școlară 
rr.ari performeri 
internaționale. Ne 
de a observa acest fond de aur al 
tineretului și de a urmări rezulta
tele lor cu cea mai mare atenție.

Datele ilustrează nu numai ten
dința către scădere a vîrstei me
dii a cimcurenților, dar pot fi in
terpretate și ca granițele vîrstelor 
la care se poate obține maximum 
de performanță, parametrii celor 
mai înalte realizări sportive. Dacă 
ne este cunoscut că pentru a a- 
tinge această limită e nevoie de 
o muncă de 10—12 ani, dintre 
care 8—9 ani de antrenament de 
specialitate, se deduce vîrstă fra
gedă la care trebuie începută ac
tivitatea sportivă respectivă.

în lumina acestor adevăruri de
vine clar că anul olimpic nu este 
numai pentru participanții la J.O. 
ci și pentru toate acele cadre care 
pregătesc schimburile Olimpiade
lor viitoare și care trebuie să pre
gătească intensiv munca lor".

■ ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE ȘTIRI
Campionatele internaționale de tir ale U.R.S.S. 

DAN IUGA — PE LOCUL III LA PISTOL VITEZA
MOSCOVA, 19 (prin telefon). Azi (n.r. 

ieri), după două zile de aprige întreceri, 
s-a încheiat proba de pistol viteză din 
cadrul campionatelor internaționale de 
tir ale U.R.S.S., Ia care au concurat pes
te 40 de pistolari din 12 țări. Vineri, 
manșa n-a s-a încheiat cu rezultate 
mal bune decît manșa I, dar s-au produs 
și unele surprize. Astfel, Suleimanov. 
care după 30 de focuri se afla pe locul 
4, a cîștigat primul loc. după baraj. 
Ion Tripșa (locul n după manșa I) a. 
căzut pe locul 8. iar cunoscutul trăgător 
polonez, Zapedzkl (locul 6 după prima 
zi) a scăpat două siluete și a abando
nat. O comportare bună au avut dintre 
trăgătorii noștri Dan ruga și Marcel 
Roșea, ambii punctind in manșa secun
dă cite 296 -p și oeupind locurile 3 Și, 
respectiv, 4.

REZULTATE : — pistol viteză 60 focuri 
torobă olimpică) : 1. Suleimanov (URSS) 
591 p (234—297), 2. Alehin (URSS) 591 
(296—295), 3. Dan luga (România) 590 p 
(294—296), 4. Marcel Roșea (România) 
539 p (293—296) 5. Kuzmin (URSS) 583 p, 
5. Valle (Suedia) 589 p...

2,21 m TN STILUL „FLOP" !
Cu prilejul unul concurs atletic des

fășurat la Moscova, sportivul sovietic 
Vladimir Abramov a cîștlgat proba de 
săritură in înălțime cu 2,21 m. Rezulta
tul lui Abramov obținut în stilul „flop", 
reprezintă cea mai bună performanță 
europeană a sezonului, realizată într-un 
concurs disputat în aer liber.

MECIUL DE SAH 
GAPRINDAȘVILI—KUȘNIR

Cea de-a treia partidă dintre șahistele 
sovietice Nona Gaprindașvili și Alia 
Kușnir, care-și dispută la Riga meciul 
pentru titlul mondial feminin, s-a între
rupt la mutarea a 40-a cu avantaj pen
tru Alia Kușnir Scorul meciului este 
de 2—0 în favoarea Nonei Gaprindașvili.
NOU RECORD MONDIAL LA 

ARUNCAREA GREUTĂȚII 
• FEMEI

într-un concurs desfășurat ieri la Soci, 
atleta sovietică Nadejda Cijova a 
billt un nou record mondial în 
de aruncarea greutății : 20,63 m. 
chiul record era de 20,43 m și aparținea 
tot Nădejde! Cijova.

sta- 
proba 

Ve-
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