
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
TA EXPOZIȚIA „AUTOUTILARI SI TEHNOLOGII 
/ NOI ÎN CONSTRUCȚIA DE MASINI“
r în cursul dimineții de sîmbătă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au vizitat expoziția 
„Autoutilări și tehnologii noi în 
construcția de mașini".

Amenajata într-unul din pavili
oanele marelui complex expozițio- 
nal „Piața Scînteii", expoziția cu
prinde un mare număr de mașini, 
instalații și utilaje industriale, care 
exprimă preocuparea majoră a con
structorilor de mașini din țara 
noastră pentru realizarea, cu mij
loace proprii, a unor agregate ne
cesare fabricației proprii. Prin in
termediul unor machete, fotografii, 
ți scheme tehnice sînt relevate, de 
asemenea, tehnologiile noi introdu
se, sau. în curs de asimilare, în in
dustria constructoare de mașini, 
tehnologii care s-au dovedit de 
mare eficacitate în creșterea pro
ducției și a productivității muncii.

Secretarul general al partidului 
a fost însoțit în această vizită de 
tovarășii Manea Mănescu, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară. Florian Dănălache, precum 
și..de tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Ion Crăciun,

După trei zile de spectaculoase întreceri In „Cupa Davis“

REPREZENTATIVA DE TENIS A ROMÂNIEI 
A ÎNVINS CU 5-0 ECHIPA IRANULUI

A treia zi a întîlniril România — 
Iran, un supliment. de tenis bineve
nit pentru spectatorii bucureșteni, a 
oferit două partide interesante, de 
bun nivel tehnic. La capătul lor, 
scorul general al confruntării dintre 
tenismenii români și oaspeți s-a ri
dicat la 5—0, consfințind o victorie 
categorică a reprezentativei țării 
noastre. După cum se știe, team-ul 
român este calificat pentru semifi
nalele grupei A din zona europeană 
a „Cupei Davis", în cadrul cărora 
va întîlni pe cîștigătoarea „sfertu
lui" dintre Italia si Olanda.
TOMA OVICI — HOSSEIN AKBARI 

6—3, 6—3, 6—0.
în ultimul moment, căpitanul echi

pei noastre, prof. Ștefan Georgescu,

IN PENULTIMA ZI A ÎNTRECERILOR

GREUL JAN TALTS (U.R.S.SJ 
A FOST IREZISTIBIL

„CUPA DINAMO44 LA CAIAC-CANOE

GAZDELE-PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL
REGATEI INTERNAȚIONALE DE LA SNAGOV
Ieri, pe apele Snagovului, s-au 

Încheiat întrecerile — Pe cit de 
spectaculoase Pe atît de utile — 
din cadrul regatei internaționale 
dotate cu „CUPA DINAMO", la 
care au participat și sportivi re- 
prezentînd cluburile DINAMO din 
U.R.S.S. și clubul DOSZA din 
Budapesta.

REZULTATE TEHNICE

JUNIORI i C2 — 500 m : I. Schur- 
man - Karpati (Doua) 1:55,5 ; 2. Din- 
eă-Parmae (Dinamo) 1:57,0; 3. Santev
- Koclkov (Dinamo URSS) 2:03,0; K2
— 500 m (F) : 1. Eroșkina - Suvorova
(Dinamo URSS) 2:05,0 ; 2. N. Constan
tin - P. Marioara (Dinamo) 2:08,8; 
K1 — 500 m ; 1. Afonicev (Dinamo 
URSS) 1:55,5; 2. Romhami (Dosza)
1:59,0; 3. Gh. Ivan (Dinamo 1:59,2; 
K2 — 500 m : 1. Afonicev - t'itov (Di
namo URSS) 1:46,0 ; 2. Romhami - Ba- 
lasz (Dosza) 1:48,7 ; 3. Gh. Ivan - A. 
Ivan (Dinamo) 1:52,7; K1 — 500 m 
(F) : 1. Suvorova (Dinamo URSS)
2:16,0 ; 2. Zoharias (Dosza) 2:18,5 ; 3. 
Paulina Marioara (Dinamo) 2:22,2; 
CI — 500 m : 1. Karpati (Dosza) 2:13,0;
2. Kocetkov (Dinamo URSS) 2:18,1 ;
3. N. Negrea (Dinamo) 2:19,0.

SENIORI : K1 — 500 m : 1. A. Ver- 
nescu (Dinamo) 1:51,8 ; 2. A. Miho 
(Dosza) 1:53,0 ; 3. Nikolaev (Dinamo 
URSS) 1:53,3; CI — 500 m : 1 Antipov 
(Dinamo URSS) 2:06,0 ; 2. Ceatlaș (Di
namo) 2:08,5; 3. L. Varabtev'(Dina
mo) 2:09,0 ; K4 — 500 m (F) : 1. Du
mitru - Nichiforov - Humă - Lovin 
(Dinamo) 1:45,5 ; 2. Belousova - Koz- 
lonskaia - Dovjuk - Eroșkina (Dina
mo URSS) 1:50,0; 3 Moldovan - Botto 

ministrul industriei ușoare. de 
membri ai conducerii altor minis
tere economice.

Au participat, de asemenea, di
rectori și alte cadre de conducere, 
din centralele industriale, din uni
tăți cu statut de centrală, institute 
de cercetări și proiectări ale in
dustriei constructoare de mașini, 
un mare număr de specialiști din 
această ramură de bază a econo
miei noastre naționale.

La sosirea în pavilionul expozi
ției, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au fost salutați călduros de 
un mare număr de constructori de 
mașini.

în timpul vizitei, secretarul general 
al partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat, au fost informați 
asupra măsurilor luate de colecti
vele de muncă din întreaga indus
trie constructoare de mașini, pentru 
intensificarea acțiunii de autodota- 
re la fiecare loc de muncă. Inițiată 
de conducerea partidului. în scopul 
realizării unei organizări superioare 
a proceselor tehnologice în toate 
sectoarele industriale ale economiei, 
acțiunea de autoutilare a dus la 
realizarea în anul 1971 a unui ma

anunțase indisponibilitatea lui Ilie 
Nâstase, care se resimte de pe urma 
unor ușoare leziuni la piciorul drect- 
Astfel, șansele echipei urmau sâ fie 
apărate de tinărul debutant Toma 
Ovici. A fost un debut convingător, 
acesta făcind dovada calităților nece
sare unui meci important.

în fața lu Ovici, iranianul H. Ak- 
bari n-a reușit să puncteze declt un 
total de șase ghemuri. Condus cu 
4—0 în primul set (după două brea- 
kuri ale românului), el nu Izbutește 
decît o revenire tardivă, care pre
lungește doar cu puțin lupta. Mal 
strînsă este evoluția scorului în al 
doilea set, după ce Ovici slăbise în 
regularitatea serviciilor. El se con-

AZI, TN ULTIMA 
ZI, MECIUL TITA
NILOR LA PESTE 
600 KG : ALEK
SEEV, MANG, RE

DING !

(Citiți, in pagina 
a 3-a, avancronica 
disputei de la ca
tegoria super-grea)

Taits — autorul 
performanțe cu 

ieșite din comun :

Jan 
unei 
totul 
patru titluri de campion 
al Europei și două noi 
recorduri mondiale în 
limitele categoriei grea.

- Pozsony - Papal (Dosza) 1:54,8 ; C2
- 500 mi 1. Patzaichin - Covallov 
(Dinamo) 1:52,2 ; 2. Evgorov - siskov 
(Dinamo URSS) 1:55,5; 3. E. Nemeș
- S. Nemeș (Dinamo) 1:56,5; K2 —500 
m : 1. Sciotnic - Iacob (Dinamo) 1:43,5;
2. Kurvet - Eller (Dinamo URSS) 
1:44,0; 3. Hozloka - Nagy (Dosza) 
1:44,5 ; KI — 4x500 m : 1. Vernescu
- D. Ivanov - N. Simlonenco - M. 
Zafiu (Dinamo) 7:38,5 ; 2. Nikolaev - 
Vasiliev - Kurvet - Sealeahov (Dina
mo URSS) 7:47,7; 8. Toth - Dameț - 
Timar - Miho (Dosza) 8:02,0 ; K2 — 
10 600 m : 1. Kurvet - Imax (Dinamo 
URSS) 42:31,5; 2. Rechneter - Miho 
(Dosza) 43:12,0 ; 3. Clortea - Buhaev 
(Dinamo) 44:23,5 ; KI 10 000 m : 1. Ni

Fotoi Paul ROMQȘANImagine din epedaculoasa întrecere a echipajelor de canoe dubiu 1000 m

re număr de instalații, utilaje, ma
șini și dispozitive. S-au remarcat 
pe parcursul vizitei, prin concepția 
lor tehnică, mașina de prelucrat, 
prin procedee electrodinamice, ma
trițe pentru sapele destinate indus
triei petroliere, realizată de colecti
vul de specialiști ai uzinelor „1 Mai" 
Ploiești, o serie de utilaje destinate 
mecanizării transportului uzinal și 
în secțiile de prelucrare la cald 
etc. Sînt în mod deosebit apreciate 
produsele realizate de uzinele „23 
August" și Fabrica de mașini-unel- 
te și agregate din Capitală. „Pro
gresul" — Brăila. Uzinele construc
toare de material rulant de la A- 
rad și Drobeta Turnu-Severin. de 
șantierele navale, de unitățile in
dustriei electrotehnice.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază rezul
tatele obținute de unele colective, 
recomandîndu-le să persevereze în 
extinderea acțiunii de autodotare. 
Se indică studierea in continuare a 
posibilităților de majorare a preve
derilor inițiale, pentru a se satis
face în proporție cit mai mare ne
cesarul de utilaje al economiei 
noastre naționale.

(Agerpres)

centrează Insă cu multă ambiție, 
piasează cîteva mingi cu adresă si 
reușește sâ :asâ dm impas. La 3 3, 
Ovici ciștigă ghemul său De serviciu 
Ia zero, ca apoi, printr-un break si 
un alt ghem ia serviciu, să se dia- 
tar.țeze decisiv.

Cel de-al treilea set a fost o sim
plă formalitate, Ovici fiind net su
perior. El își adjudecă ghem după 
ghem ți adversarul său nu mai are 
replică. întilnirea a fost condusă de

C COMARNISCHI
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 3-a)

CONSTANȚA, 20 (prin telex, de la 
trimișii noștri).

Iată-ne, așadar, 
campionatelor. Pe 
filii de categoria 
tăresc între 90 și 
sporturilor a fost 
văzut, arhiplină. Spectatorii au venit 
să-1 vadă pe Jan Taits, multiplu cam
pion mondial, olimpic și european, 
pe Kanko Kangasniemi și pe repre
zentanții tinerei generații, care nu 
peste mult vor urca treptele consa
crării : ’ Ștefan Gruetzner (R.D.G.), 
Arthur Haun (R.F.G.), Janos Hanzlik 
(Ungaria). In reuniunea de dimineață 
au concurat 10 sportivi, dintre care 
patru au depășit 500 kg : Rekustad 
(Norvegia) 520 kg, Streicik (Cehoslo
vacia) 517,5 kg, Fouletier (Franța) 
505 kg și Lexa (Cehoslovacia) 500 kg. 
Cît de mult par aceste cure pentru 
unii și, totuși, în realitate, ce mici 
sînt față de cei 9 maeștri, care au 
concurat după-amiază ! Fără îndoială 
că marele favorit al reuniunii, care 
avea să desemneze pe campionul ca
tegoriei grea, este Jan Taits. Să ve-

Victor BANCIULESCU 
Ion OCHSENFELD

In penultima zi a 
podium — haltero- 
grea, cei care cin- 
110 kilograme. Sala 
așa cum am pre-
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ROMÂNIA-DANEMARCA, PARTIDĂ DECISIVĂ PENTRU CALIFICAREA 
LA TURNEUL FINAL DE FOTBAL DE LA JOCURILE OLIMPICE

în preziua meciului, ore de relaxare a jucătorilor români la Băneasa 9 Două ultime antrenamente
ale danezilor 9 Jocul va fi transmis la posturile noastre de radio și televiziune

Ctțiva din membrii lotului olimpic surprinși, teri, la prinz, intr-un moment 
de relaxare Foto: Vasile BAGEAC

Sub semnul unei riguroase exigențe

TRIUNGHIULARUL INTERNAȚIONAL 
* DE GIMNASTICĂ ROMANIA- 

UNGARIA-ELVEȚIA
Concursul triunghiular de gimnasti

că în care reprezentativa noastră 
masculină dă primul „examen de ad
mitere" pentru întrecerea olimpică de 
la Miinchen, avînd ca parteneri echi
pele Elveției și Ungariei, precum și 
cîte un gimnast din Austria și Lichten
stein, se desfășoară sub semnul celei 
mai riguroase exigențe din partea ar
bitrilor. Cele mai mici ezitări sau in
exactități în execuție au fost penali
zate strict, așa Incit notele au depă-

ii.

Evoluează la inele 
DAN GRECV

șlt destul de rar limita zonei de eli
tă : 9.

In contextul «cestul arbitraj exi
gent, exercițiile lui D. Grecu .a ir.eie 
ți paralele, notate cu 9,2C, sau e 
țla lui P. Mihaiuc la sol «i la tari 
șlnt cu totul remarcabile In 
schimb, a decepționat aproape In 
talitate comportarea gimnațtilor noș
tri la cal ți intr-o măsură chiar si a 
sărituri, unde notele lor au oscilat 
Intre 8,15—8,90.

Iată primii clasați pe aparate. SOE ■ 
1—2. Mihaiuc (R) ți Rohner (E) 9,65: 
3—4. Oprescu (R) și Grecu R 9.90. 
CAL : 1—2 Magyar (U) ți Molnar U 
9,00 ! 3. Hurzeler (E) 8,85. INELE : 1. 
Grecu (R) 9,20 ; 2—4. Mihaiuc iRu
Molnar (U) și Hettlin (E) 9,55. SĂRI
TURI ! 1. Molnar (U) 9,00 : 2. Herezag 
iu) 8.M ; 1 Mihaiuc (R) 8,90. PARA
LELE i 1. P. Rohner 9,25 ; 2. D. Gre

cu 9,20 ; X L Molnar Ui BARA i L

P. Mihaiuc 9,20 ; 2. R. Hurzeler 9,10 ;
3. I. Molnar 9,05. INDIVIDUAL COM
PUS : 1. 1. Molnar 5X95 ; 2. D. Grecu 
53,75 : 3. P. Rohner 53,40. PE ECHIPE: 
1. Elveția 262,75 p ; 2. România 262,30 
P ; 3. Ungaria 259,15 p.

Sebastian BONIFACIU

BALCANIADA DE BOX DE LA ANKARA

CALISTRAT CUȚOV Șl ALEC NĂSTAC 
AU OBȚINUT MEDALII DE AUR

• Cruiescu, Pometcu și
ANKARA, 20 (prin telefon, de la

■ trimisul nostru special).
Sîmbătă seara, sala Ataturk din 

Ankara a fost din nou arhiplină.
■ Finalele Balcaniadei de box au
■ prilejuit lupte de un ridicat ni- 
I vel spectacular, pugiliștii fiind a- 
! plaudați deseori Ia scenă deschisă. 
I Păcat. însă, că această frumoasă 
I competiție a avut enorm de su

ferit din cauza unor arbitraje păr-
i tinitoare, care i-au transformat pe 
I ctțiva învinși în învingători și in- 
j vers. Amănunte în legătură cu 

desfășurarea partidelor și precizări 
I in privința arbitrajelor vă vom da

SPADASINII ROMANI

PREZENȚI LA

„CUPA DE ARGINT* 2 3 4' 

(GENOVA)

(Continuare in pag a 3-a) 

kolaev (Dinamo URSS) 47:10,5 ; 2 Ti
mar (Dosza) 47:13,5; 3. Simlonenco 
(Dinamo) 47:32,0; C2 — 10 000 m: 1. 
Nemeș - Nemeș (Dinamo) 47:18,8 ;
2. Krofciuk - Vasilicenko (Dinamo 
URSS) 47:41,5 ; 3. Maxim - Simionov 
(Dinamo) 47:48,2 ; Cl — 10 000 m 1. 
A. Butelchin (Dinamo) 53:14,0 ; 2. Ku- 
riakin (Dinamo URSS) 53:17,0 ; 3. Bu- 
cloc (Dinamo) 56:03,2; K4 — 10 000 
m : 1. Ștefan - Sidorenco - Fantea - 
Slpatkin (Dinamo) 39:11,0; 2. Toth 
Demeț - Timar - Miho (Doaza) 39:12,0;
3. Nikolaev - Vasiliev - Kurvet - 
Sealeahov (Dinamo URSS) 39:54,0.

CLASAMENTUL PE CLUBURI: I. 
DINAMO BUCUREȘTI 189 p ; 1. DI
NAMO URSS 162 p ; 3. DOSZA 123 p.

Astăzi, la Genova, se desfășoară 
t-, important test olimpic la spadă. 
Este vo.-ba de .Cupa de argint" ofe
rită de federația italiana de scrimă.

La acest concurs internațional Ro
mania este prezentă cu patru din
tre ce! mai buni spadasini din actuala 
generația i Pongraț. Al. Istrate, Duțu 
șl lorgu.

IN TURNEUL MASCULIN DE BASCHET

STEAUA A ÎNVINS I.E.F.S., DUPĂ UN MECI ECHILIBRAT
Ieri s-au disputat, în sala Dinamo 

I din Capitală, meciurile etapei a 
I XXVI-a a campionatului republican 

de baschet masculin, încheiate cu ur
mătoarele rezultate :

MUREȘUL TG. MUREȘ — POLI
TEHNICA GALAȚI 60—84 (24—39). în 
mln 9, studenții mareaseră 19 punc
te, față de numai două ale adversari
lor lor. în continuare, parada a avut 
o desfășurare normală, ambele echi
pe practiclnd un joc „cuminte", lip
sit de orice tentă de neprevăzut. Nu
mai că vom mai asista la o... surpri
ză neplăcută a baschetballștilor din 
Tg. Mureș care, în ultimele două mi

Se poate spune că olimpicii noș
tri și-au încheiat pregătirile pen
tru meciul de azi, cu Danemarca, 
de vineri după-amiază. Adică, după 
acel ultim antrenament desfășurat 
pe stadionul „23 August" la ora 
jocului din această duminică. An
trenamentul respectiv avea să re
zolve dilema Neagu sau Domide 
în favoarea atacantului din Giu- 
lești, pe care-1 așteptăm la fel de 
incisiv ca în partidele cu Ungaria 
de la București și Belgrad. Dar tot 
acel antrenament de vineri avea 
să nască și o problemă de ultimă 
oră : incertitudinea prezenței lui 
Gyorfi, care a căpătat o ușoară 
contuzie la picior. Doctorul Nico
lae Stănescu a reușit, însă, să-1 
trateze pe brașovean în timp re
cord. așa îneît extrema dreaptă a 
olimpicilor va fi astăzi înaintașul 
de sub Tîmpa.

De vineri seară a început, prac
tic, programul de relaxare al lo
tului olimpic. Ieri dimineață, elevii

A. Vasile — învinși de...
în numărul nostru viitor. înainte 
de a vă oferi rezultatele tehnice 
ale finalelor, ținem să vă spunem

La o foarte dificilă 
ediție a Balcaniadei 
de box, viciată grav 
de arbitraje, sporti
vii români Calistrat 
Cuțov (dreapta) și 
Alee Năstac, învin- 
gînd toate obstaco
lele, au reușit să-și 
adjudece medaliile 
de aur ale campio
nilor.

că reprezentantul nostru Calistrat 
Cuțov a fost de departe cel mai 
complet boxer al competiției, pre
zența sa pe ring fiind marcată de 
aplauzele numeroșilor spectatori.

REZULTATE TEHNICE. Catego
ria semimuscă: Dogru (Turcia) 
b.p. A. Mihai; muscă : Konstanti
nov (Bulgaria) b.p. C. Gruiescu ; 
coco* : Kumova (Turcia) b.p. Mi- 
loMvlevlci (Iugoslavia) ; pană;

nute, au recepționat nu mai puțin 
declt 19 puncte (!), înscriind doar 
trei. Au arbitrat bine G. Dutka și 
A. Ătanasescu.

I.C.HF.  - DINAMO BUCUREȘTI 
68—83 (30—44). După toate calculele 
cele două formații trebuiau să ofere 
un plăcut spectacol: Dinamo jucînd 
deconectat, iar I.C.H.F. cu dorința de 
a face o figură ett mal frumoasă in 
fața campionilor. Așteptările noastre 
au fost confirmate, din păcate, doar 
16 minute, după care dinamoviștli 
s-au impus, s-au distanțat șl mal de
parte jocul a luat un aspect de uzu
ră, tnreglstrindu-se destul de multe 

lui Gh. Ola și Gh. Constantin au 
făcut o plimbare, combinată cu 
mișcări de bunăvoie in liniștea pă
durii Băneasa. După-amiază au 
văzut un film artistic, iar spre sea
ră lotul s-a... pierdut pe potecile 
Herăstrăului.

Și astăzi, programul de relaxare 
va continua cu ore de deconectare 
în liniștea și frumusețea Parcului 
Libertății. In liniștea aceasta se 
pregătește. însă, în unanimitate de 
ambiții și pronosticuri, calificarea, 
care — așa cum spuneau Simionaș 
și Codrea — trebuie decisă la Bucu
rești și nu la Saarbriicken, la 1 iu
nie. Neintervenind „surprize" de 
ultimă oră, „ll“-le pe care îl vor 
trimite cei doi antrenori în teren 
va fi cel cunoscut de două zile: 
GHIȚA — POP, C. OLTEANU, 
VLAD. CODREA — DUMITRU, 
SIMIONAȘ — GYORFI, TATARU, 
NEAGU, MARCU. Printre rezerve 
vor figura Cotnan, M. Olteana, 
Broșoxschi. Helvei și Domide

De Ia toți acești băieți, marele 
public așteaptă astăzi un joc de 
bună calitate, dominat de ambiție 
și angajament total, dar și de lu
ciditatea necesară pentru a desfa
ce apărarea daneză, venită cu in
tenții declarate de a-și apăra zes
trea de un gol dobîndită. în oc
tombrie. anul trecut, la Copenhaga. 
De la toți acești băieți așteptăm, 
astăzi, calificarea pentru turneul fi
nal al J.O. de la Munchen.

★
Vineri după-amiază, fotbaliștii 

danezi s-au îndreptat — imediat 
după sosirea in București — spre 
stadionul Republicii, unde au sus
ținut un antrenament care a durat 
o oră. Prima parte a ședinței de 
pregătire a cuprins citeva exerciții 
de gimnastică și unele jocuri de 
relaxare, după care au fost efec
tuate exerciții tehnico tactice La 
acest antrenament, pe care a ținut 
foarte mult să-1 efectueze. R Strit- 
tich a acordat o atenție deosebită 
înaintașilor, cu care a lucrat pen
tru îmbunătățirea trasului la poar
tă. Therkildsen și Hansen (porta
rii), Nygaard, Olsen. Jensen și cei
lalți jucători oaspeți au manifestat 
o vădită poftă de lucru.

Ieri, începînd de la ora 17 — 
ora de începere a partidei — ju
cătorii danezi au efectuat un nou 
antrenament cu conținut tehnico- 
tactic pe gazonul stadionului „23 
August", unde speră să obțină azi 
un rezultat favorabil.

arbitri
Yalcin (Turcia) b.p. Pometcu ; se- 
miușoară: Doruk (Turcia) b.p A. 
Vasile ; ușoară : C. Cuțov b.p. Vu- 

jin (Iugoslavia) ; semimijlocie: 
Sandal (Turcia) cîștigă prin ne- 
prezentarea adversarului Theria- 
nos (Grecia) ; mijlocie mică ; Stan- 
cev (Bulgaria) b.p. Gy3rffi; mij
locie : Al. Năstac b.k.o. 2 Ozen 
(Turcia) ; semigrea: Parlov (Iu- 

slavia) b.p. H. Stump; grea : Su- 
vandjiev (Bulgaria) b.p. Ylmaa 
(Turcia).

Paul IOVAN

faulturi ți dispărînd claritatea și spec
taculozitatea acțiunilor de atac ale 
ambelor echipe In ultimele două mi
nute, baschetballștii de la I.C.H.F au 
renunțat complet la orice veleități. 
Regretabil faptul că a trebuit să con
semnăm o ieșire nesportivă din par
tea unui dinamovist. Este vorba de 
Dragomirescu, sancționat cu două 
faulturi tehnice pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitri. Au con
dus dr. Dan Chiriae (bine) șl A. Ba- 
lasz (satisfăcător).

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a t-a}
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PENTRU SPORT, IN JUDEȚ

IALOMIȚA
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Interviu cu Iov- ION PETRE ■ 
secretar al Comitetului 

judefean lalomifa al P.C.R.

ÎN PRIMUL RÎND BAZA MATERIALĂ1

UN BOBOC ÎNFLOREȘTE IN CALARAȘI

de la directorul școlii,

grupă de handbal. Abia 
organiza cea de a doua,

Sămînța unei flori a fost arun
cată în 1965 pe plaiurile Bărăganu
lui, la Călărași. Vestea a fost primi
tă cu neîncredere i „Ai auzit ? S-a 
înființat o școală numai pentru sport. 
Ce rost are ?“

Atunci, în toamna acelui an, în 
orașul de pe malul Dunării, pe o 
clădire s-a pus firmă nouă t „Școala 
sportivă — Călărași". Despre înce
put, aflăm 
profesorul Ion Neagu. „Am pornit 
doar cu o 
în 1967 se 
de atletism". Astăzi Școala sportivă 
din Călărași are i 20 grupe, 8 secții 
(atletism, gimnastică, lupte, box, 
handbal, volei, baschet, fotbal), 349 
elevi și 10 profesori.

Interesante sînt succesele de pînă 
azi ale școlii t un handbalist este în 
lotul de tinereți Ion Tase; 4 juniori 
(3 băieți și o fată) din lotul repu
blican de handbal sînt elevii școlii 
din Călărași ; Gh. Ghiță este spor
tiv cat. I la atletism ; la lupte li
bere, școala a pregătit elevi ce au 
ajuns finaliști în campionatul repu- 
bl ican i Gh. Plăieșanu, Dan Apos
tol. ..

— Ce ne puteți spune despre

CE AȚI MAI DORI SĂ NE SPUNEȚI, 
TOVARĂȘE PREȘEDINTE?

competiții județene se mai 
zează întreceri in scoli, in ri 
copiilor și j.mioriksr. în 
sportivă din Călărași, cix 
două secții sportive ce Ia Siobcr a 
și Fetești, sînt precotajime gra
pele de atletism (9 la mimări

• „Avem ud calendar propriu de
osebit". Din cele 127 ccmpeț;’,.: ce 
se vor organ za în 1972, circa 56 iint 
proprii, organizate Ia 18 ramuri 
sportive. Nu se vizează performan
țele, ci aducerea oamenilor pe sta
dioane, în aer liber, fortificarea lor 
Se organizeezi cupe și competiții pe 
ramuri i „Cupa LILA.*.  „Voinicii 
Bărăganului . „Crosul fotbaliștilor'.

Se numește i Asociația sportivă 
Locomotiva C.F.R. Fetești.

De ce îi spunem veterană ? Pen
tru simplul motiv că are o vîrstă 
respectabilă. S-a născut — ca or
ganizație sportivă a muncitorilor 
ceferiști din Fetești — încă din 
1936. De atunci și pînâ astăzi, orga
nizația a adus o activitate conti
nuă, în ultimii ani devenind mai 
puternică. A. S. Locomotiva Fe
tești, consecventă tradiției și vechi
mii sale, este cea mai puternică 
asociație din județ.

Dovezi i are 2 200 de membri ; 6 
secții afiliate (fotbal, handbal, tenis 
de masă, șah — în campionate 
județene ; box și popice — în cam
pionate republicane); o bază mate
rială demnă de invidiat, compusă 
din i teren gazonat de fotbal, tere
nuri de bitum (pentru handbal, vo
lei, baschet, tenis de cîmp); sală, cu 
două piste, de popice (avînd tribună 
ce 150 locuri); sală de antrena
ment la box ; sală pentru jocuri (te
nis de masă, șah. biliard) — toate 
cu încălzire centrală, vestiare, du
șuri ș.a. Sînt construite, In general,

Ș: astfel, cu forțe unite, asocia
țiile sportive din oraș — alăturîn- 
du-se eforturilor depuse de Consi
liu: popular municipal — contri
buie la desăvîrșirea personalității 
unei importante și cochete baze 
sportive a orașului Călărași i Stadio
nul municipal.

★
încă ceva i ta Călărași se amena

jează, în aer liber, un modern te
ren de handbal și volei (printre cele 
mai mari din țară), bineînțeles bitu- 
m mizat și cu tribune pentru spec
tator: (3000 locuri). El aparține toi 
asociației Olimpia.

întreprinderea agricolă de stat Fe
tești are o bună echipă de fotbal 
(primul loo ta campionatul județean, 
cu șanse de a promova In Divizia 
C). Numele ei — „Viticola”, referire 
la o nouă ramură de producție din 
cadrul gospodăriei. Directorul aces
teia, tovarășul Teodor Bordușanu, 
ne vorbește cu plăcere de jucătorii 
echipei, oameni de nădejde, harnici, 
serioși, cu comportare sportivă pe 
teren, recunoscută ta județ.

Aflăm că toți membrii echipei 
muncitori în cadrul gospodăriei: 
dor Tîrzieru — zugrav. Eugen 
— mecanio auto, Virgil Ene — .... 
canio fabrica de gheață t Virgil San
du — electrician stația de pompare. 
Dumitru Luca — tractorist, Tănase 
Caraș — electrician ș.a.m.d. Nu-i

Am pus această întrebare tova
rășului Ianuarie Jinga, președintele 
C.J.E.F.S. Ialomița, după ce ne ter
minasem documentarea și socoteam 
Că reținusem tot ceea ce era mai in
teresant în județ din punct de ve
dere sportiv. Și totuși, după ce am 
făcut un tur de orizont, am aflat 
că mai era cite ceva de spus :

• „Am putea fi numiți prieteni 
ai atletismului". Se dă o atent e 
deosebită atletismului, căruia i se 
alocă 80% din buget. In afara a 17

A. S. CELULOZA
Un nume binecunoscut în 

județ, ca fiind al asociație: 
sportive din cadrul Combina
tului de celuloză și hirtie Că
lărași. A. S, Celuloza are 
2 000 membri și 8 secții i fot
bal (div. C), oină (campionat 
republican), box, handbal (b), 
volei (b) șah (b + f), tir, ci
clism (campionate județene).

Asociația se poate mîndri 
cu rezultate bune pe linia a- 
tragerii salariaților săi în 
competiții de nivel republi
can, județean sau de masă. 
Performanțe ? Locul IV la 
fotbal (div. C — seria IV), lo
cul II — handbal (campionat 
județean), iar la oină — locul
I (campionat județean), locul
II (campionat U.G.S.R.), locul 
IV (finalele campionatelor re
publicane), Rezultate asemă
nătoare la box, ciclism, tu
rism.

In încheiere, iată și cîteva 
nume ale celor ce au realizat 
performanțele amintite i Du
mitru Fană — mecanic lăcă
tuș, Aurel Mitea — electri
cian (fotbal), Nicoiae Fundă- 
țeanu — electrician, Vasile 
Comșa — mecanic, Gh. Micu 
— lucrător la C.F.R. (oină), 
Nicoiae Ilie — operator chi
mist (ciclism).

Vîrsta asociației i 10 ani. 

prestigiul școlii 7 fi interpelăm pe 
tov. Neagu.

— Poate n-o să credeți, dar în 
numai 6 ani de funcționare, școala 
a impulsionat viața sportivi din 
oraș și chiar din județ, devenind 
pilonul de bază al activității de 
performanță. La aceasta au contri
buit și concursurile largi de selec
ție pe care le organizăm periodic. 
Acest edificiu sportiv și-a cîștigat 
un meritat prestigiu. Echipele și 
sportivii noștri au cîștigat întreceri 
în care concurau alături de sportivi 
din județe cu tradiție în mișcarea 
sportivă, cu alte condiții de 
gătire, mai complexe, decit 
noastre.

p re
ale

ȘTIAȚI ?

seȘcoala sportivă-Călărași, 
poate mîndri cu:

— organizarea a 92 competiții 
în 1972

— două echipe divizionare
— patru secții participante la 
campionatele R.S.R. (individuale) 
dintre care 3 în finalele pe țară 
La lupte, atletism, gimnastică.
— numai în 1971 a cucerit 110 

FOTBALUL ARE RĂDĂCINI
ADINCI IN JUDEȚUL NOSTRU

Balonul rotund 
spun documente

a prins — așa 
certe — încă de 

prin 1915 în Călărași, apoi în Fe
tești și Slobozia. în Călărași, de 
pildă, se vorbește de echipe născute 
în cartierele Volna și Mahala. Prin 
1921 este amintit chiar un meci „in
ternațional" între formația marina
rilor unul vas englezesc și echipa 
orașului Călărași (în care juca și 
Felix Țopescu).

In 1930 apar echipe sătești de 
fotbal în comunele Scînteia, Ogra
da, Vîlcelele, Țăndărei, Iazu, Săveni 
și Gh. Lazăr.

O dovadă a dragostei față de 
acest sport — în anii noștri — o 
aflăm la C.J.E.FJS., Ialomița, In ca
drul căruia funcționează o comisie 
județeană de fotbal foarte activă. 
Altfel nici nu s-ar putea, întrucît 
în județ sînt 82 echipe angrenate 
în campionate județene (2 serii în 
categoria onoare, 3 în promoție Și 
3 serii de juniori) în afara celor 
3 echipe de divizie C. în paralel, 
pe lîngă campionat se mai organi
zează multe alte competiții cu oca
zia unor zile festive, campionate de 
casă în marile unități industriale. 
Există și un centru republican de

„Multe* * se poc aLa — era*.  De 
unde la tareput ta - era ao-
oocit nemcK« sâ-ți tr-jn:S copu: la 
sportivi*,  astăz: zoexualrtriea este 
cu totul alta. Mulți pă.—.nț: via cu 
copiii sol:citînd_ însenerea kr ne
apărat la această școală

Planta sădită In 1965 a prins ră
dăcină. din ea a erescxrs un boboc 
de toată frumusețea care se dezvol
tă mereu. Veștile ce vin după nu
mai patru luni din acest an sî.-.t 
dătătoare de speranțe i numărul 
sportivilor chemați in ioturile na
ționale s-a dublat, fiind în prezezt 
de 6; există de pe acum 28 cam
pioni județeni pe 1972 (16 la lupte, 
12 la box); cinci sportivi au fost 
transferați la cluburi mai mari ; a 
îneeput pregătirea, la multe spor
turi, cu grupe de copii de la gră
dinițe, cămine și elevi-clasele 
I—IV...

Frumoasă această fioare a spor
tului * "ta în urmă cu 6 am la 

și-au că- 
de zi cu 

■tura din 
serve Fe- 
.Crinul" 

copii pe lingă echipa divizionară C 
Azotul.

— Bine, am întrebat noi, dar dacă 
s-a jucat atit de mult fotbal în ju
deț, cum de nu aveți „nume" care 
s-au ridicat de aici ?

— Cam să nu, ni s-a răspuns. 
Notați fotbaliști buni ai țării — 
foști sau actuali internaționali — 
care s-au ridicat din Ialomița i 
Miki Mihăilescu, Mihai și — scrieți 
apăsat Răducanu.

SPORTUL SĂTESC ÎN CIFRE
a In județul Ialomi

ța există 59 asociații 
sportive în comune (din
tre care două la sate) 
și 49 asociații sportive 
în școli.

• Sînt 377 baze spor
tive simple în comune. 
Amintim dintre aces-

ASOCIAȚII SPORTIVE
REPREZENTATE

IN CAMPIONATE REPUBLICANE
Buchet : Școala sportiv» Fetești.
Box : Cehtloza CllSrașl, Locomotiva 

C.F.R. FeteștL
Fotbal î Azotul Slobozia, Celuloza 

CAUzași, Victoria Lehliu.
Gl—,-avUcâ : Școala sporuri CSU- 

rașl
Rarzlbal : Școala sportivi Fetești, 

Școala sportivi CiUrășL
Lupte : Tricolorul CiUrași, Școala 

sportivi Cilirașl.
ModeUd : Caaa ptoclarUor Slobo

zia. Caza pionierilor FetașO. Casa pio. 
ulerUoe caurașl.

OL-A : Drum Nou — 
CetaUsa ClUrat L

Popice : Locomottva CJ JL FeeeștL 
Radioamatorism : Badoctnbal jude

țean CiUravL
Sah : Știința Slobozia.
Volei : Liceul Lehliu.

NefTO,

UN MODEST OMAGIU SPORTIVILOR
DIN COMUNA RADU NEGRU

pubucan. care 
au activat ș> 
rtn Mihai. de 
iporîulia — îs 
pe ale țării. £ 
pe nea Iulică. Cu juca 
ani fi arsă de iccre. 
și twbd sp-rnte-uL S- 
190t la Podvl 
nești. In urmă r*  sră. 
țător la o școală dz*  C£2±-*yi  șt •- 
poi numai in eomaa Radu Negru.

— Pînă în 1941 — «e spune — 
se juca pe aici ceva awrrAaășre ca 
oină : „de-a mingea-a băț*.  pe ^că
lărite". De prin 1949 :-a= îrrltat 
olna pe cei din ecnttmă șf «c În
drăgi t-ocu toțiL

Este anul — aflăm — ie dud 
comună a luat ființă asocssțaa spor
tivă „Drum Ncru" și cs reeședsntz 
al ei a fost ales. Wnrfnfwg, Mta 
De cule seu. își aduce it
funcția in care mai este fi artdr 
așa că renunță pentru un -scsuezu 
la oină. „Avem o bază scom-vă 
model — pentru fotbal vc>. hand
bal, oină —, am populai !ut și ex
tins trînta în comună. Anul acesta, 
în etapa de zonă, cei de ia nes a- 
luat 4 titluri, din 6, Mihai Ctxțel 
este al VI-lea pe țară”.

— Și totuși oină, fi sgindSrim.
— Prima 1 — se aprinde iar. La 

noi venise odată un tovarăș de Ia 
Călărași. Stăteam de vorbă cj el 
pe marginea unui cîmp unde niște 
copii jucau fotbal Mă înțeapă o=s-

tea i 87 terenuri de fot
bal, 58 terenuri de 
handbal și 83 terenuri 
de volei.

• Anul trecut s-au 
organizat 31 centre de 
învățare a Inertului.

• în campionatele ju
dețene (categoriilei pro
moție, onoare, divizia

C și juniori) există 85 
de echipe, dintre care 
53 sînt la sate. în plus, 
mai sînt alte 20 echipe 
sătești, r.eangrenate în 
nici o competiție.

• La „Cupa tineretu
lui de la sate" au parti
cipat 12 250 tineri.

Ne aflăm la sediul Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. pentru a 
purta o discuție referitoare la ac
tivitatea sportivă desfășurată în ul
timii ani în Județ, la perspectivele 
acesteia. în fața noastră, tovarășul 
ION PETRE, secretar al Comitetu
lui județean P.C.R.

— De la bun început, ne-a spus 
interlocutorul nostru, țin să vă pre. 
zint cîteva date privind specifi
cul județului. Creat prin unirea 
unor teritorii aflate în Jurul loca
lităților Slobozia, Fetești, Lehliu, 
Urziceni și Călărași, în „inima Bă
răganului", Județul Ialomița este o 
unitate administrativ-teritorială cu 
un pronunțat caracter agricol, o 
unitate în plină dezvoltare econo
mică. Ceea ce și explică marea 
atenție pe care o dăm mecanizării 
muncilor agricole, precum și înde
plinirii prevederii ca la sfîrșitul 
cincinalului aproape întreaga supra
față arabilă a județului să fie iri
gată. Eforturi deosebite se fac însă 
și în sectorul industrial. Au apărut 
unități economice mari — Fabrica 
de ulei, Filatura de bumbac. Combi
natul de îngrășăminte azotoase, 
Fabrica de produse lactate (toate în 
Slobozia), Întreprinderea dc prefa
bricate clin Călărași, Fabrica ele 
conserve din Fetești ș.a. în viitor, 
vom avea in județ opt centre ur- ’ 
banc.

— O multitudine de proble
me, deci, în fața celor ce îndru
mă și conduc dezvoltarea aces
tui județ, aflat în plină efer
vescență economică. Se află, 
printre acestea, și grija pentru 
dezvoltarea spartului, a educației 
fizice, aici, în „inima Bărăga
nului" 7

— Vedeți, dezvoltarea economică 
de care vorbeam, înseamnă în ul
timă instanță mulți oameni In uni
tățile agricole, mulți în cele indus
triale, aglomerarea orașelor. Este 
evident că, la această situație, ne 
preocupă nu numai cum muncesc 
și cum trăiesc locuitorii din Ialo
mița ci, în egală măsură, șl cum își 
regenerează ei capacitatea de mun-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

petele : „Ziceai că aici este Iubită 
oină”. Eu nu mă dau bătut: „Pun 
pariu, zic. că dacă le arunc o min
ge ce oină o lasă pe cea de fotbal". 
Nu m-a crezut și__ a pierdut pa
riul. „

P.'eedi i pe jos prin comună. Aflu
> -J- ..u in ~3--? ■■ ■ ■ ' ■
M joacă OMă Comșa, -Fundățea- 
uafc »eldioreanu. Xltecir Bobeica — 
tntfiî. Neagu (45 ani) fi ftul Ale
xandru (17 ani) joacă împreună în 
etfupa comunei — Prodan f.a. La 
oujetul cm sar, nea Iulică ne face 

demonstrație, întrebindu-l pe v>n-
- de crnd joacă oină. ..De 15 

ani~ — răspunde acesta. „Și ciți a- 
refi cu fotul ?*  — ne interesăm, 

le ani" ni se răspunde.

poți spune de Iulian 
oamenii din această 

iubesc neasemuit

O BAZA CE IȘI DESA VIRȘEȘTE

PERSONALITATEA

• La ceîe 234 dumi
nici cultural -sportive au 
participat 43 660 de La- 
kxnițeni.

e Pentru pionierii de 
Ia sate s-au organizat 
anul trecut 86 excursii 
(pe jos sau pe biciclete). 

că, cum se destind șl m recrează, 
cum își fortifică organismul. Este 
explicabilă, în acest sens, atenția 
ce înțelegem s-o acordăm — în 
suita diverselor preocupări — edu
cației fizice și sportului.

— Prin ce se materializează a- 
ceastă atenție ?

— la primul rînd, prin asigu
rarea unei baze materiale. Se știe, 
Bărăganul era bogat în recolte, 
dar sărac în mijloace de destindere 
și sport pentru țărănime. Exista o 
oarecare tradiție, la Călărași — 
orașul cel mai mare în această par
te a țării — sau la Fetești. în rest, 
ce să mai vorbim ? Doar soare și 
praf. Acum, în anii noștri, putem 
aminti de un stadion cu tribună 
(avînd teren gazonat de fotbal, pis
tă de/atletism, vestiare) amenajat 
la Slobozia, de o sală pentru sport 
ce se construiește prin valorificarea 
resurselor locale, și care va fi da
tă în folosință în acest an la Călă
rași. La sfîrșitul anului 1971 aveam 
141 baze și amenajări sportive — 
construite sau reparate — în mediul 
rural, 242 baze sportive noi, sau re- 
amenajate, în sectorul școlar. De 
altfel, planul de „amenajări baze 
sportive" a fost realizat anul tre
cut în proporție de 218 Ia sută. O 
precizare: multe din cele amintite 
s-au realizat prin nenumărate ore 
de muncă patriotică, fapt ce dove
dește dragostea pentru sport a ialo- 
mițenilor. Avem și planuri de vi
itor : pentru cartierul sud al orașu
lui Slobozia — aproape de Combi
nat — se proiectează un frumos 
complex sportiv; luna trecută, edi
lii aceluiași oraș au hotărit și ame
najarea unui mare' spațiu pentru 
agrement, într-un cadru natural 
foarte frumos — o pădure — do
tat cu terenuri de tenis, handbal, 
volei ș.a. S-a început moderniza
rea terenului de fotbal din Fetești—

— Se poate vorbi șl despre 
preocuparea de a ridica sportul 
ialomițean la nivelul celui de 
performanță pe plan național 7

— Deocamdată, nu. Plecînd de 
Ia premisa că educația fizică și

Locomotiva C.F.R.Instantaneu în sala de popice a asociației sportive 
Fetești

\ V

VETERANĂ, DAR MEREU TINĂRĂ>■■■

INSTANTANEU LA I.A.S. FETEȘTI

stnt 
Tu- 
Ene 
me-

sportul contribuie efectiv Ia edu
carea celor care le practică — după 
cum se Știe, Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 a adoptat un 
vast program de educare socia
listă a maselor, încadrînd în a- 
ceastă importantă sferă și educa
ția fizică și sportul — ne preocu
păm să mobilizăm pe toți cei cu 
atribuțiuni în acest domeniu. In 
ședințele Comitetului județean — 
cu principalii factori ai sistemului 
educațional — sportul intră deseori 
în discuție. Așa se explică faptul că 
în Ialomița s-a lărgit sfera de cu
prindere a maselor în activități 
sportive, s-a îmbogățit simțitor con
ținutul educativ de pregătire a 
sportivilor, realizîndu-se o mai 
bună îmbinare a mijloacelor instruc
tive cu cele educative. Apreciem că 
realizările de pînă acum sînt doar 
un început și că organele cu res
ponsabilități în sport — C.J.E.F.S., 
sindicatele, comitetele U.T.C., orga
nizațiile de pionieri, consiliile popu
lare — vor colabora în continuare, 
chiar mai bine decît au făcut-o pînă 
acum, la împlinirea îndatoririlor ce 
le revin, pentru ca educația fizică, 
sportul lalomițean, să progreseze ne
încetat.

voluntară In mun- 
salariaților C.F.R. j 

la

prin contribuție 
că și bănească a 
dispune de un centru de copii 
fotbal ; organizează campionate de 
casă (de fotbal, handbal, șah, tenis 
de masă etc., etc.).

Lîngă numele vechilor sportivi 
(încă din 1936), care sînt și astăzi 
membri ai asociației — ca Teologu 
Spiru, Arghir Trandafir, Ștefan Ia- 
cob, Vasile Albuț —, s-au adăugat 
acum altele cu „răsunet" pe plan . 
republican ! Alex. Dorobanțu, Ma- * 
rin Mitroi, Grigore Dumitrescu, Ion 
Chirca — ca să-i amintim nurrlai 
pe cei de la box, precum’și nume 
de sportivi buni, exemple la locul 
lor de muncă pentru activitatea 
profesională și politică depusă i 
Radu Vlad — lăcătuș de revizie, ce 
contribuie la siguranța circulației 
trenurilor de călători și marfă ; 
Ion Moga — secretar a] Comitetului 
U.T.C. la Complexul Fetești, și 
mulți alții.

A. S. Locomotiva C.F.R. Fetești 7 
O asociație mereu tînără, cu activi
tate și rezultate pe tărîm sportiv 
demne de toată lauda.

UNICUL

TITLU REPUBLICAN 

IN IALOMIȚA...
... a fost obținut în 1969. A- 

tunci echipa de gimnastică fete 
a Școlii generale nr. 8 din Călă
rași a prezentat în cadrul cam
pionatului republican școlar cea 
mai puternică garnitură din 
țară.

Iată șl numele celor care au 
adus acest succes pe plaiurile 
Bărăganului i Florentina Ilie, Sil
via Păun, Steliana Ungureanu, 
'Niculina Nedelcu, Ionica Ilie și 
Dida Vălureanu. Antrenor — 
profesorul N. Constantinescu.

Astăzi, tinerele amintite au 
progresat, devenind gimnaste ca
tegoria a II-a.
------------------------------- - -------------- 1 

vorba de o înttmplare, d de o re
gulă : cine nu lucrează în cadrul 
gospodăriei, n-are ce căuta în lotul 
echipei. In ultima lună, unui jucă
tor foarte bun (fundaș dreapta), util 
echipei ce luptă pentru promovarea 
în Divizia C, i s-a dat dezlegare pe 
motiv că nu se integra In procesul 
de producție.

Pe cît de remarcabilă este exigen
ța conducerii acestei echipe, pe atit 
de explicabil e și succesul echipei 
în campionat I

Pagină realizată de 
Modesto FERRARINI 

Fotografii : 
D. C1MPEANU
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OLIMPICA."
A Vll-a EDIȚIE A J. O,ANVERS, 1920

' ...... r

CARMEN IONESCU

HALTERE ' 600
AZI, MECIUL TITANILOR LA PESTE

PRIMUL JURAMINT OLIMPIC
EDIȚIA A VII-A

Locul i Anvsn (Baigta)
Data i M apriHa — n Mptaanbrta 

19»
Parti oipanțl: NN da «fiului (din
tre <»r« «3 da femei) dta » da țdrt.

în program : 10 da disciplina spor
tive cn 154 da prob».

Sportivii români nu au participat.

NUMARUL DE PROBE 
CIȘTIGATE 

DE DIFERITE ȚARI

1903

S.U.A. 41
Suedia 19
M. Britani# 16
Belgia * 15
Finlanda 15
Norvegia 14
Italia 13
Franța 9
Olanda 4
Africa de Sud 3
Canada 3
Danemarca 3
Elveția 2
Brazilia 1

Total 158*

l In
specifice

♦) La această ediție, ca șl 
s-au desfășurat și probe i. 
sporturilor de iarnă, fiind Incluse in 
datele de mai sus.

Ceremonialul de deschidere, din 
ziua de 14 august 1920, devenit 
clasic acum, prezintă totuși două 
inovații importante. Pentru prima 
oară, drapelul olimpic este înăl
țat în vîrful 
Fentru prima 
se prestează 
pe care-1 rostește scrimerul Victor 
Boin (astăzi președintele de onoare 
al Comitetului olimpic belgian). 
Din coloana defilanților lipsesc 
țările învinse In primul război 
mondial.

Toate recordurile anterioare, pri
vitoare la numărul țărilor partici
pante, concurenților, disciplinelor 
sportive și probelor, au fost bătu
te. Americanii s-au distins din 
nou prin originalitate. încă în 
drum spre Anvers, pe vasul „Ma- 
taika", s-au produs incidente Intre 
sportivi și oficiali. Acestea au cul
minat însă în Belgia, cînd spor
tivii au aflat că vor fi găzduiți 
la căminul unui liceu și nu la 
hotel. Grevă, sancțiuni, retrimite
rea acasă a unora dintre sportivi,

catargului central, 
oară, de asemenea, 
jurămîntul olimpic,

Scrimerul belgian Vic
tor Boin rostește, pen
tru prima oară in is
toria Jocurilor, jură

mîntul olimpic.

palmaresul 
atit de variat, 

asimilat

Niciodată pînâ acum 
Ia atletism nu a fost 
Multe țări au asimilat tehnica 
sportivă, astfel că mișcarea olim
pică se poate mindri că a contri
buit substanțial la această evolu
ție. Atleți din 25 de țări s-au pre
zentat la start. Iar dacă entu
ziasmul în jurul performanțelor și 
luptelor nu a fost corespunzător, 
aceasta se datorește timpului urit, 
prețurilor mari de intrare și de
părtării stadionului.

La 5 000 m se reeditează epo
peea £ran co-finlandeză de la Stock
holm. De data aceasta stau față 
în față tînărul Joseph Guillemet, 
descoperit de un ofițer în cadrele 
armatei de pe Rin, și Paavo 
Nurmi, care — 1* 23 de ani — 
era încă necunoscut In arena in
ternațională. După oe și-au lăsat 
mult In urmă adversarii, cei doi 
se îndreaptă liniștiți spre sosire. 
Dar, prea încrezător în sine. 
Nurmi nu e atent și Guillemot de
marează scurt în ultimul tur, în- 
vingîndu-1 pe finlandez cu aproape 
20 de metri. Nurmi își ia revanșa 
Ia 10 000 m și Ia cros.

Finlandezii s-au distins cu deose
bire, egalind pe americani prin 
cele 9 titluri pe care le-au obținut

Ei prezintă pentru prima oară re
zultatele celebrei școli finlandeze 
de aruncători de suliță. Nu numai 
campionul olimpic, Jonni Myrră, 
ci și următorii trei clasați (toți 
finlandezi 0 
mondial de 
semnalat 
Charles R". 
după jocuri, Ș _
110 verzi, adică pe o distantă ceva 
mai lungă decît 100 m: 100.58 m!

Tirul s-a disputat sub semnul 
ironiei. Cu nu mai puțin de 21 de 
probe — adevărată inflație — tirul 
a stîrnit sarcasmul presei, care — 
sub impresia războiului a notat: 
^.Vici la Verdun nu s-a tras atîta!“. 
Apoi, un incident ridicol: suedezii 
au protestat, contested calitatea 
de amatori • trăgătorilor ameri
cani, care ar fi, chipurile, 
„cowboys', ale căror fotografii fi
gurează In reclamele și cataloagele 
de puști și cartușe 1

Turneul de fotbal a avut un fi
nal neaștepat: nu numai pentru 
că titlul a revenit Belgiei, ci mai 
ales pentru că ultimul meci s-a 
încheiat, ca la box. înainte de li
mită, prin descalificarea adversa
rului (echipa Cehoslovaciei) pentru 
joc dur !

întrec vechiul record 
60.64 m. Mai este de 
sprinterul american 
Paddock care, un an 
aleargă primul 10,2 pe

3,S4 ■ LA AfiUNCAREA BISCULUI!
Pe o vreme excelentă, peste 200 

de atleți din 11 centre s-*u pre
zentat Ieri la startul campionatelor 
republicane universitare. Rezulta
tele însă, în marea lor majoritate, 
au fost mediocre, ele trâdînd nl- 
rciul scăzut al atletismului stu- 
dențeec din țar* noastră. Reuniu
nea a foet salvată prin participa
re* unor sportivi fruntași (în afa
ră de concurs), care au realizat 
cîteva cifre de valoare.

tn primul rfnd trebuie subliniat 
rezultatul de 59,84 m (din prime 
încercare) obținut de ttnăr* Car- 
■en Ieneec* la primul el ooncuri 
de aruncare a discului din acest 
an. Performanța reprezintă cea de 
a 6-a cifră mondială a anului. Pe 
locul doi în aceeași probă —Olim
pia Cataramă cu 59,14 m (cel mai 
bun rezultat al cimpulungencei din 
acest an). în continuă ascendență 

cu 6.30 m la 
2,15 m 
Perțea

Momentul de încordare a cuprins 
întreaga sală. Clipa de supremă 
concentrare a sportivului are darul 
parcă să hipnotizeze asistența, să 
transmită prin sugestie starea a- 
ceea vecină cu transa. In tracțiu
ne* de secundă cînd printr-o ocultă 
circulație — toată vlnjoșenia băr
batului ae mobilizează, se adună 
In brațele încleștate pe bara de o- 
țel. Se umflă vinele la glt, picioa-

Campionul

categoriei semigrea

Kg: ALEKSEEV, MANG. REDING!

— Alina Popescu 
lungime și Șerban loan cu 
la înălțime. în sfîrșit, N. 
a alergat 110 mg in 13,9.

Alte rezultate — 100 m
Anghel (I.E F.S.) 10.5, T. 
(I. P. Timiș.) 
Timiș.) 10,6:
Ene (I.E.F.S.) 
(I.E.F.S.) 12,1,

DAVID RIGERT
(U.R. S.S.)

(b): C. 
Szabo 

10.6, A. Darvaș („U“ 
100 m (f): Carmen 
12,0, Al. Angelescu 

(H. C. Marioara La- 
zăr 11,9): 400 m (f): Rafira Fița 
(I. P. Galați) 56,6, Marilena Bădi- 
țoiu (U. Brașov) 57.2; greutate (b): 
Gh. Dumbravă (LE.FJ5.) 15,27 m ; 
110 mg: E. Sebestyen („U-1 Buc.) 
14.1 (14,0 în serii) : 1500 m (b) : 
Z Gașpar (I.E.FS.) 3:56.8: 1500 m 
(f): Elisa beta Baciu (I.E.F.S.) 4:43,7; 
suliță (b): I. Peca („U“ Craiova) 
61,14 m; disc (f): Monica Vasiles- 
cu (I.E.FS.) 44,70 m ; înălțime (b): 
M. Negomireanu (IX.F.S.) 2.06 m. 
întrecerile continuă azi. de la ora 

pe stadionul Republicii.U,

DOUĂ NOI RECORDURI

rele solide ou genunchi fragili se 
Implîntă parcă In podium și înce
pe ascensiunea, cînd lentă, cînd 
bruscă a axei cu roți ca de cale fe
rată, înspre Inalturi, înspre gestul 
parcă de eliberare, de triumf, al 
brațelor înălțate apre cer. Destin
derea e marcată de brutala și zgo
motoasa ciocnire a discurilor de 
metal cu solul, cel mai adesea aco
perită de ropotul aplauzelor.

Numărul spectatorilor în Sala 
aporturilor a sporit cu fieoare zi. 
urmînd parcă dinamica turiștilor 
pe litoral, care au început să aflu- 
eze. Nu puțini dintre aceștia trec 
și prin sala In care se întrec cei 
mai puternici oameni ai continen
tului (și uneori ai lunfii). Puterea 
de atracție a concursului a început 
să crească o dată cu sporul în gre
utate al concurenților. Publicul s-a 
înmulțit, mai ales, de cînd tineri 
bărbați de nici 90 kg. sînt în stare 
să ridice deasupra capului o masă 
metalică de peste 200 kg. adică ceea 
ce, pe vremea lui Vlasov și Ander
son. era visul coloșilor și accesibil 
doar cîtorva aleși ai naturii. Du
minică va fi ziua acestora. Încunu
narea unei competiții de haltere 
vine în ziua cînd tentativele spor
tivilor vizează performanțele su-

preme. Nec plus ultra e doar un 
dicton de moment în «port, atîta 
vreme cît, aci. performantele nu 
cunosc, practic, limite.

în teribilul lor calcul psihologic, 
cei ce nu *u voie să ridice bara 
decît de trei ori, se vor gîndi o 
noapte întreagă, împreună cu an
trenorii lor, la ce greutate să în
ceapă întrecerea, 
nue. la dt să o 
riscurile, dar ți

la cit să o ccnti- 
încheie, evitînd 
concentrfnd toata 

resursele fibrelor musculare șl ale 
nevăzutelor fire de voință.

Duminică se ciocnesc, într-o 
curență indirectă, voință și 
de titani, voinici ai omenirii 
se răzvrătesc împotriva aparentelor, 
limite dictate de natură. Pădurarul 
Vasili Alekseev, studentul Rudolf 
Mang și bibliotecarul Serge Reding 
vor da lupta pentru recorduri mon
diale la nivele, doar cu cîțiva ani 
în urmă, incredibile, inabordabile. 
Meciul uriașilor, izvorîți ca din 
basme, va încununa campionatele 
Europei. Pentru ultima oară, după 
uluitoare exerciții de împins, smuls 
și aruncat, imnuri și medalii vor 
onora pe cei mai buni. Pentru ul
tima oară, drapelele vor urca pe 
catarguri, salutate elegant de trei 
chipeși cădeți ai Marinei Române.

TALTS A FOST IREZISTIBIL
(Urmare din pag. I)

c<Jn- 
forțe
care

Medaliații la împins : 1, Talts
200 kg ; 2. Losch 192,5 kg ; 3. Gruetz- 
ner 187,5 kg.

SMULS : Ridicările încep la 140 kg. 
La 147,5 kg rămlne Haun, iar Losch, 
care la „împins11 a urcat pe podium, 
ratează de trei ori la 152,5 kg și iese 

Naara se

dem ce va face în acest concur» și 
ce rezultate vor obține ceilalți outsi- 
deri ?

ÎMPINS. Prima încercare o încep la 
175 kg finlandezul Kangasniemi și 
ve»t-germanul Haun. Italianul Vez- 
zani rămîne la 180 kg, maghiarul 
Hanzlik ratează de trei ori și iese 
din concurs, tn timp ce compatriotul 

.............. kg, 
ort la 190 kg. 
;e ridicată de 

195 
»!-•

din concurs. Finlandezul 
stabilește la 152,5 kg.

Lupta pentru medalii ie 
Gruetzner, Kangasnieml șl, bineînțe
les Talts. La 160 kg reușește Talts 
din prima încercare, In timp ce Kan
gasnieml ridică aceeași greutate din 
a doua. Bara crește la IBS kg — ra
tează Gruetzner și Kangasnieml, dar 
reușește Talts.

Medaliații la „smuls* : 1. Talts
165 kg 1 2. Kangasnieml 160 kg ; 3. 
Gruetzner 157,5 kg.

ARUNCAT : 1. Talts 222,5 kg (nou 
record mondial), 2. Gruetzner 205 kg, 
3. Kangasnieml 200 kg.

CLASAMENTUL GENERAL : 1. Jan 
Talts (URSS) .587,5 kg, 2.
Gruetzner (R.D.G.) 550 kg, 3. Kauko 
Kangasniemi (Finlanda) 540 kg, 4. Toi
vo Haara (Finlanda) 530 kg, 5. Laszlo 
Ambrus (Ungaria) 525 kg, 6. Arthur 
Haun (R.F.G.) 522,5 kg.

dâ întreUn atlet în toată puterea 
cuvlntului, poate chiar un 
model In favoarea celor care 
contestă răutăcioasa afirmație 
că halterofilii ar fi ființe fi
zicește deformate. Echilibrat 
la trup, frumușel la înfățișa
re. tînărul miner sovietic Da
vid Rigert, din orașul Nagor- 
naia. din Kazahstan. devine 
pentru a doua oară campion 
al Europei și — la 25 de ani 
— anunță încă performanțe 
superioare recordurilor mon
diale realizate la Constanța.

Membru al clubului Trud. 
Rigert s-a născut la 12 mar
tie 1947. El măsoară 1.72 m. 
în înălțime și cîntărește 89 
kg.

său, Ambrus, reușește întîl 180 
dar ratează de două t 
Bara de 192,5 kg este ridicată 
Loach (R.D.G.), care încearcă și 
kg, dar fără sucea*. Oricum, d 
asigurat locul II la .împins*.

Jan Taits, rămas singur in Între
cere, prima încercare o cere la 
200 kg. Poate prea sigur pe reușită, 
Talts ratează prima încercare, nepu- 
tind să împingă haltera de la piept. 
Corectează, însă, la a doua. Apoi, 
cere 211 kg pentru ca, în eventuali
tatea unei reușite, să reintre în pose
sia recordului mondial. Pune bara 
excelent la piept, dar nu o mai poate 
împinge. încearcă pentru a patra oară, 
de data aceasta cu deplin succes. 
Deci, în afară de concurs : zii kg — 
record mondial la „împins" (v.r. Ko
zin — U.R.S.S. — 210,5 kg).

ÎN CONCURSUL DE LA PITEȘTI
PITEȘTI, 29 (prin telefon, de U 

corespondentul nostru Județean).
Pe cochetul stadion «tletic din 

parcul Argeș a Început slmbdtl con
cursul republican rezervat juniori
lor de categoria a Il-a, la care parti
cipă 790 de tineri soortivi. Perfor
merii zilei au fost Doina Spinu (Șc. 
sp. Pitești) și Viorica Neagu (Clu
bul atletic Roman), care au realizat 
noi recorduri republicane. Iată cîști- 
gătorii probelor :

FETE: 100 ni — Doina Sereșean 
(Șc. sp. Cărei) 12,4; 1000 m — Vio
rica Neagu 2:53,5 (record republican); 
lungime — Doina 
cord republican); 
Nan — (L. C. A. 
41,42 m. BĂIEȚI: 
mitrescu (Șc.
400 m — V. Miloiu (L.C.A. Cîmpulung 
Muscel) 49,7; 2 000 m — C. Bebere- 
che (Metalul Buc.) 5:43,6; 1000 m ob
stacole — M. ~ 
2:47,4; 110 mg 
11 Cluj) 15,2;
(C.S.A. Buc.) 
B. BedroSian 
m ; greutate — V. Grigore (CI. sp. 
Brăila) 14,25 m ; suliță — S. Pesca- 
riu (Șc. sp. Reșița) 59,00 m ; ciocan 
— N. Bindor (Viitorul Buc.) 53,58 m. 
întrecerile continuă.

I. FEȚEANU

Tomșa (Șc. sp. Arad) 
— I. Crișan (Lie. nr. 
înălțime — M. Zare 

2,01 m; triplusalt —
(Viitorul Buc.) 14,41

Spinu 5,98 m (re- 
disc — Mariana 

Cîmpulung Muscel) 
100 ni — V. Du- 

sp. Constanța) 11,1;

ni liber. în 1924. la Paris, va 
să se claseze al doilea după

51 DE ECHIPAJE
AU PORNIT SPRE

REZULTATE
SCONTATE

BOGAT PROGRAM
UNIVERSITARE14

1 I --------------------
PAOA DUKE KAHANAMOKU, năs

cut la 24 august 1890. era un tinăr 
înotătqr extrem de dotat din insulele
Hawai, încorporat în delegația spor
tivă a Statelor Unite. Da 8 ani. după 
prima sa victorie olimpică la Stock
holm (1912), el a redevenit campion 
tot în proba de 100 m liber la An- 

unde a mai ciștigat încă o me

PORȚILE DE FIER
Ca de obicei, multi iubitori al spor

tului automobilistic au fost prezenți la 
startul raliului „Porțile de Fier”. El nu 
au văzut decît actul tradițional și fes
tiv, prologul întrecerii care se dispută 
acum pe traseul care i-a dus pe con- 
curențl în cursul nopții ia Porțile de 
Fler și continuă pînă astăzi la prînz 
Pe teritoriul țării vecine și prietene, Iu
goslavia. Curiozitatea lor a fost însă răs
plătită de „platoul" mașinilor aliniate 
la start, destul de bogat și variat. Aten
ția au reținut-o în special cele două Re
nault 12 — Gordini (unul condus de Po- 
llcovici, cel mai bun pilot iugoslav), 
celălalt de I. Răuță, (una din speranțele 
noastre). Ay stîrnit însă interes și micile 
N.S.U. - TTS și marile B.M.W. și cele 
cîteva „Alfa" și unica Mazda.

De notat entuziasmul cu care s-au 
lansat în această întrecere piloții noștri 
(18 echipaje), marea majoritate aflați la 
primul raliu Internațional și deci în fața 
unui examen pretențios. Traseul, e drept, 
nu este dificil, urmînd doar drumuri 
asfaltate și avînd doar trei probe spe
ciale. Faptul că cei mai mulți dintre 
automobiliștii noștri nu l-au recunoscut 
este însă un handicap greu. Sperăm, to
tuși, că echipajul U.A.P. cu R12 Gordini 
șl Eugen Ionescu-Cristea — P. Vezeanu 
să se lupte pentru primele locuri cu cei 
mai buni piloți iugoslavi, de departe 
primii favoriți.

vers,
dalie de aur în ștafeta americană de 
4x200 - * ----- - “ •
reuși _ _  ____
celebrul Johnny Weissmiiller în pro
ba sa preferată. Ei a creat în Paci
fic o adevărată școală de natație, 
aducînd după sine în piscinele olim
pice și alți compatrioți, cum ar H 
Pua Kealoha (medalie de argint în 
1920 la stilul liber și campion olim
pic la 100 m spate) și pe propriul 
său frate, Samuel Kahanamoku (me
dalie de bronz la lOo m liber). A 
deținut trei recorduri mondiale pe 
100 m liber (ultimul : 1:00.4 în 1920). 
S-a stins din viață în 1969.

Stefan

COMPETIȚIONAL LA SFIRȘIT DE SAPTAMINA
CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK 

CONTINUA

Pista stadionului Voința din Si
biu va găzdui astăzi etapa a doua 
a campionatului național de dirt- 
track. Reamintim că Ion Bobîlnea-

nu (Voința Sibiu) a 
niunea inaugurală de

PRIMUL CONCURS

ciștigat reu- 
la Arad.

SPECIALIZARE LA DOUA STILURI?
știe că una dintre cele mal 
probleme In sportul haltere- 
constituie la ora actuală, spe-

& TITLURILE

CLUJ, 2o (prin telefon, de la corespon
dentul nostru). Actuala ediție a națio
nalelor de juniori la lupte greco-romane 
a întrecut toate așteptările. Numărul 
mare de participanți, peste 300, ca șl 
cunoștințele tehnice avansate ale concu- 
renților au constituit plăcute surprize.

In sala sporturilor din localitate, gazda 
competiției, mal ........................................
dimineață pînă 
atmosfera unei 
Pînă în prezent 
meroase meciuri . _____ ____
tea sportivilor dernonstrînd că posedă o 
gamă variată de procedee tehnice. Din
tre cel 20 de campioni de anul trecut, 
16 slnt prez.ențl și acum șl continuă lupta 
pentru reeditarea performanței.

mult de două zile, de 
seara tîrzlu, dăinuiește 
Interesante întreceri, 

am putut asista la nu- 
spectaculoase, majorita-

PESTE 300 DE JUNIORI

IN LUPTA PENTRU

DE CAMPIONI LA

„GRECO-ROMANE"
kgCîteva rezultate — juniori nuci : 60 

M. Ivancea (C-ța) b. tuș M. Drestaru 
(Botoșani), Al. Chirodea (Oradea) b P- 
Gh. Dumitrescu (Buc.), cat. 70 Kg V. 
Pasca (Timiș) b. tuș St. Melinte (Tg. 
Mureș), I. Malacea (Cluj) b. tuș C. Ga- . .. ... E Hanganu ""

Mureș),
(Pi-

____  ___ _____ st
Szabo (Brașov) egal cu L- Ciuntă (Arad). 
Juniori mari: cat. 56 kg — M. Stan (Buc.) 
b.p. I. Karad (Oradea), M. Popovic! (P. 
Neamț) b. tuș Gh. Baciu (Cluj). Cat.
81 kg — I. Avram (Reșița) b.p. C. An
ghel (Buc.), Al. Toth (Oradea) b. tuș 
L. Katona (Cluj). întrecerile se Încheie 
duminică la prînz. (Paul RADVANT).

vrilă (lași); 75 kg
tești) b.p. A. Turc (Tg.

UNDE MERGEM ?
Stadionul Republicii, de la 

ora 8: festivitatea de închidere 
a anului sportiv universitar.

Stadionul Tineretului, de la 
ora 9,30 : inaugurarea sezonului 
sportiv de vară al elevilor 
bucureșteni.

ATLETISM: Stadionul Repu
blicii, ora 11 1 finalele cam
pionatelor studențești.

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

BASCHET: Sala Dinamo, 
la ora 8 : Politehnica Galați
ICHF, Politehnica Cluj — Mu
reșul, Steaua — „U1* Cluj, „U“ 
Timișoara — Politehnica Bucu
rești, Dinamo — IEFS, Voința 
— Rapid, meciuri în cadrul di
viziei masculine A.

CAIAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, de la ora 7,30 : „Cupa O- 
limpia".

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

Stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul Buc. — Știința Bacău 
(Divizia B) ;

ve
de

de

DE VITEZA 
AL ANULUI

Sezonul de viteză pe șosea 
deschide la Galați, printr-un con
curs republican, organizat de clu
bul sportiv Oțelul din localitate. 
Și-au anunțat participarea moto- 
cicliști din București, Tg. Mu- 

Ploiești, Reșița, Timișoara, 
și alte centre din

se

reș, 
Satu Mare 
țară.
PENULTIMA

NATULUI
Campionatul național de motocros 

continuă. Astăzi va avea loc la 
Brașov, pe traseul de pe Valea Ră- 
cădăului, penultima etapă a com
petiției. In program figurează probe 
pentru posesorii de motorete româ
nești, juniori și seniori. în clasa
mentele generale conduc următorii 
sportivi : clasa 70 cmc — P. Oprea 
(St. roșu Brașov), juniori — N. 
Murgoci (Poiana Cîmpina), 250 cmc 
— Șt. Chițu (Poiana Cîmpina), 
500 cmc - Ionescu (Metalul
București).

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru jude
țean). Din cauza ploii torențiale, 
jocurile din cadrul celei de a patra 
etape a finalelor u'niversitare de 
handbal s-au desfășurat în sala • 
Olimpia din localitate. încheindu-se 
cu următoarele rezultate :

FEMININ: I.E.F.S. București — 
Universitatea Iași 14—13 (9—7), U- 
niversitatea Timișoara — Institutul 
pedagogic Tg. Mureș 28—7 (14—1); 
MASCULIN : Universitatea Craiova 
— Universitatea Timișoara 15—6 
(6—3), I.E.F.S. București — Institu
tul pedagogic Galați 21—20 (12—10).

ETAPA A CAMPIO- 
DE MOTOCROS

MIHAI PALFI, COMUNA ILBA Cele 
două goluri ale reprezentativei noastre, 

medul cu Brazilia, din cadrul cam
pionatului mondial de fotbal din Mexic, 
au fost înscr'se, în ordine, de Duml- 
trache șl Dembrovschi. L-ați biruit, deci, 
pe prietenul dv., deficitar, se pare, în 
aie memoriei...

VALERIU ALBERT, MEDGIDIA, 
numai U.T.A., cum susțin prietenii

Dinamo Obor

Constructorul, 
Tricolor —

(Divi

ora 11 : 
Victoria

Teren Voința, ora 11 : Voința
— Mașini unelte (Divizia C) ;

Teren ora 11 : T.M.B.
— Flacăra roșie (Divizia O ;

Teren Laromet, ora 11 : Laro- 
met — 
zia C);

Teren 
Unirea
Lehliu (Div. C) ;

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

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

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

TENIS DE MASĂ: Sala Flo- 
reasca. de la ora 9 : Politehnica
— Voința Cluj (m), Voința — 
C.S.M. Cluj (f +m) ; ora 11 : 
Locomotiva — C.S.M. laș! (m) ; 
sala Progresul (str. dr. Staico- 
vici 42—44), ora 9,30 : Progre
sul — Voința Arad — meciuri 
în campionatul divizionar.

Se 
acute 
lor o 
cializarea pe anumite stiluri. S-au
purtat multe discuții — timp de 
decenii — dacă ..împinsul11 este 
sau nu o probă clasică, dacă el este 
executat regulamentar sau nu, dacă 
poate fi inclus în concepția moder
nă a ridicării halterelor. In plus 
s-a mai considerat că datorită di
ferențelor de maniere în arbitraj, 
împinsul poate fi singurul stil care 
provoacă unele discuții în ce pri
vește respectarea strictă a regula
mentului. în fond, problema se re
zuma îndeosebi la unele elemente 
de respectare strictă a regulamen
tului „împinsul11 fiind o probă de 
forță, solicită 
bara în două 
pului. Unde 
meniului ? în 
pingerea „de la piept11, mulți spor
tivi 
ori 
un 
pe 
posibil împingerea barei din forțele 
proprii ale brațelor. Și într-un caz, 
și în altul, mișcarea este incorectă.

Apreciind aceste neregularități 
deciziile arbitrilor sînt deseori con
tradictorii. Iată de ce federația in
ternațională a considerat că această 
problemă a rămînerii sau a elimi
nării „împinsului11 din cadrul triat-

halterofilul să ridice 
mișcări deasupra ca- 
este ..cheia" regula- 

mișcarea a doua, îm-

utilizează diferite șiretlicuri : 
îndoaie genunchii dînd halterei 
impuls, ori se apleacă prea mult 
spate pentru a micșora pe cît

Ionului clasic. o va supune unei 
discuții. Părerile în ce privește eli
minarea „împinsului" se pare că 
s-au înmulțit. Argumentele care 
pledează în favoarea acesteia sînt 
multiple. Mai întîi problemele ară
tate mai sus. legate de arbitraj și 
deci de incorectitudinea mișcării, 
în 
la 
va 
se 
se 
lor va fi sporită 
nîndu-se accent mai mare pe 
„smuls", probă de mare tehnicitate, 
îndemînare și viteză, vor fi atrași 
mai mulți tineri spre practicarea 
acestui sport.

Discuția cu privire la elimi
narea sau rămînerea ..împinsului11 
va constitui un punct foarte im
portant în cadrul Congresului F.H.I. 
de la Munchen.
aici, la C.E., este că la acest Con
gres „împinsul11
Jocurile Olimpice fiind ultima com.

al doilea rînd, prin renunțarea 
acest stil, durata concursului se 
scurta în mod apreciabil și, deci, 
va dinamiza întrecerea. In fine, 
pare că și popularitatea haltere- 

deoarece pu- 
accent mai mare

Părerea generală

va fi eliminat,

cît și la aruncat, Intrucît sfera pre
gătirilor fiind concentrată asupra 
acestor stiluri, se va permite un 
progres remarcabil. De altfel, una 
din caracteristicile acestui campio
nat este obținerea unor rezultate 
excelente la „smuls" și „aruncat". 
Vineri seara, David Rigert (U.R.S.S.), 
campionul 
obținut un nou record mondial la 
„smuls" și, datorită acestui rezultat 
excelent, a depășit și recordul lu
mii la total. Bulgarii A. Sopov, A. 
Nikolov ca și finlandezul K. Kan- 
gasniemi au realizat, de asemenea, 
rezultate foarte bune la aceste 
luri, grație cărora s-au clasat 
de bine.

Iată, deci, orientarea nouă : 
nerea unui accent deosebit 
„smuls11 și „aruncat11; specializarea 
la cel mai înalt nivel în aceste sti
luri.

Această tendință există și în 
munca antrenorilor din țara noas
tră. Antrenorul federal Stefan Pe
trescu ne spunea că marii ridică
tori de greutăți trebuie recrutați

categoriei semigrea, a

sti- 
atît

pu- 
pe

Petru ARCAN

PROGRESUL
Intîlnirea s-a desfășurat pînă în 

minutul 17,40, în nota de superio
ritate a formației orâclene care, 
după două reprize, conducea cu 
5—2. In acest minut, însă, jucă-

campionatul divizionar

CRIȘUL 126
torul Z. Kovacs (Crișul) a fost eli
minat fără drept de înlocuire și, 
ca urmare, gazdele, în superiori
tate numerică, au obținut victoria. 
Scor final : 12—6 (1—3, 1—2, 5— 
5—0) pentru Progresul.

torul Școlii generale din comuna Utr- 
tteștl-Argeț, este un Înflăcărat admirator 
al iul Dobrtn. El posedă o colecție, m 
care a atrlns tot ce s-a sorts ta presă 
despre acest Jucători1. Presupun că n-a 
păstrat șl... eriticile 1

ION CUCU, PLOIEȘTI. După părerea 
mea, arbitrul francez oare a condus, la 
Londra, primul med dintre echipele An
gliei șl R.F. a Germaniei, a procedat 
regulamentar, dlctînd penalty, și nu lo
vitură liberă din afara careului, Împo
triva formației gazdă. Este adevărat că 
infracțiunea a început în afara suprafe
ței de pedeapsă, dar, apUeînd legea 
avantajului (mingea rămăsese la Held), 
arbitrul a lăsat faza să continue. Dar, 
* continuat și... faultul lui Maddeley, 
asupra lui Held, de data aceasta In Inte
riorul careului de 16 metri. Respectind 
litera și spiritul regulamentului, arbitrul 
a penalizat ultima Infracțiune, și nu 
prima, asupra căreia, de fapt, se pro
nunțase. aplicînd legea avantajului. Nu 
contest faptul că, la faz» cu pricina,

11 metri nu este recomandabil să 
acordată dedt împotriva... oaspeților. 
Dar un asemenea raționament n-are, 
evident, nici o legătură cu regulamen
tul !

ZENOVIU CORAS, COMUNA BRADET- 
Sintețl al l.OOl-lea care îmi puneți în
trebarea cu pionul ajuns pe ultima linie! 
El poate li transformat în orice piesă, 
aflată sau nu pe tablă, în momentul 
acela, ta afară de rege.

se poate mtndri cu performanța de 
activat permanent în Divizia A, de 
debutul ei în această categorie, și pina 
astăzi. Dinamo șl Steaua au realizat 
aceeași performanță. Acestor trei echipe 
11 s-ar putea alătura șl Universitatea 
Craiova, cu mențiunea, însă, că echipa 
craloveană a venit mult mal tîrzlu pe 
meleagurile Diviziei A : în ediția 1964— 
1965. Dar. de atunci, oltenii se țin tare !

RED PRODESCU, BUCUREȘTI. lat» 
rezultatele celor două meciuri dintre re
prezentativele Angliei și Ungariei, eare 
au stîrnit senzație în urmă ou ani : 3—6 
la Londra șl 1—7 la Budapesta.

ION GHINESCU, COMUNA BOTENI. 
Am reținut informația pe oare ne-ațl 
fuțnizat-0 : „Prof. Mihal ivașcu, dlrec-

mulțl arbitri ar fi tlnut seama, mai de
grabă. de faptul că mai erau cinci mi
nute ptnă la sfârșitul meciului și că, in 
asemenea condițlunl, o lovitură de la

DUMITRU SURDU. SATU MARE, 
respect, vi rog a-ml răspunde la două 
întrebări". Puteați să profitați de oca
zie, pentru a-ml pune și o a treia Între
bare : cum se scrie perfectul compus, 
forma reflexivă, a verbului a executa. 
Eu, oricum, vă spun, ca să știți : s-a 
executat, și nu sa executat, cum ați 
scris dv. Iată șl răspunsurile cerute: 1. 
Televiziunea noastră a transmis filmul 
medului de box dintre- Joe Frazier șl 
Cassius Clay, la puține ore după desfă
șurarea lui. 2) Regulamentul permite 
executarea unei lovituri de la 11 metri, 
și tn maniera Pe care o amintiți dv.: 
jucătorul care execută penalty-ul lovește 
ușor mingea, cu direcția înainte, Iar un 
coechipier, aflat pînă atunci în 
suprafeței de pedeapsă, ca și 
jucătțirl, pătrunde în careu, 
tează mingea șl înscrie, tn urmă 
13—16 ani. Intr-un meci cu Dinamo 
eău, din amuzament, jucătorii de 
Steaua au recurs la o asemenea 
nevră, dar s-au păcălit, ratlnd 
nalty-ul. Puteau ajunge la același rezul
tat trăgind direct !

Ilustrații : N. CLAUDIU

Semigreul Atanasov Șopov (Bulgaria) a cucerit două medalii de 
argint și titlul de vicecampion european Foto i S, BAKCSY
petiție în care halterofilii vor con
cura la trei probe. Firește, In ase
menea condițiuni se pune tot mai 
mult problema specializării la cele
lalte două știluri rămase i smuls și 
aruncat. Antrenorul Tommy Kono 
spunea că rezultatele vor fi de-a 
dreptul fantastice atît Ia „smuls"

din rîndurile acelor tineri care po
sedă calități specifice „smulsului11 
și „aruncatului11 i mobilitate, vite
ză, forță. In acest sens trebuie să 
se îndrepte munca specialiștilor 
noștri, pentru ca, în viitorul apro
piat, campionii țării să se afirme 
pe plan internațional.

ASOCIAȚIA SPORTIVA ,,TRICOLORUL" 
A ȘCOLII SPORTIVE Nr. 2 BUCUREȘTI

afara 
ceilalți 

lntereep- 
cu 

Ba
lă 

ma
pe-

Organizează cu începere de la data de 25 mai 1972
Cursuri speciale de pregătire a candidafilor pentru concursul de 

admitere la I.E.F.S. (Institutul de educate fizică ș) sport).
Cursurile se predau de către profesori de specialitate, pe ramuri 

de sport, în cicluri de cite ă Mii.
Informații suplimentare la Sediul Asociației, din Bd. Gh. Dimitrov 

Nr. 128 (tramvai 14, troleibuz 85, la stația Avrig), telefon 35.25.08.
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CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI

I

• Comportarea bună a echipei feminine in prima zi

IN MECIUL DE RUGBY CU COMBINATA CORNWALL-DEVON

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ
ÎNVINGĂTOARE CU 10-7

„Cupa Națiunilor F. /. R- 'Ă.“ Io rugby
A

CEHOSLOVACIA-ROMANIA,
UN MECI DE TRADIȚIE

SOFIA, 20 (prin telefon, do la tri
misul nostru special).

Debutul echipelor care reprezintă 
țara noastră la actuala ediție a 
campionatelor balcanice de volei a 
coincis cu două victorii, dar nu
mai una — cea a fetelor — a fost 
dublată și de un joc superior.

Firește, faptul că echipa mascu
lină aliniază, aici, doar cîțiva din 
components lotului național lărgit 
(rezervele) și că antrenorul G. Ere- 
mia nu a avut timp efectiv pen
tru a realiza omogenizarea la un 
nivel satisfăcător, a creat o evi
dentă instabilitate a sextetului aflat 
în teren, vineri seara, în meciul cu 
echipa Greciei. Aceasta — alcătui
tă, la rîndul ei, din jucători tineri, 
dar pregătiți împreună 
mult timp — a sesizat 
coeziune a voleibaliștilor 
apărat destul de bine și 
eficient. Așa se explică

de mai 
lipsa de 

noștri, s-a 
a atacat 
și cîști-

FOTBAL

garea de către echipa Greciei a 
primului set la o diferență apre
ciabilă. Un singur jucător român 
a dat satisfacție deplină în această 
parte a meciului (și în continuare) : 
C. Chițigoi. Aoia din setul II, după 
operarea unor schimbări, și după 
ce tinerii noștri reprezentanți s-au 
mai dezmorțit, avînd un randa
ment sporit, rezultatul a început 
să se contureze în favoarea echi
pei noastre. Aceasta a cîștigat ur- 
mătoare’.e trei seturi și meciuL

în schimb, fetele, care au avut 
de înfruntat o adversară mai difi
cilă, ne-au oferit plăcerea nu nu
mai a unei victorii, dar și a unui 
joc valoros. în partida cu echipa 
Iugoslaviei — încheiată la o oră 
foarte înaintată — româncele au 
practicat un volei de calitate, cu 
care au entuziasmat tribunele, aș- 
tigînd cu 3—0 (9,6,3). Fetele noes- 
tre s-au mobilizat de la începutul 
și pînă Ia sfirșitul întilnirii, nelâ- 
sînd vreo speranță partenerelor de 
concurs. Intervenind cu siguranță 
la fiecare minge, înălțind un blo-

și atacînd e-
fazele create 
de coordona-

caj greu de depășit 
nergic și eficace în 
cu mult rafinament 
toarea de joc Eugenia Rebac. ele
vele lui N. Humă și L. Sorbală au 
reușit să termine prima parte a- 
întilnirii Ia zero! Deși au cedat ‘ 
în următoarele seturi 9 puncte, de
calajul valoric s-a menținut, to
tuși. în echipa noastră au jucat : 
Florentina Ilu. Carmen Marinescu, 
Eugenia Rebac, Mariana Popescu. 
Maria Cengher. Constanța Bălă- 
șoiu, Marta Szekely.

In ziua a doua s-au disputat 
partidele: Grecia — Turcia (m): 
3—2 (10, —5. 8. —15, 8), ROMA
NIA — IUGOSLAVIA (m): 3—0 
(13. 8, 10).

Aurelian BREBEANU

N. R Rezultatul real al meciului 
masculin Bulgaria — Iugoslavia, 
disputat vineri seara, este de 3—0 
io favoarea primei echipe și au 
invers, cam dintr-e greșită recep- 
lionxre telefeaieă a apărut in nu- 
mărul nostru de ieri.

(prin telefon, de la 
special). De la Pra-

MERIDIANE BALCANI ADA DE GIMNASTICA
' PETROLUL A JUCAT LA LUBLIN

Cu prilejul sosirii caravanei Cursei 
Păcii la Lublin s-a disputat meciul de 
fotbal dintre echipele Petrolul Ploiești 
§i Moto Lublin. Partida s-a încheiat La 
egalitate 1—1.

PROGRAMUL FAZEI FINALE 
: A C. E.

Uniunea Europeană de 
nă cu federația belgiană 
®u definitivat programul 
campionatului european. ___
nalele se vor disputa la 14 Iunie 
GMT). Echipele Belgiei și R.F. 
maniei se vor întilnl la Deume 
bie a orașului Anvers) în timp ______
ciul dintre echipele URSS șl Ungariei va 
avea loc pe stadionul clubului Andar- 
lecht din Bruxelles. Partida pentru locu
rile 3—4 este programată ta ziua de 17 
iunie la Sclessln, unde se află terenul 
clubului Standard Llăge. Finala va avea 
loc la Bruxelles, pe stadionul Heyasei, la 
18 iunie.

In caz de egalitate, finala ș*  v*  rejuca 
la 20 iunie.

Fotbal împreu- 
de specialitate fazei finale a 
Astfel sernlfi- 

(or*  n a Ger- 
(Subur- 
ce me-

CHELSEA ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

Echipa londoneză de fotbal Chelsea * 
jucat la Bridgetown cu selecționata clu
burilor din Barbados, Intîlnlrea s-a în
cheiat cu scorul de 5—0 (2—0) în favoa
rea jucătorilor englezi.

BUDAPESTA, 20 (prin telex, de Io 
trimisul nostru special).

Tn sala de jocuri a Nepstadionu- 
luj a început, sîmbătă la prînz, în- 
tîlnireia internațională de verificare 
dintre echipele feminine ale Unga
riei și României. După cum s-a mai 
anunțat, selecționata noastră a fost 
nevoită să alinieze o formație din 
care lipsesc nu mai puțin de trei din
tre sportivele de bază ale lotului o- 
îimpic, ceea ce a diminuat considera
bil forța de concurs a echipei române. 
Alina Goreac, Anca Grigoraș și Fe
licia Domea nu au putut fi incluse 
în formație, din cauza unor acci
dente. înlocuitoarele lor nefiind. din 
păcate, de aceeași valoare. Cu toate 
acestea, gimnastele noastre au făcut 
un concurs curajos, au avut o com
portare onorabilă, fiind în evident 
progres față de ultimele verificări 
publice pe care le-au efectuat în 
acest an. Unele dintre gimnaste s au 
întrecut chiar pe ele însele, evo- 
luînd la un nivel care a satisfăcut 
pe specialiștii noștri, care însoțesc 
echipa. La un singur aparat au 
existat micj ezitări și chiar o că
dere (este vorba de bîrnă, unde 
Paula loan a căzut de pe aparat).

Foarte bine a început prima zi

MARIA GHIGOVA ÎNVINGE LA „MODERNĂ

Ierj după-amiază, pe terenul Po
litehnica, în prezența unui foarte 
numeros public, s-a desfășurat cea 
de a treia întîlnire (și ultima) dintre 
rugbyștii români și englezi. De a- 
ceastă dată, în meciul cu combinata 
Cornwall — Devon a fost aliniată 
o Selecționată universitară. Privită 
prin prisma partidelor anterioare- 
partida de ieri promitea un joc de 
calitate, cunoscute fiind, atît virtu
țile rugbystice ale oaspeților, cit și 
ambițiile jucătorilor noștri.

La capitolul „satisfacții**  vom tre
ce, în primul rînd, scorul; 10—7 
(0—7), pentru echipa studențească. 
Victoria s-a datorat, în special, re
venirii din repriza a doua, cînd 
înaintarea a ținut mai mult balonul 
și a blocat curajos atacurile adver
sarilor, prin intervenții sigure și 
prompte. De asemenea, trebuie să 
remarcăm. încă o dată, valoarea 
r*Jgbyșților  englezi, care s-au do
vedit posesorii unei tehnici indivi
duale remarcabile. Adăugind, la a- 
ceasta. acțiunile lor pe treisferturi, 
pătrur. denie irezistibile (uneori) ale 
înaintașilor, ei au demonstrat că 
stat tn posesia multora din subtili
tățile jocului cu balonul oval.

Pe de altă parte, echipa universi
tarilor — lipsită de cîteva „piese" 
de nădejde (Rășcanu, Constantin, 
Atanasiu. titulari ai „XV**-lui  re
prezentativ, aflat în Cehoslovacia)- 
insuficienta pregătire comună, care 
a influențat omogenitatea — a ac
ționat destul de mult timp fără 
coeziune în atac, iar în apărare a 
fost, de cîteva ori, surprinsă pe 
picior greșit Rugbyștii englezi, care 
au avut un început furtunos (mai 
cu seamă în prima jumătate a me
ciului). au slăbit ritmul în repriza 
a doua — probabil datorită și căl
durii. dar și oboselii acumulate în 
meciurile anterioare — cedind ini
țiativa și, numai rareori, avînd. 
atacuri percutante.

Criticabil arbitrajul prestat de dr. 
G. Eftimescu care a greșit, după 
părerea noastră, nelăsind cursivitate 
jocului

Punctele au fost înscrise în or
dine de A. Pearn (L p), Staddon 
(încerc ), Duță <_ p.), Băltărețu (în
cerc) ș Duță (L p). S-au remarcat 
Peter. Ior»ulescu Hulă, de la învin
gători respectiv Pearn, Plummer și 
Staddon,

Em. FANTANEANU

VYSKOV, 20 
trimisul nostru ___  _
ga, delegația rugbyștilor români și-a 
continuat, cu autocarul, călătoria pînă 
aici, în localitatea care va găzdui du
minică meciul cu reprezentativa Ce
hoslovaciei. Drum de 5 ore, obositor, 
dar interesant, printr-o zonă cu re
cunoscute atuuri turistice Vyskov se 
află la 25 km de Brno, fiind un oră
șel cu aproximativ 20 000 de locuitori.

Somn odihnitor, de refacere, vineri 
noaptea, iar sîmbătă dimineața un 
antrenament de acomodare cmar pe 
stadionul pe care se va desfășura 
partida. La antrenament a luat parte 
întregul lot, mai puțin Rășcanu, care 
acuză o stare febrilă Există, însă, 
speranța ca pînă la ora meciului (10,30 
ora locală), valorosul nostru jucător 
să fie apt de joc.

Antrenamentul de pe stadionul din 
Vyskov a relevat buna dispoziție, a 
tuturor jucătorilor români, care sînt 
deciși să facă un meci bun în compa
nia rugbyștilor cehoslovaci, recunos- 
cuți ca foarte dificili, mai ales atunci 
cînd evoluează pe teren propriu. De 
altfel, gazdele nu uită că în suita 
întîlnirilor de rugby româno-ceho- 
slovace figurează și un 9—9, rezultat 
de prestigiu pe care, desigur, ar dori 
cel puțin să-1 repete. Oricum, însă, 
prima șansă aparține echipei noastre, 
recomandată și de recenta victorie a- 
supra selecționatei engleze, cu nu
mai o săptămînă în urmă, la Bucu
rești.

N-am putut să-i vedem, de la sosi-

rea noastră aici, pe rugbyștii ceho
slovaci. Din cîte ni s-a spus, el și-au 
îmbunătățit substanțial concepția de 
joc,. fiind 
deschis și 
tat, deci, 
etaleze și 
mâniei...

acum adepțli unui rugby 
spectaculos. Este de ațtep- 
ca aceste atuuri să și le 
in partida cu echipa Ro-

Dimifrie CALLIMACHI

TELEX
Campionatul unional de hochei pe ghea
ță a lost cîștigat în acest an de for
mația ȚSKA Moscova cu 57 p din 64 
posibile Hocheiștii de la ȚSKA au ob
ținut 27 de victorii, 3 meciuri egale și 
au pierdut 2 jocuri Pe locurile uJ™â* 
toare s-au clasat ta ordine Dinamo 
eova _ 44 P, Spartak Moscova — 36 P< 
Aripile Sovietelor Moscova — 32 p, Trak
tor Celiabinsk — 30 p. SKA Leningrad 
— 28 p, Himik Voskresensk — 27 P, Tor
pedo Gorki — 23 p și Lokomotiv Mos- 
cova — 11 p. în ultimele două meciuri 
disputate s-âu înregistrat următoarele 
rezultate : SKA Leningrad — Himlk^Vos- 
kresensk 1—4 (0—2, 
Moscova — Spartak
3-4, 1—1).

1—0, 0—2): ȚSKA 
Moscova 8—6 (4—1<

Clemente Sanchez

li

»»

• Echipa României medalie de argint ȘAPTE PARTIDE ȘAPTE VICTORII

La gimnastică sportivă, luliana Simorrfi pe locul II
după „impuse"

HASKOVO, 2fl (prin telefon), între
cerile celei de a IV-a ediții a Balca
niadei de gimnastică au continuat cu 
exercițiile impuse ale fetelor, în care 
sportivele bulgare și cele românce, 
sensibil de aceeași valoare, au domi
nat categoric. Din echipa noastră (de 
fapt reprezentativa secundă), s-au re
marcat evoluțiile Iulianei Simonfi și. 
Măriei Antinie, care luptă pentru pri-' 
mele locuri ale clasamentului. Iată, 
însă, situația la individual compus 
după consumarea exercițnior impuse :
1. Maia Blagoeva (Bulgaria) 36,60 ;
2. luliana Simonfi (România) 35,70;
3. Maria Kirova (Bulgaria) 35,50 ; 4—5. 
Maria Antinie (România) și Marieta 
Slepița (Iugoslavia), ambele cu 35,20 
puncte.

La gimnastică modernă, întrecerile 
au fost dominate, așa cum era de aș
teptat, de excelenta garnitură a țării 
gazdă, din rîndul căreia campioana 
mondială Maria Ghigova și-a adjude-

cat și acest titlu de campioană bal
canică. Reprezentantele țării noastre. 
In majoritate foarte tinere, au ocupat 
locuri onorabile ta compania de eli
tă in care au evoluat Iată clasamen- 

- tul genera! ia individual compus : 1
Maria Ghigota (Bulgaria) — campioa
nă balcanică pe 1972 ; 2. Neska Robeva 
.(Bulgaria) ; 3. Maria FiUpova (Bulga
ria) ... 5. Rodica Pintea (România); 
6. Carmen Bucaciuc (România). Pe 
echipe, reprezentativa României a o- 
cupat locul II, după Bulgaria și înain
tea Iugoslaviei.

întrecerile continuă astăzi.

l

i
î*  (prin telefont — 

de polo a Românie: a 
1 frumos succes tur- 

în ul> 
noștri

MUNCHEN. 
Reprezentativa 
ir.cheiat cu u 
neul de calificare pentru 
tima zi a competiției, juc 
au obținut o victorie ( a
tivă) ta fața Greciei la scorul ue 6—2 
(1—a, 1—1, 1—0. 3—1). Ecmpa romOnă 
a tatimpinat o rezistentă vie di 
tea adversarilor, afiați ia luptă 
tă cu echipa bulgară pentru < 
rea locului IIL Dar Ga. Zam
și coechipierii săi au jucat loarte txr.e.

nai ales In finalul meciului, reali- 
zir.d o diferer.țâ concludenta.

Arbitrul Wasek (Ungaria) a condus 
slab următoarele formații : HUBER

Puglllstul mexican -------------
este noul campion mondial la categoria 
panâ (versiunea Consiliului mondial al 
boxului). In meciul disputat la Tokio, 
Sanchez l-a învins prin KO, în repriza 
a 3-a pe deținătorul centurii, japonezul 
Kuniaki sfiibata. Noul campion al lumii 
este In vîrstă de 24 de ani.
■
Concursul Internațional de pentatlon mo
dern de la Budapesta s-a încheiat cu 

* victoria cunoscutului campion mashiar 
Andrasz Balczo, care a totalizat 5 893 p. 
Pe locurile următoare : Lednev (URSS) 
— 5 159 p. Bako (Ungaria) —_ 5 056 _ P; 
Vlllanyl (Ungaria) — 13" . .
glia) _ Et - ...... —’
petiției — 
Balczo cu

“ ■ “k—C.) — 5 056 Pi
'■'’“T.rlrl — 5 053 P. Fox (An- 

5013 p, etc. Ultima probă a eom- 
crosul — a fost ciștigată da 
nn rezultat excelent : 1 225 p.

a acestei întîlnirj una dintre cele 
mai tinere componente a lotului 
nostru. Mariana Gheciov, exerci
țiile sale întrunind, de multe ori, 
sufragiile generale ale specialiștilor 
și arbitrelor. Din păcate, la ultima 
probă ea s-a accidentat (entorsă la 
gleznă), fiind nevoită să abandoneze 
și este sub semnul întrebării partici
parea sa la întrecerile de mîine, 
cînd sînt programate exercițiile li
ber alese. Se pot spune cuvinte 
frumoase și despre alte gimnaste 
din formația noastră (de pildă Mar
cela Păunescu, la bîrnă. Elena 
Ceampelea, la sol). Ceea ce ni se 
pare cel mai important este că e- 
chipa a făcut un concurs bun și în 
viitoarele întreceri va putea să dea 
și mai mult randament

REZULTATE : ECHIPE — Unga
ria 184,00, România 179.25. Indivi
dual compus : Ilona Bekasi 37,05 
Aniko Kery 36.95, Marta Keletnen 
36,65, Agnes Banfay 36,60, Monika 
Csaszar 36,30 Elena Ceampelea și 
Kristina Medvetzky 36,20, Paula 
Ioan 35,65, Elisabeta Turcu 35,60, 
Ștefania Bacos 35,55, Marcela Pău
nescu 35,35. Mariana Gheciov 30,05.

Constantin MACOVEI

CU 5-0A ÎNVINS
(Urmare din pag I)
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ciș--x*
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i
după

nostru
Ia
Dar Tiriac ne-a cc 
că este un excele

iac ți 5—C peni
României, acestea sini ui:

Gh. Zamfirescu, cel mai bun ju
cător al naționalei române la 

MUnchen

16? de nrinase si 
de arbitrul Cristian

blicului bu 
a avut o 
preluări alt 
prelungiri, dispui 
bari. mai sigur 
setuL

Pauza se 
pentru Tiria 
să menț 
după ca 
uri lunj

un m-imi

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI

ttaărul arbitru Alexandru Zdrențu. 
Durata i o oră și zece minute.

(Frățilă) — ZAMFIRESCU 2, MIHAI- 
LESCU, NOVAC, D Popescu 1, Cu- 
lineac 1, V. Rus, Cl. Rusu 1, C. Rusu
I, Lazăr ; GRECIA : Konstas — Mar- 
selos, Voultsos, IOSIFIDIS, Damas- 
kos, T. KARALOGOS 1, Statakis, I. 
Karalogos, Teodorakopoulos, SARAN- 
TOS 1, Mihalos.

In urma acestui rezultat, echipa 
României s-a clasat pe primul loc al 
turneului, obținînd calificarea pentru
J. O. De altfel, comportarea meritu
oasă a sportivilor noștri a fost sa
lutată la festivitatea de închidere a 
competiției de J. Ostos (Mexic), pre
ședintele F.I.N.A., care a Inmînat că
pitanului reprezentativei României un 
frumos trofeu.

Alte rezultate : Bulgaria — Anglia 
3—2 (I—L 1—0, 0—1, 1—0) ; Spania — 
Austria 13—3 (2—0, 3—0, 2—3, 6—0) î 
Suedia — Franța 9—4 (1—0, 4—1, 1—2, 
3-1).

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

final :
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
1
1
0

International de tenis de la 
(Anglia) a continuat cu dls-

Concursul
Guildford _ --------------- --
putarea partidelor din cadrul sferturilor 
de finală ale probelor de simplu. Iată 
rezultatele înregistrate : masculin : Ho
les (Anglia) — Gerken (SUAj 1—6, 5—2, 
abandon: Warwick (Australia) — Seegers 
(RSA) 6—4, 6—4: Clifton (Anglia) — Mat
thews (Anglia) 9—8, 6—3; Cramer (RSA) 
— Gottfried (SUA) 8—6, 4—6. 6—0; femi
nin : Truman (Anglia) — Hogan (SUA) 
8—6. 6—1; Goolagong (Australia) — Mo- 
lesworth (Anglia) 6—1. 2—6, 6—4: Gour- 
lay (Australia) — Burton (Anglia) 1—6, 
6—1, 6—3.

Dlsputate In localitatea franceză La Ro
chelle, întrecerile campionatului euro
pean de yachting (clasa „Tempest") s-au 
încheiat cu victoria echipajului olandez 
Staarjes — Kutershoek Pe locul secund 
s-a clasat echipajul polonez Holke — 
Rukowskl.

ION TIRIAC — TAGHI AKBARI
6—2, 4-6, 5—7, 6—3, 6-1

A fost, fără îndoială, ce! m 
teresant meci a! celor 
prin evoluția 
ambiția 
UămpiCr 
da; o 
naeelui 
condus 
seturi, 
o dală 
pe terenul de tenis. După 
abordat setul al patrulea ca un nou 
start în partidă, decis să tranșeze în 
favoarea sa acest „duel*  care, dacă 
nu avea miză propriu-zisâ. constituia 
totuși un examen de prestigiu.

Jocul a avut o defășurare anima
tă, cu răsturnări de scor spectacu
loase. La început, start dezinvolt al 
lui Tiriac, care ciștigă primul ghem 
contra serviciului, ca apoi să-și mă
rească distanța în cel de al șaptelea 
(break la zero!). De două ori în acest 
set au fost egalități departajate grin 
luptă dirzâ. Nimic insă nu părea să 
prevestească vreun pericol pentru 
jucătorul român. Dar, de la mijlocul 
setului doi, aspectul s-a schimbat. 
La 3—1. pe serviciul lui Akbari. ta
bela de scor arată de 11 ori egali
tate și Tiriac nu poate fructifica sase 
rujngi de ghem. El își pierde servi
ciul imediat după aceea. Iranianul

ALTE INTILNIRI PENTRU 
„CUPA DAV1S"

I

ECHIPELE FEMININE DE BASCHET VOINȚA BRAȘOV
Și „U" IAȘI AU RETROGRADAT DIN DIVIZIA A

IAȘI, 20 (prin telefon). Dramatica 
desfășurare a meciului Rapid — 
Politehnica, încheiat vineri seara 
cu scorul de 58—57 în. favoarea 
rapidistelor, impune unele amănun
te. Prima repriză a aparținut a- 
proape în întregime baschetbaliste
lor de la Rapid care au condus cu 
14—8 și, după ce au fost egalate 
și chiar depășite (20—18 și 22—20 
pentru Politehnica), au găsit resur
se pentru a reveni și a 'încheia cu 
31—27. La reluare, feroviarele își 
impun jocul și. «datorită în special 
lui Nicola, Roșianu și Racoviță, a- 
jung La un moment dat la 
avantaj 
și intră 
nute cu un avans de șapte puncte:
57— 50. De aici, sportivele de la 
Politehnica (despre care se cuvin 
numai cuvinte de laudă pentru 
modul In care au luptat în condi
țiile dificile create de suspendarea 
colegei lor Ileana Gugiu) au început 
iă aplice o apărare presing de-a 
dreptul disperată, forțînd egalarea. 
Ca și în alte ocazii asemănătoare, 
jucătoarele de la Rapid nu au rezi
stat presiunii ți au pierdut multe 
«ningi, unele dintre ele fllndu-l« 
luate, este drept, cu fault «*u  ob
strucții nesancționate de arbitrii 
P. Marin și Fr. Took care au con
dus, excelent pînă în ultimele două 
minute, dar tocmai în această 
scurtă perioadă decisivă au scăpat 
meciul din mînă. Greșeala lor a 
culminat cu 15 secunde înaintea 
fluierului final cînd, la scorul de
58— 57 pentru Rapid, la o minge 
ieșită în afara terenului, au Indi
cat repunerea ei în joc de către 
Rapid, deși se cuvenea ca ea să 
revină echipei Politehnica (decizia 
a aparținut arbitrului Took).

In general, partida a fost spec
taculoasă, trepidantă prin ritmul 
disputării acțiunilor și evoluția 
scorului în final, ținînd încordată 
atenția publicului prezent în Sala 
sporturilor din prima pînă în ul
tima secundă de joc. Deși, ca și 
celelalte jucătoare, au comis multe 
greșeli de tehnică și au ratat chiar 
și ocazii clare, ne-a bucurat evoluția

unor componente ale lotului repre
zentativ și anume Gabriela Ciocan, 
Suzana Szabados, Gabriela Nicola, 
Maria Roșianu și Doina Prăzaru.

Cele 115 puncte ale întrecerii au 
fost înscrise de Nicola 18. Roșianu 
14, Suliman 7. Stancu 7. Prăzaru 6. 
Nicolae 3. Racoviță 3 pentru Ra
pid, respectiv Ciocan 
Cși-a ajutat substanțial echipa prin 
coșurile înscrise de la semidistan- 
ță, în prima repriză) 12, 
cu 9. Topor 7.

23. Taflan

Demetres-
4. Savu 2.

de 
în

un
9 puncte, 46—37 
ultimele trei mi-

Szabados
★
meciuri
avut istoric, favo- 
fără emoții : IEFS

disputatePrimele trei 
sîmbătă nu au 
ritele cîștigînd 
— Sănătatea 85—56 (43—31). Poli
tehnica — „U“ Iași 70—41 (36—15), 
Rapid — ASA 74—47 (40—14). Par
tida Crișul — Voința Brașov aa-

vut, în schimb, o desfășurare in
teresantă. Orădencele au condus 
în majoritatea timpului, dar au 
fosț egalate în min. 29 (43—43), 34 
(50—50) și 38 (58—58). In final.
Crișul s-a detașat șj a cîștigat clar. 
Brașovencele și-au jucat în aceas
tă partidă ultima șansă de a ră- 
mine în divizia A, dar au pierdut 
și. astfel, indiferent de rezultatul 
ce-1 vor obține 
nă vor evolua, 
în divizia B.

ta afară echipei României, de ieri sea
ră mal sta; cunoscute aîte două serai- 
finaliste In zona europeană a „Cupei 
Davis". La Casablatea tenismenn U- 
niunii Sovietize conduc cu 3—• in fața 
echipierilor Marocu uL A; treilea punct 
a fost obținu: de perechea MetreveL— 
Lihaciov. învînzâtoa--e cu 6—2. 6—2. 7—5 
In fata cuplului marocan Limina—Bou- 
chaib. De asemenea, la Paris, 
întilnirii Franța — Soama a 
la 3—0 pentru spaniou. Orsnten 
învins pe Proisy ci 6—6. 6—X 6—3 
apoi dublul Orantes — Gisbert a dis
pus de Barthes — Proisy ci 6—4. S—6. 
6—1.

S-a dat startul șl ta fr.tCn. rea Italia — 
Olanda la Sa i Benedetto da Trcnto. 
Italienii — probabil 1 noștri adversari In 
semifinale _ conduc cu 2—6 : Ber
tolucci — Hemmes 6—4. 4—6. 6—2. 6—3 ; 
Pa nalta — Hordiik 10—*.  Ș—2. 6—3.
’ ta alte două IrrJtairi : la Praga Ce
hoslovaci. — Suedia 3—1 (Pata — Bene- 
tsson 8—6. 2—6. 6—6, 3—6 ; Nodes. Kukal 
— Bengtsson. Borg 8—6. 6—t. 6—31 : iar 
la Monte Carto. Monaco _  Portugalia
1—1 Meciurile Danemarca — Polonia 
(0—2) și R.F.G. — Irlanda sînt întrerupte 
din cauza ploii.

sconil 
urcat 

l-a

duminică, din toam- 
alături de „U“ Iași.

D. STANCULESCU
Programul jocurilor de duminică (In

tre paranteze, 
anterioare) : de 
(38—43. 81—59). 
(81—34, 69—76).
(57—55. 65—79),
53, 83—41), 
(71—56. 42—60).

rezultatele din tururile 
la ora S : IEFS — Crișul 
Politehnica — Sănătatea 

Constructorul — ASA 
Rapid — „U“ lași (77— 

Voința — „U“ Timișoara

TURNEUL MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. t)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI T9—58 (41—38). 
Foarte puțină vreme baachetballștli 
da la voința au izbutit a| țină pa
sul cu evident mal bunii lor adver
sari. Astfel că scorul, conform desfă
șurării .ostilităților" din teren, a în
ceput să la proporții în favoarea atu- 
denților care 
arbitrat bine 
Iliescu.

au cîștigat lejer. Au 
dr I. Știrbu șl N.

★
I.E.F.S. 93—83 (38—39). 
o înttlnlre frumoasă,

STEAUA — 
Am asistat la 
spectaculoasă, cu multe răsturnări de 
scor. Studenții au început partida mai 
bine, fiind atenți în apărare șl avînd 
deosebită vervă în atac. El au reușit 
sâ conducă, uneori, la diferențe de 
ctteva coșuri : 22—13 (mln. 9), 28—21 
(min. 13), 34—27 (min. 16). Baschetba- 
llștil de la Steaua »-au trezit, însă, 
din amorțeală și, treptat, au pus stă- 
pînire pe joc, egalînd șl luînd con
ducerea. Pentru scurtă vreme, însă, 
deoarece studenții au revenit șl în 
min. 28 tabela de scor Indica 55—54 
tn favoarea lor. finalul a aparținut

echlpel Steaua, care a acționat cu 
mai multă vigoare șl luciditate. Au 
arbitrat foarte bine I. Petruțlu șl 
I. Dinescu.

RAPID — POLITEHNICA CLUJ 
63—51 (25—20). In primele 20 de mi
nute, ambele formații «-au întrecut 
tn ratări șl greșeli de tehnică. Cele 
numai 45 de puncte înscrise sînt grăi
toare in acest sens. Următoarele 20 
de minute au fost dominate de ra- 
pldiști, dar aspectul tehnic al parti
dei a rămas același, atît bucureșteniî 
cit și clujenii continuînd abundența 
de pase fără adresă și ratâri. Intîl- 
nirea a fost condusă bine de G. Dutka 
și A. Atanasescu.

Universitatea Timișoara — Univer
sitatea Cluj 83—82 (26—43, 63—63).

Adrian VASILESCU

★Programul jocurilor de duminică 
(între paranteze, rezultatele din turu
rile anterioare) : sala Dinamo, de la 
ora 8: Politehnica Galați — ICHF 
(70—69, 65—75), Politehnica Cluj — 
Mureșul (85—69, 76—64), Steaua — »U*  
Cluj (97—78, 62—59), „U" Timișoara — 
Politehnica București (80—85, 65—62), 
Dinamo — IEFS (83—69, 88—59), Voin
ța — Rapid (66—67, 57—86).

POLOIȘTII MAGHIARI 
ÎNVINGĂTORI

Turneul internațional de polo pe 
apă de la Pescara (Italia) s-a în
cheiat cu victoria reprezentativei 
Ungariei, care a totalizat 5 p. Pe 
locul doi, cu 
puncte, dar cu 
rior, s-a clasat 
mată de Italia 
Germaniei — i 
în meciul direct, echipele Ungariei 
șl U.R.S.S. au terminat la egali
tate : 5—5. în ultima zi a compe
tiției i Ungaria — Italia 8—6; 
U.R.S.S. — R. F. a Germaniei 6—2.

același număr de 
un golaveraj infe- 

echipa U.R.S.S.. ur- 
— 2 p, și R. T. a 

0 p. Reamintim că

Turneul Internațional de polo pe apă 
de la Siracusa a fost cîștigat de echipa 
Universității din Moscova care, în ulti
mul meci, a învins cu scorul de 3—1 
formația iugoslavă Mladost Zagreb In
tr-un alt Joc, Honved 
trecut cu 3—2 echipa 
Genova.

14
12
9
8
7
3
2
1

50—12
49—25
39—28
36—28
31—30
20—55
20—35
24—56

_ _____  . , au mai 
obținut calificarea pentru turneul fi- 
mal al J.O. formațiile Spaniei și 
Bulgariei.

0 
1 
2
2
3
5
6
6 

In afara echipei române,

0 
0 
1
2
1
1 
0
1

Budapesta a în- 
italiană Camogli

specialitate a se- 
pentru

Federația spaniola de _ 
leeționat un lot de 5 pugiliști 
campionatele europene de tineret, pro
gramate la București între 3 și 10 iunie. 
Lotul cuprinde următorii boxeri : Vicente 
Rodriguez (cat. muscă). Antonio Gui- 
naldo (cat. cocoș). Garcia Requena mat. 
semlușoară), Lopez Barrllado (cat. ușoa
ră) și Franncisco Rodriguez (cat. semi- 
mijlocie).

v. MORAVEC ȘI ECHIPA U.R.S.S. AU CIȘT1GAT
EDIȚIA JUBILIARA A „CURSEI PĂCII /✓

VARȘOVIA, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). — A 25-a 
ediție a .Cursei Păcii*  Berlin — 
Praga — Varșovia s-a incneiat sîm- 
bâtă pe stadionul „A 10-a ANIV ER- 
SARE", din capitala Poloniei, în fața 
a peste 100 000 de spectatori. La ca
pătul a 2 025 km parcurși în 14 etape, 
victoria a revenit rutierului cehoslo
vac Vlastimil Moravec și echipei 
Uniunii Sovietice. învingătorii au 
meritul de a fi cucerit cununile de 
lauri intr-una din cele mai grele 
ediții ale .Cursei Păcii", pe care au 
terminat-o doar 61 de alergători din 
cei 102 plecați din Berlin.

V. Moravec a devenit al treilea 
alergător cehoslovac care ciștigă 
„Cursa Păcii" (după Jan Vesely — 
1949 și Jart Smolik — 1964), la capă
tul unei dispute dramatice cu rutie
rul sovietic Vladimir Neliublin. Doar 
două secunde avans — după aproape 
48 de ore de alergare — a păstrat 
Moravec asupra lui Neliublin, dar ele 
au fost suficiente pentru a asigura o 
mare victorie. Minima diterență con
stituie un record al cursei. Prece
denta „performanță*  aparținea lui 
Peschel (R. D. G.) care. In 1968. il 
depășea la sfirșitul cursei pe al doi
lea clasat Vavra (Cehoslovacia) cu 16 
secunde

Moravec a împlinit 23 de ani la 
7 mai. Originar din Richnov, de lingă 
Hradec Kralove. este instructor spor
tiv la Dukla Brno. Canera sa spor
tivă de performanță a început în 1970. 
cînd a cîștigat „Turul Slovaciei" și 
două etape in .Turul Mexicului". In 
1971 a terminat pe locul 13 în „Cursa 
Păcii*.

Echipa Uniunii Sovietice a tost cea 
mai omogenă din cele 17 care au luat 
parte la această ediție. Alcătuită din 
alergători excelent pregătiți și de o 
combativitate rar întilnită — Neliu
blin. Gorelov, Gusiatnikov, Dimitriev, 
Moskalev, Belousov — formapa sovi
etică a dominat cursa de la un capăt 
La altul.

61 de cicliști »-au aliniat pe o 
ploaie torențială la startul ultimei 
etape (a 14-a). Lublin — Varșovia 
(175 km). Plutonul a rulat compact, 
toată lumea fiind atentă La disputa 
directă dintre Moravec și Neliublin, 
despărțiți tn fruntea clasamentului 
general de 5 secunde. Sprintul 
premii de la Putawy

cîștigat de Lusignoli, urmat de Neliu- 
bin. care ia 3 secunde boniîicație și 
reduce la numai 2 secunde diferența 
față de lider. La Karczen (km 143) 
se încinge o luptă fantastică la sprin
tul cu premii și bonificații, dar am
bii protagoniști sînt excluși de la 
festin. Ciștigă Bodier, urmat de Szur- 
kowski și Gorelov. Rămîne ca sprin- 

decidă. Szurkovski,

Schiffner, 3. Krzeszowiec, 4. Parise 
(Italia), 5. Moravec, 6. Lusignoli, 7. 
Milsett (Norvegia), 8. Kuebn (R.D.G.)... 
41. Andronache.... 46. Sotronie... 60. 
Selejan (toți același timp).

Clasamente generale — indivdual :
1. MORAVEC (Cehoslovacia) 47h 41:25,
2. Neliubin (U.R.S.S.) la 2 sec, 3.
Kuehn (R.D.G.) la 1:13, 4. Gorelov 
(U.R.S.S.) Gusiatnikov

Purtătorul tricoului galben, cehoslovacul V. Moravec, asaltat de tineri co- 
lecționeri de autografe. Foto : C.A.F.-AGERPRES

cu
(km. 40) este

ciștigătorul precedentelor ediții 
(1970—1971), este în revenire de formă 
șl impune pe ultimii kilometri un 
ritm infernal. El intră primul pe sta
dion și obține a doua victorie con
secutivă, urmat de Schiffner șl Krzes- 
zowiec, iar Neliublin, sosit pe lo
cul 11, pierde și ultima șansă de a 
mal ocupa locul tatii ta clasamentul 
general.

Etapa Lublin — Varșovia (175 km) : 
L Szurkowskl (Polonia) 3 h 47:57, 2.

(U.R.S.S.) la 1:58, 6. Hrazdlra (Ceho
slovacia) la 2:31, 7. Toilet (Franța) la 
2:39, 8. Moskalov (U.R.S.S.) la 3:15,... 
18. Andronache la 8:37... 25. Sofronie 
la 16:54... 43. Selejan la 37:24.

Echipe: 1. U.R.S.S. 143 h 04:13, 2. 
Cehoslovacia la 3:11, 3. R.D.G. la 
4:50, 4 .Bulgaria la 18:17, 5. Franța 
la 
la 
la

27:18, 6. Polonia la 40:41, 7. Italia 
48:16, 8. Cuba la 54:08, 9. România 
54:59, 10. Ungaria la 55:38.

Hristache NAUM

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE»
D. VELEA VICTORIOS IN CON 
CURSUL DE CĂLĂRIE DE LA 

SOFIA
eapitala 

Urter- 
, la care 

_______ _ _____ _ _ Armeanl, 
Cehoslovacia, România și Bulgaria (cu 
cinci echipe) Reprezentanții țârii noas
tre au avut o comportare foarte bună, 
reușind să ocupe, prin Dumitru Veloa, 
locul I ta două probe. Dar. iată rezul
tatele înregistrate : proba de deachldere 
(43 concurențl) : 1. DUMITRU VELEA cu 
Sonor 0 p.p. (71 sec.), 2. Tlbor Vrba 
(Cehoslovacia) cu Antoka # p.p. (74 sec), 
3. Ivan Agemov cu Goblen (Bulgaria I) 
0 p.p. (81 sec.) ; proba a n-a (18 con- 
curențl, cu baraj) : 1. D. VELEA ou 
Viorica 4 p.p., 1. Rudolf Gaspar (Ceho
slovacia) cu Svlt 12 P P., 3. Hristov Ka- 
menov cu Krasl 16 p.p. ; proba de Șta
fetă (18 echipe) : 1. BULGARIA I, 1. 
România I (D. Velea cu Sonor, I. Popa 
cu Goya), 3. România H (D. Vele*  ou 
Viteaz, C. nin au Zefir).

Azi, s« desfășoară ultima probi, pe 
echipe.

„U- CRAIOVA (M) Șl I.E.F.S. BUCUREȘTI (F) — CAMPIOANE 
UNIVERSITARE LA VOLEI

SOFIA, N (prin telefon). In 
Bulgariei a început concursul 
național de călărie (obstacole), 
participă sportivi din R.S.S. .

CLUJ. K (prin telefon, a*  1*  oorea- 
pondental noetru L Poeol). Ieri seară. 
s-*u  încheiat campionatele universitare 
de volei La masculin, titlul și l-au dis
putat formațiile I.E.F.S. București 
Universitatea Craiova. tnvlngtnd 
3—1. jucătorii de la „U- Cralov*  
cucerit tricourile de campioni.

d eu au 
pentru

locurile 3—4 »-*u  Întâlnit Unlveceltete*  
Timișoara *1  Politehnic*  Galați. victoria 
revenind timișorenilor cu 3—2.

La feminin, pe locul I s-a 
LE.P.s. București, urmată de 
mlșoara, »U“ Iași, „U“ Cluj, 
pedagogic Galați șl Institutul 
Tg. Mureș

HANDBALISTELE NOASTRE 
JUNIOARE AU DEBUTAT 

CU SUCCES

FINALELE ȘCOLILOR SPORTIVE LA JUDO

clasat 
»U*  Ti- 
Instltutul 

pedagogic

La Mosoov» au Început întrecerile tur
neului Internațional de handbal la care 
participă echipe de juniori șl junioare 
din România. Polonia și URSS. Juni
oarele române au obținut două victorii: 
15—7 cu selecționata Varșoviei și 22—7 
cu formația secundă a orașului Moscova.

în sala Gluleștl din CapitMă a Înce
put Ieri prima ediție a finalei campio
natelor republicane de judo rezervate 
școlilor sportive. Beneficiind de o orga
nizare ireproșabilă, asigurată de Șc. Sp. 
„Energia" București, reprezentanții celor 
6 școli, sportive, calificate la finale în 
urma Întrecerilor de zone, au furnizat 
întreceri extrem de disputate, și presă
rate cu surprize. în categoria eurprize- 
lor, poate fi trecută victoria obținută de 
Se. Sp. Unirea lași in fața Se. Sp. » 
București. Ieșenii au reușit, de aseme-

nea, sâ Întreacă șl Șc. Sp. Energia Bucu
rești, cu 3—2 i

Iată șl celelalte rezultate Înregistrate 
Ieri : Șc. Sp. Iași _ Șc. Sp. Pitești 5—1, 
Șc. Sp Energia — Șoimii Sibiu ♦—3, 
Sibiu — Pitești 4—3, Șc. Sp. 2 Buc. — 
Gloria Arad 7—0, Iași — Arad 5—1, Si
biu — Șc. Sp. 2 București 4—3 (cea mal 
mare surpriză a zilei), Energia — Pitești 
4—2 Șc Sp. 2 Buc. — Bnețgla 5—1, Si
biu — Arad 4—2. După această zl a 
competiției, pe primele două locuri ale 
clasamentului final se află, ta ordine, 
Șc, Sp. Unirea Iași d Șc. Sp. « Buez

GAPRINDAȘVILI - KUSNIR
2—1

Ce*  de-a treia partidă dintre maestrele 
sovietice Nona Gaprlndașvili și Alia Kuș- 
nlr, care-șl dispută la Riga meciul txm- 
tru titlul mondial feminin de șah, s-a 
Încheiat cu victori*  Allei Kușnlr. Scorul 
este acum >—1 tn favoarea Nonei Ga- 
prindașviU. ta partida a 4-a, Alia Kuș
nir va juca cu piesele albe.


