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Miercuri, la amiază, în sala mică 
a Palatului Republicii, s-au înche
iat lucrările Conferinței naționale 
a scriitorilor din Republica Socia
listă România.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Ilie Verdeț, Maxim Berghi- 
anu, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dincă, membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, repre
zentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
conducători ai celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de cultură și 
artă.

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat în sala de ședințe a fost 
salutată cu îndelungi și puternice 
aplauze.

în numele scriitorilor din patria 
noastră, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, a- 
dresează secretarului general al

partidului, celorlalți conducători de 
partid și de stat calde cuvinte de 
bun sosit și exprimă bucuria mî- 
nuitorilor condeiului de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor pe condu
cătorul partidului și statului, pe 
cel mai iubic fiu al poporului nos
tru. sprijinitorul generos. perma
nent, al celor ce activează în 
cîmpul fertil al creației literare, 

întimpinat cu vii și călduroase 
aplauze, a luat culantul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia.

în repetate rinduri. cuvinîarea 
a fost subliniată de însuflețite si 
entuziaste aplauze și urale. sim
bol al adeziunii totale a scriitori
lor la ideile expuse de secretarul 
general, la politica partidului nos
tru.

în încheierea Conferinței. pre-, 
ședințele Uniunii Scriitorilor. acad. 
Zaharia Stancu. a exprimat cele 
mai profunde mulțumiri secretarului 
general al partidului pentru înal
ta prețuire acordată activității 
scriitorilor, pentru îndemnul în- 
suflețitor adresa: acestora. în nu

mele scriitorimii românești, vor
bitorul a dat glas hotăririi nestră
mutate a slujitorilor literelor dea 
nu precupeți nici în viitor .nimic 
pentru a realiza opere inspirate 
din viață, din activitatea și năzu
ințele milioanelor de constructori 
aj socialismului din patria noas
tră. lucrări de mare valoare și de 
înaltă ținută artistică.

Secretarul general al partidu
lui. ceilalți conducători de partid și 
de stat care au luat parte la ședin
ța de închidere a lucrărilor Confe
rinței Naționale a Scriitorilor au 
vizitat, totodată, expoziția deschi
să cu acest prilej în Sala mică a 
Palatului Republicii, care reunește 
o selecție din producția editoria
lă a ultimilor ani.

★
In cursul dimineții au fost anun

țate pârtie: pan tilor la lucrările 
Conferinței rezultatele alegerii prin 
vot secret a Consiliului Uniunii 
scriitorilor, alcătuit din 91 de mem
bri. și a Comisiei ce cenzori.

în calitate de președinte de o- 
noare al Uniunii Scriitorilor a fost 
ales academicianul Victor Efumin.

ca președinte, academicianul
Zaharia Stanca
iar

RELUARE PASIONANTĂ A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

VICTORIA DINAMOVIȘTILOR ASUPRA LIDERULUI (tocmai la Arad!)
FACE MAI CAPTIVANTA LUPTA PENTRU

• U.T.A. și F C. Argeș la egalitate de puncte • Egalul de la Pitești majorează șansele argeșenilor 
dar și ale studenților clujeni • Șapte puncte cucerite în deplasare © Scorul returului (5—0 !) 

la Pioiești

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

începind de la 3 iunie 
la BUCUREȘTI 170 DE BOXERI DIN 21 DE ȚĂRI
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TINERET

antrenori (Teodor Xi- 
Dumitru, Eugen Dinu 

cu

Grupul de 
culescu. Ion 
și Constantin Ciucă) s-a fixat, 
două excepții* asupra formației de 
box a României pentru campiona
tele europene de tineret. Iată lista 
titularilor, în ordinea categoriilor: 
Alexandru Turei (preferat pentru 
bunele sale rezultate în turneele in
ternaționale de la Havana și Sofia, 
în timp ce contracandidatul Remus 
Cosma a întrerupt o perioadă pre
gătirile), Dinu Condurat (probabil 
pentru ultima oară la această cate
gorie, întrucît este în plină creștere 
fizică), Lazâr Marian sau Constan
tin Ștefanovici, Adam Ion. Simion 
Cuțov. Adrian Guțu (în locul irecu
perabilului, deocamdată,. Sandu 
Mihalcea'1, Nicolae Băbescu, Vasile 
Croitoru, Marian Culineac si Ion 
Ruicu. Pentru desemnarea titularu
lui la categoria semimijlocie (în lo-
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cui lui Marcel Lupu. deven.: ÎBC5- 
poaibil) se prevede un tax turneu 
de selecție, la care au fost invitați 
mai multi bcxeri tineri (printre 
care Cimpoieru- Agapșe, Intre).

In rîndurile specialiștilor există 
credința că unii dintre tineri: titu
lari (cum ar fi Marian Culmeac. Si
mion Cuțov sau Ion Adam) pot fi 
luați încă de pe acum în considerare 
chiar și pentru o eventuală selecție 
olimpică. O asemenea perspectivă 
este în funcție directă de performan
țele lor Ia campionatele europene 
pentru care s-au pregătit

La

TITLU

Campionatele mondiale de popice

AU FOST
DEFINITIVATE

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI
Miercuri dupâ-amiază, în preziua 

plecării spre Split, orașul celei de a 
IX-a ediții a campionatelor mondiale 
de popice (27 mai — 4 iunie), selec- 
ționabilii români au efectuat, pe a- 
rena Voința din Capitală, un ușor an
trenament de menținere a pregătirii

termină să sper in cucerirea unui loc 
fruntaș".

AL. ANDREI : „Faptul că reprezen
tativa noastră feminină deține pen
tru a treia oară consecutiv titlul su
prem, le va indîrji și mai mult pe 
principalele adversare Ne-am pregătit

Bulgaria. Italia. Iugoslavia. Polo-
R-F.G- VJLSJS- si Crește 

mânia. Cu formații substanțial 
anunță: Ungaria, Cehoslovacia 
101 R.D.G. (9). Turcia 
Scoția (cite 7). Franța 
mai populate categorii 
(cu 16 concurent!) și 
iar cele ma; puțin solicitate 
grea și grea (cite 10L

Meciurile vor fi conduse de 18 
arb lri (purtînd ecusonul AIBA) din 
16 țări. Printre aceștia figurează și 
trei arbitri internaționali din Româ
nia. Este de subliniat faptul că pen
tru prima oară, la București, se va 
experimenta sistemul tragerii la 
sorți a oficialilor pentru fiecare 
meci.

în zilele de 3. 4. 5 și 6 iunie sînt 
prevăzute la patinoarul artificial 
„23 August- cîte două gale zilnice 
(cu orele de începere: 14 șl 19), ur
mînd ca în zilele semifinalelor (7 
si 8 iunie) și în ziua finalei (10 iu
nie) să se desfășoare doar cîte o 
gală. începînd de la ora 19.

Pa.-ticipanții străini sînt așteptați 
să sosească începind de miercuri 31 
mai.

(8). Anglia. 
(6) etc- Cete 
vor £: cocoș 
ușoară (15\ 

sem;-

Foto : N. DRAGOȘ
Jucătoare ale echipei naționale efectuînd ieri ultimul antrenament înain
tea plecării la C.M. de la Split
fizice și tehnice. Jucătoarele și jucă
torii au lansat cite 80 și, respectiv, 
160 de bile la „canalele" mari și „izo
late". In urma acestei ultime verifi
cări, antrenorii Alexandru Andrei și 
Ferdinand Popescu au definitivat cele 
două formații : FEMININ — Ildilio 
Grozăvescu, Ana Petrescu, Crista 
Szocs, Elena Trandafir, Florica Negu- 
țoiu, Cornelia Petrușca ; rezervă : 
Elena Cernat. MASCULIN — Ion Mi- 
coroiu, Gheorghe Silvestru, Cristu 
Vînătoru, Iosif Tismănaru, llie Băiaș, 
Petre Purje ; rezervă : Ludovic Mar
tina.

După terminarea antrenamentului, 
am cules citeva impresii :

F. POPESCU : „Beneficiem de cea 
mai’ bună echipă masculină pe care 
a avut-o vreodată țara noastra : mult 
întinerită, omogenă și constantă în 
rezultate valoroase, ceea ce mă de-

să facem față asaltului sportivelor din 
R. D. Germană, Iugoslavia și R. F. a 
Germaniei".

ION MICOROIU, căpitanul selecțio
natei masculine : „Voi juca pentru 
prima dată ca... deschizător de pîrtie. 
In consecință, voi face tot ceea ce 
îmi stă in putință, pentru a lăsa o 
zestre consistentă următorului schimb".

CORNELIA PETRUȘCA, căpitanul 
echipei feminine : „Din cite cunosc, 
eu, va fi cca mai echilibrată ediție 
a C. M. Echipa noastră a realizat la 
antrenamentele controlate scoruri în
tre 2 470 și 2 550 p d, indiciu că ne 
vom situa din nou pe primul plan al 
competiției".

Astă-seară, (lelegația sportivilor ro
mâni, condusă de președintele F.R.P., 
Gheorghe Bălan, va părăsi Capitala.

Tr. IOANIȚESCU

A SEZONULUI OLIMPIC DE CAIAC-CANOE
Sîmbătă și duminică sînt progra

mate, la Plovdiv, întrecerile pri
mei mari competiții internaționale 
de caiac-canoe din acest sezon, fără 
îndoială un excelent mijloc de pre
gătire și verificare a tuturor echi
pajelor pentru apropiata ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Munchen. 
La „REGATA PLOVDXV" vor lua 
startul și componenții lotului nos
tru olimpic, care au plecat aseară 
spre’Sofia, pe calea aerului, urmînd 
să-și continue drumul spre Plovdiv 
cu autobuzul. Din delegație fac par
te, printre alții: Maria Nichiforov,

Victoria Dumitru, Ivan Patzaichin- 
Serghei Covaliov, Gheorghe Danilov, 
Gheorghe Simionov, Aurel Vernes* 
cu, Vasile Simiocenco, Costel Coș- 
niță. Echipa noastră este însoțită 
de antrenorii lotului olimpici Nico- 
lae Navasart (caiac băieți), Maria 
Navasart (caiac fete) și Octav 
Mercurean (canoe).

In programul >,Regatei Plovdiv11 
— cele 7 probe care se vor desfă
șura și la Jocurile Olimpice: K 1—- 
1000 m, C. 1—1000 m, K 1—500 m 
fete, K 2—1000 m, C. 2—1000 m, K 
2—500 m fete, K 4—1000 m.

Cea de a 24-a etapă a 
campionatului Diviziei A 
a spulberat un mit : a- 
cela al invincibilității 

U.T.A.-ei pe teren propriu. In 
fața unei formații dinamoviste, 
în care multe nume celebre e- 
rau înlocuite cu nume de de- 
butanți sau de tineri fără cărți 
de vizită sonore, liderul a 
trebuit să plece steagul, după 
ce se păruse că victoria Și va 
surîde ca în zilele-i de aur. 
Dar, nu este vorba numiai de 
un rezultat-surpriză, inteiresant 
doar prin acest atribut. Pier- 
zînd meciul, U.T.A. a lăsat 

' să-i fugă și ultimul punct pe 
care îl mai avea, din multele 
cu care își lăsase îți urmă ri
valele. Dar aventura arădeană 
se putea încheia și mai rău, cu 
trecerea echipei pe locul al 
doilea, dacă principala ei ur
măritoare, F.C. Argeș ar fi 
reușit să-și valorifice avanta
jul terenului propriu, cîștigînd 
ambele puncte puse în joc. 
Dar piteștenii au trebuit să se 
mulțumească doar cu unul, 
ceea ce permite U.T.A.-ei să. 
rămînă pe primul loc, datorită 
golaverajului.

în ceea ce privește pe Uni
versitatea CJuj, ea are toate- 
motivele să fie satisfăcută, co- 
roborind propriul ei rezultat 
obținut la Pitești, cu K.O.-ui 
U.T.A.-ei. Acum, clujenii se 
află la o distanță de un singur 
punct, atît de U.T.A., cit și de 
F.C. Argeș.

Nu încape nici o îndoială 
că etapele următoare ne vor 
oferi un pasionant sprint în 
trei, înaintea căruia este ha- 
zardant să faci vreun pro
nostic în privința cîștigătoru- 
lui.

Și la periferia clasamentului 
se poate vorbi de o recrudes
cență a luptei dintre echipele 
din această zonă, mai precis 
dintre ocupantele locurilor 14 
și 15 — Politehnica Iași și 
C.F.R. Cluj. Pierzînd un punct 
pe teren propriu — și n-a lip
sit mult să le piardă pe amîn- 
două — ieșenii nu mai au de- 
cît două puncte avans asupra 
ceferiștilor clujeni, ceea ce face 
din ce în ce mai pasionantă 
bătălia pentru evitarea retro
gradării.

Dintre celelalte rezultate, re
țin atenția victoria în depla
sare, la Brașov, realizată de 
fotbaliștii craioveni, precum și 
victoria la scor (5—0) a Petro
lului asupra A.S.A.-ei Tîrgu 
Mureș, o echipă care se afir
mase pină acum prin joc și 
rezultate. (J. B.)

U.T.A.
F. C. Argeș 
„U- Cluj
S. C. Bccâu
A- S. A. Tg. Mureș 
Steagul roșu 
Upiv. Craiova 
Steaua
Dinamo 
Rapid

ÎL Jiul
Farul 
Petrolul 
Politehnica 
C.F.R.
Crișul

1.
2.
3.
4.
5.
c
7.
8.
9.

31
31
30
28
27
26
25
24
24
24
24
22
22
19

43—21
38—29
34—22
37—29

7 25—26
27—17
29— 27
30— 22
31— 28
30—30
23—28
22—31
17—28
26—35
20—32 17
10—37 10

Arexrta

J5-1)

VIITOARE (28ETAPA

S te avo
C.F.R. CEuj 
Politehnica 
Petrolul
Jiul
U.TJL 
F. C. Argeș 
Steagul roșu

Fonti
Steagul roșu 
A. S. Armata 
Rapid
-U- Oui 
F. C Argeș
Dincmo
Sport Cub

2—0
1— Oi
3—0
2— 2}
1—0}

C'ub 2—1 fi—01
2—0
2—2
5—0
2—2
1—2

COMITETULUI
Fiind unul dintre județele care 

au furnizat cadrelor olimpice un 
însemnat număr de sportivi 
— 12 în lotul consacraților și 
20 în cel de perspectivă — Clu
jul cumulează, în sportul româ
nesc, o suită de înalte responsa
bilități, îndatoriri de a căror îm
plinire organul județean de par
tid se interosează permanent, 
preocupat fiind atît de remar- 
carea și promovarea acelor fac
tori care conduc la rezultate de 
calitate cît și de depistarea și 
înlăturarea acelora care provoa
că un nedorit statu-quo.

în contextul acestor preocu
pări se înscrie și recenta ședîn-

Năstase il fentează pe Ghiță si 
peste citeva clipe tabela de mar
caj va consemna deschiderea sco
rului (Fază din meciul Steaua— 
Snort Club Bacău, 2—1)

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Cronicile meciurilor in pog. a IV-a

COLGETERII
14 GOLURI : Oblemenco (Univ. Craio-

11 m : 12 GOLURI : Nea- 
11 GOLURI : Rugiuoei

Dobrin (F.C. Argeș) — 2

va) — 5 din 
gu (Rapid) : 
(Sport Club).
din 11 m : 1» GOLURI : Kun n (U T.A); 
S GOLI RI : Adam („U- Cluj) __ 4 d n
11 m : 8 GOLURI : Pescara (Steagul 
roșul. Derr.ix'ovsch: (Sport Club) __ 1
dm 11 m. Broșovschi ș: IXxnlde (U.T.A.)

— dte 1 din
(A.S.A.) — 1
Frățilă. Radu,
Anca („U“ Cluj). Pană 
Ghergheli (Steagul roșu), 
pid), Stoian (Jiul). D. ____
mo). Cuperman (Politehnica), 
van (Petrolul), Mureșan (A.s A.) 
dui 11 m.

11 m ; 7 GOLURI : Naghi 
din 11 m : S GOLURI : 
Jercan (F.C. Argeș), Ligă. 

..... (Sport Club).
D. Ene (Ra- 

Popescu (Dina- 
, Moldo-

ocupară la campiona-

(Continuare în pag. a 3-a)
Mircea Gheorghiu s-a situat printre fruntașii exercițiilor impuse la inele] 
in cadrul recentului triunghiular Foto : Ion MIHAICĂ

Poate, tocmai pentru faptul că 
simțeau acest obiectiv la îndemîna

Sebastian BONIFACIU

JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R
țâ a Secretariatului Comitetului 
județean Cluj al P.C R. — pre
zidată de către tovarășul Aurel 
Duca, prim secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R. —, 
ședință rezervată exclusiv ana
lizei stadiului actual de pregă
tire a sportivilor clujeni incluși 
în loturile olimpice.

Desfășurată pe baza unei in
formări a biroului C-J.E1F.S.

— material consacrat întregului 
ciclu olimpic 1968—1972, ciclu în 
care lotul consacraților (inițial 
14) a suferit fluctuații, fiind 
supus mai multor remanieri — 
ședința a analizat într-un spi
rit realist pregătirea, posibilitățile

și șansa f.ecărui candida: olimpcc 
In parte, a insistat asupra con
dițiilor obiective și subiective 
care au determinat oscilațiile d.n 
comportamentul unor sportivi, a 
studiat nivelul actual de pregă
tire a celcr vizați pentru Munchen 
(Ileana Silai V. Bogdan, A. Șep
ci, K. Soc ol, V. Sărucan — atle
tism, L Marton — lupte. R. Bra
nșa — gimnastică. C. Rusu — 
polo, S. Schobel, C. Tudosie _
handbal. V. Bălaș — volei șl 
Ș. Caban — tir) și a luat o serie 
de măsuri capabile să îmbună
tățească atît condițiile de lucru, 
cît și conținutul pregătirii.

GIMNAȘTU AU TRECUT PRIMUL EXAMEN

O 9291972
Munchen

Ei nu se pot considera „calare pe situație

Pentru gimnaștii noștri, „triun
ghiularul" de simbătă și duminică 
în cursul căruia au întîlnit repre
zentativele Elveției și Ungariei, 
prezenta o dublă importanță. în 
primul rînd, ei trebuiau să reali
zeze o medie a notelor de 8,50 pen
tru a fi admiși la întrecerea olim
pică, iar în al doilea rînd să con
firme rezultatul obținut cu aproape 
șase luni în urmă, la Saarbriic- 
ken, cînd în cadrul altui „triun
ghiular" întrecuseră formația hel- 
vetă cu 3,85 p și pe cea a R.F.G. 
cu 8,10 p. Victoria gimnaștilor noș
tri a fost considerată, atunci, de 
către comentatorii străini o mare 
surpriză, deoarece echipa Elveției 
se numără printre formațiile bine 
cotate ale continentului. (De alcfel,

poziția bună 
tele mondiale din 1971, a conferit 
elvețienilor dreptul de a participa 
la J.O. fără alte teste prealabile).

MINIMAL: 520 p; 
REALIZAT: 532,55 p

„Triunghiularul" de la București 
s-a încheiat, pentru gimnaștii noș
tri, cu realizarea unuia din cele 
două obiective : obținerea notei de 
admitere Ia JO. Credem că labo
riosul colectiv care se ocupă de 
pregătirea gimnaștilor noștri frun
tași nici nu s-a îndoit de acest lu
cru. Echipa trebuia să totalizeze, 
după efectuarea exercițiilor impuse 
și liber-alese. minimum 520 de 
puncte, iar foile de arbitraj au 
consemnat 532,55 p.

AZI: VOLEIUL®
O amplă trecere în revistă a șanselor olimpice ale voleibalului românesc, în pag. a 2-a.

■
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93 de zile pină Io inaugurarea Olimpiadoi i

azi: VOLEIUL

Nr. 7065

SUCCESUL LUPTEI PENTRU 0 MEDALIE

DEPINDE DE FORȚA SPRINTULUI FINAL
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I Un prim obstacol: TURNEUL DE (AI IFICARE I

I
i
i Obiectivul final. UN IOC PE PODIUM i

i
I
I
I

V- oleiul românesc masculin se află acum 
înaintea celei de a doua participări o- 
limpice. Față de ediția japoneză a 

J.O. (1964), care a consemnat prima apariție 
a voleiului în arena olimpică și la care țara 
noastră a fost reprezentată șl în turneul mas
culin și in cel feminin, de data aceasta nu
mai pentru băieți mai există posibilitatea să 
reprezinte culorile țării în marea confruntare 
programată între 27 august și 8 septembrie 
la Miinchen. însă, pentru a ajunge acolo, e-

chipa României 
colul calificării,
Franța (4—11 august). Prin urmare, pentru 
voleibaliștii noștri» Olimpiada va începe de 
fapt cu trei săptămîni mai devreme. Este o 
misiune pe care, fără îndoială, toți factorii 
angrenați în pregătirea echipei o pun în cen
trul preocupărilor actuale- Și, sîntem siguri, 
vor face totul pentru a o duce la îndeplinire. 
Apoi, în citadela Jocurilor, unde nădăjduim 
să se afle la finele lui august, credem că vor

trebuie să depășească obsia- 
in turneul preolimpic din

obține rezultate pe măsura valorii reale 
echipei, a pregătirilor efectuate, a condițiilor 
create. Se spune că, acum, după o perioadă 
cețoasă, a apărut din nou soarele pc firma
mentul voleiului nostru masculin. Este ade
vărat, avem un buchet de jucători care întru
nesc calitățile cerute de marea performanță. 
Este deci momentul să-i vedem ureînd iarăși 
pe treptele înalte ale ierarhiei voleiului mon
dial.

a

I
I
I

TOKIO

DOAR 12 LOCURI
SUB SOARELE BAVAREZ

are loc un tur-

Centrale și a
Brazilia (cam-
Sud), Tunisia

a acestora. In „țara soa- 
șl a .,. voleiului (In Ja- 
femlnin se află pe primul 
ce privește numărul de

II la C. M.), Cehoslovacia (locul
C.E.), K. F. a Germaniei (țară

■ ■
■

Fără a supraestima posibilitățile 
' actuale ale echipei noastre masculi
ne, putem afirma că ea este capa
bilă să obțină calificarea iu rîndul 
celor 12 participante la turneul olim
pic de la Miinchen. Pentru aceasta, 
ga trebuie să depășească două obsta
cole: meciul cu reprezentativa Ita
liei, în seria de la Nisa a turneului 
preolimpic, și să învingă două din
tre finalistele acestuia, la Montpel
lier.

Mai greu, și datorită naturii salo 
decisive, va fi probabil meciul cu 
..squadra azzurra", care a făcut 
progrese notabile în ultimii ani. Nu 
insă atît de dificil, îneît să pună în 
dubiu victoria tricolorilor noștri. 
Pentru că, totuși, există o diferență 
valorică evidentă între cele două e- 
chipe. Firește, favorabilă români
lor. De altfel, italienii n-au reușit 
să cîștige niciodată în fața voleiba
liștilor români. Nici chiar pe tere- 
nul propriu. Palmaresul se prezin
tă' astfeli

România—Italie : 13 13 0 39:5
Bineînțeles, acest .lucru nu tre

buie să constituie un motiv de li- 
niștre, în special ținînd seama 
de faptul că cele cinci seturi au fost 
cîștigate de italieni în ultimele 3 
întîlniri și că la Torino- anul tre
cut, victoria a revenit echipei noas
tre cu destulă greutate. Dar pentru 
victorie este suficient ca băieții 
noștri și antrenorii lor să privească 
întîlnirea cu maximum de seriozi
tate și circumspecție.

surpriză de proporții în serie). Așa 
că valoarea și calculul hîr.tiei indi
că net favoriți la cele două locuri 
ale calificării, pe voleibaliștii ro
mâni și polonezi.

TINEREȚE ți EXPERIENȚA

CALCULUL HÎRTIEI

Odată ajunși la Montpellier, vo
leibaliștii români vor avea un meci 
foarte greu cu echipa Poloniei (sau 
S.U.A.), meci care însă va căpăta 
importanță în măsura în care cele
lalte două calificate în turneul fi
nal al competiției preolimpice ar 
furniza o mare surpriză. Oricare ar 
fi ele (noi apreciem că prima șansă 
aparține formațiilor Franței și Bel
giei), practic nu vedem cum ar pu
tea ele să învingă echipa Româ
niei și nici pe cea a Poloniei (dacă 
echipa americană nu va produce o

Prin urmare, credința noastră 
fermă este că îi vom vedea pe tri
colori în delegația ce va reprezenta 
sportul românesc la cea de a 20-a 
Olimpiadă. în elita mondială a vole
iului. ei au toate șansele să obțină 
rezultate care să-i situeze în prime
le rînduri Fiindcă valoarea jucăto
rilor este suficient de ridicată pen
tru astfel de pretenții, iar infuzia 
de tineret operată după campiona
tele mondiale din 1970 a dat roade 
anul trecut cu prilejul campionate
lor europene. Valoarea tinerilor 
Oros, Dumănoiu, Codoi, Enescu, Mo- 
culescu, Cristian Ion și a celorlalți, 
dovedită cu prilejul absolvirii anul 
trecut- a celui mai greu examen, la 
care se adaugă Udișteanu, Schreiber, 
Stamate, Bartha — sportivi cu vas
tă experiență și cu renume interna
țional — credem, că oferă suficien
te garanții, pentru a spera că repre
zentativa noastră va practica un joc 
de calitate, superior chiar, celui 
prestat în Italia. Olimpiada de la 
Munchen trebuie să formeze obiec
tivul cel mai important al acestor 
jucători, al carierei lor sportive. 
Pentru că J.O. constituie un mare 
prilej de afirmare, a echipei noastre, 
a voleiului românesc în general. 
Cel mai important atu al reprezen
tativei române este jocul combina- 
tiv, în viteză (abandonat fără rost 
la primele confruntări ale acestui 
an), în care un mare rol îl are pre
cizia preluărilor, dirijarea acțiuni
lor ofensive de către ridicătorii Sta
mate și Oros, precum și apărarea 
la fileu (blocajul). Aceste elemente, 
puse foarte bine la punct, 
ranta și victoriile și — 
— medaliile olimpice.

limpic, vom aminti că, după rezul
tatele testelor de pînă acum, cu 
pretenții justificate la medalii se 
vor prezenta formația Japoniei, care 
a înregistrat recent rezultate foarte 
bune în meciurile amicale cu repre
zentativa U.R.S.S. în deplasare 
(chiar și o victorie cu 3—0). cea a 
R. D. Germane care, după o perioa
dă cenușie, de un an, revine și ui
mește pe specialiști prin capacita
tea ei fizică neobișnuită (deși multi 
sînt de părere — și s-ar putea să 
aibă dreptate — că nu-și va putea 
păstra pînă la J.O. forma excelentă 
pe care o deține acum), precum și 
echipele U.R.S.S. (care știu întot
deauna să „prindă11 momentul op
tim), Cehoslovaciei și Bulgariei (și 
aceasta din urmă în mare revenire 
de formă- după recuperarea coor
donatorului Karov). Rănjîne de vă
zut care dintre aceste echipe își vor 
doza mai bine pregătirile pentru 
asaltul podiumului olimpic.

LOTUL

ADVERSARII

Ca să ne referim și 
posibile protagoniste ale

de
pot ga- 
ce nu ?

celelaltela
turneului o-

Pătrunzi ncl destul de ttrzlu în progra- 
ît.u! Jocurilor Olimpice, voleiul este priit 
urmare sport ..novice" al celei mai 
grandioase competiții mondiale. Deși 
lipsită de o tradiție, consolidată in acest 
cadru, ttaăra disciplină olimpică — prac
ticată, după statisticile recente, de un 
număr Impresionată de sportivi, număr 
pe care doar baschetul îl .egalează — 
și-a cucerit o frumoasă faimă sub tn- 
semnui celor cinei cercuri.

A fost admis la J.O. în 1M4, la ediția 
de la Tokio 
relui rfișare" 
popia voleiul 
loc in ceea
practicante, iar cel masculin pe locul al 
doilea, după base-ball). turneul olimpic 
s-a bucurat de un real succes.

Echipa masculină a României a ocu
pat atunci locul al patrufea (ca și cea 
feminină) cu 6 victorii și trei Infringed’!. 
Reprezentanții noștri au cîștigat meciu
rile cu echipele Braziliei, Bulgariei. Olan
dei. Coreei de Sud, Ungariei și Statelor 
Unite, fiind învinși în cele cu echipele 
U.R.S.S.. Cehoslovaciei și Japoniei, care 
«u cucerit in această ordine medaliile 
primului tuiaieu olimpic de volei mas
culin. Comportare satisfăcătoare, avînd 
în vedere raptul că echipele clasate 
în fața erau la ,,org Tokio- rcdutc-W.-. 
Dar așteptăm mai mult, pentru că lotul 
român era si el destul de valoros : Ho- 
rațlu Nicolau, Aurel Drăgan, Gheorghe 
Ferariu. Davila Plocon. luliu Szocz, 
Eduard Berzei. Mihai Chezan. Constan
tin Ganeiu, Nicolae Bărbuță. Mlhal Coste 
și William Schreiber.

Momentul Tokio ș însemnat șl un 
punct important în evoluția ulterioară a 
Jocului de volei. La congras-ul F.T.V.B. 
au fost adoptate cîteva modificări da 
regulament cu consecințe asupra evo
luției Jocului : jucătorul care a participai 
la blocaj poate lovi încă o dată mingea 
ricoșată din blocajul său, eonsiderindu-se 
ca a doua din cele trei lovituri per
mise unei echipe într-o fază, precum 
și posibilitatea trecerii mîinilor peste 
planul fileu lui la efectuarea blocajului. 
Acestea, pentru a aduce apărarea la 
nivelul atacului, creindu-se asttel un 
echilibru Intre cele două compartimente.

Ediția următoare a turneului olimpic 
(Mexico, ins») nu mai consemnează 
prezenta echipei masculine a României 
— deși aceasta își cîș ligase dreptei de 
participare, prin locul IT obținut la 
campionatele mondiale de ,..la Fraga 
I19SS) — deoarece voleiul nostru mas
culin trecea prinvr-un moment dificil, 
acela al schimbării generațiilor, șl po
sibilitățile de care dispunea atunci nu 
justificau o asemenea deplasare.

Șl de dala aceasia turneul masculin 
avea să fie încărcat de semnificații. La 
Ciudad de Mexico lumea voleibalisticâ 
a fost surprinsă de jocul în mare viteză, 
eu combinații noi și de mare spectacol, 
impus de noua echipă japoneză, condusă 
de Jasutaka Matsudaira. Din momentul 
trecerii mingii peste fileu în terenul 

nipon și'ptnfl la reîntoarcerea ei (după 
cele trei lovituri regulamentare), se 
scurgeau numai două secunde I Noua 
tactică cerea o viteză amețitoare de 
execuție și de deplasare, eforturi ex
traordinare, condensate intr-un timp 
scurt. Ea era calculată numai pe 3 se
turi (circa o oră de joc) pentru ca 
sportivii să poată rezista. Orice set 
(din primele 3) pierdut punea in peri
col rezultatul. Șl. Intr-adevăr, japonezii 
au înregistrat o suită de victorii ful
gerătoare întreruptă însă de sovietici 
si de cehoslovaci. Aceștia au izbutit sâ 
prelungească jocul și adepții vitezei au 
căzut. Totuși ideea a fost adoptată de 
multe echipe, nu însă în maniera ris
cantă a japonezilor (de altfel, și ei au 
păstrat-o doar în parte) și formează 
atuuri prețioase ale unor echipe? de 
marcă, printre car.e și cea a României.

Acțiunile combinative la 
leu, permanenta dublare 
trăgătorilor, jocul în viteză 
(abandonat o vreme fără rost) 
— iată cîteva dintre caracte
risticile voleibaliștilor români 
în drum spre podiumul olim

pie

La actuala ediție a J.O., numă
rul echipelor admise este de 12, 
deci mai mare decît la edițiile pre
cedente (10). Pînă în prezent, se cu
nosc 9. dintre reprezentativele ce' vor 
evolua la Miinchen. Ele sînt: U.R.S.S. 
(campioană olimpică), Japonia (vice- 
campioană olimpică), R. D. Germa
nă (campioană mondiala), Bulgaria

ANTICAMERA ȘI SALONUL
OLIMPIADEI

• Reprezentativa 
noastră masculină 
își va începe „cam
pania olimpică" în 
sala din Nisa cu o 
capacitate de aproa
pe 2 000 de locuri — 
unde se 
fășura turneul 
calificare. Din 
formațiile pe care le 
deținem, terenul de 
joc al acestei săli 
este acoperit cu tar
tan. Saia din Mont
pellier, unde va a- 
vea loc turneul final 
este ceva mai încă
pătoare avînd supra
fața de joc acoperită 
cu parchet.

va des- 
de 
in-

• Turneul olimpic 
va avea loc în Vol- 
leyballhalle de la 
Oberwiesenfeld, țje 
terenul Școlii nor
male superioare de 
educație fizică și 
sport. Sala se află 
ia aproximativ 20<) 
m distanță de Satul 
olimpic și la 4 km 
de centrul orașului 
Miinchen. Capacita
tea ei este de 3 7W 
de locuri, avînd o 
înălțime de 12,50 m 
și fiind înzestrată cu 
2 tablouri de înregis
trare electronică a 
scorului. Suprafața

de joc. de culoare 
bleu-verde, marcată 
cu dungi albe, este 
așezată pe un plan- 
șeu elastic special, 
acoperit cu un strat 
subțire de 
apropierea 
trale sînt 
dispoziția 
participante 2 tere
nuri de încălzire. 
Voleibaliștii mai dis
pun, pentru 
nament, de încă 
terenuri în
săli din oraș, fiecă
rei seh;pe fiindu-i 
asigurate, zilnic, trei 
ore de pregătire.

PVC. în 
sălii cen- 

puse la 
echipelor

antre-
7 

cîteva

(locul 
II la 
organizatoare). Cuba (campioană a 
Americii de Nord, 
regiunii Caraibilor), 
pioana Americii de 
(campioana Africii).

în iunie, în Franța, 
neu de calificare, la care participă 
echipele asiatice și în urma căruia 
se va acorda cîștigătoarei cel de 
al zecelea Ioc.

La începutul lui august (4—11) 
este programat, tot în Franța, tur
neul de calificare la care ia parte 
și reprezentativa noastră, 
scrise 16 echipe, împărțite 
pe:‘ Franța. Iran, Canada, 
europeană nedesemnată 
Montpellier), Polonia, S.U.A., 
guay, Finlanda (gr. B. Perpignan 
sau Montpellier), ROMANIA. Ita
lia, Spania, Grecia (gr. C, Nisa', 
Belgia. Olanda, Maroc și o echipă 
asiatică (gr. D. Montpellier sau Per
pignan). Câștigătoarele grupelor sus
țin un turneu final la Montpellier.

Primele două clasate se califică 
pentru Olimpiadă.

Sînt în- 
în 4 gril
ei echipă 
(gr. A.

Uru-

INTRE CIUDAD DE MEXICO Șl MiiNCHEN

I

-------  -------- ~i
Credem că nu este lipsit de 

interes un tabel comparativ 
al plasamentului echipelor 
masculine fruntașe în com
petițiile mari dintre cele două 
ediții ale Olimpiadei: Mexico, 
1968 — Munchen, 1972.

JOCURILE OLIMPICE (1968) TURNEUL CONTINENTELOR 
(1969)

CUPA MONDIALA (1969)

1.
2
3.
4.
5.
6.

R. D. Germană
Japonia 
U-R.SK 
Bulgaria 
Cehoslovacia
Brazilia

7. România
8. Polonia

1. U.R.S.S. __
2. Japonia
3. Cehoslovacia
4. R D. Germană
5. Polonia
6- Bulgaria
7. S.U.A.
8. Belgia

1. R. D. Germa
2. Cehoslovacia
3. U.R.S.S.
4. Brazilia
5. JaDonia
fi. S.U.A.
7. Uruguay

C. M. (1970) C.E. (1971)

1. R. D- Germană
2. Bulgaria
3. Japonia
4. Cehoslovacia
5. Polonia
6. U.R-S.S-
7. România
8. Belgia

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. România
4. R. D. Germa:
5. Ungaria
6. Polonia
7. Bulgaria
8. Italia

• Japonia este campioana a Asiei.

• Dacă am acorda puncte pentru fiecare poziție ocu
pată în aceste competiții, după sistemul: pentru locul 
1 zece puncte pentru locul 2, nouă puncte etc., am ve
dea că în frunte se situează echipa campioană a lu
mii _ r, I). Germană cu 44 P’ urmată de Japonia cu 
42 p, U.R.S.S. cu 41 p, Cehoslovacia cu 39 p, Bulgaria 
(25 p), Polonia (20 p), România (16 p). Acestea bănuim, 
vor fi’ echipele care vor da lupta pentru medaliile o- 
limpice. In clasamentul alcătuit de noi> echipa româ
nă este dezavantajată prin faptul că nu a luat parte 
la primele două competiții, în care oricum ar fi acu
mulat cîteva puncte. De altfel, noua noastră echipă are

în palmares doar medaliile de bronz de la campiona
tele europene.

• întîlnirile directe dintre fruntașe, situația i.t victo
rii în competițiile prezentate este următoarea : Japo
nia — R. D. Germană 3—1. Japonia — U.R.S.S 1—3, 
U.R.S.S. — R. D. Germană 2—3.

• în perioada dintre Olimpiade echipa Rotr.âr. 
întîlnit de două ori pe cea a Japoniei, împărțind cu 
ea victoriile- de 12 ori pe cea a R D. Germane c.ș- 
tigînd 4 și pierzînd 8 meciuri, de patru r: ce cea a 
U.R.S.S. în fața căreia a cîțt.gat o dată Ga C M și a 
pierdut de 3 ori.

Toți iubitorii voleiului din țara noastră nădăjduiesc să vadă din nou e- 
chipa națională in elita mondială. Dorința insă nu este suficientă pentru 
realizarea acestei speranțe. Este nevoie de argumente care să pledeze 
pentru o comportare bună și pentru rezultate superioare, lată de ce, la ru
gămintea ngastră, antrenorul principal al lotului român, Nicolae Sotir, 
încearcă1 să ne ofere argumentele potrivit cărora raportul de forțe, în pri
mul pluton al voleiului mondial, este de asemenea natură incit pe locurile 
1—5 la Jocurile Olimpice se poate clasa oricine, inclusiv echipa României.

„in cursul anului 1971, la campionatele europene și cu prilejul 
altor meciuri de verificare, noi am învins toate echipele europene, cu 
excepția celeiv sovietice. Am întrecut, chiar de mai multe ori, formațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D.G., Poloniei, Ungariei. Asta înseamnă că dacă 
repetăm performanta, putem să le biruim din nou. Să nu uităm însă că și 
aceste echipe se pregătesc, lată, de pildă, prima surpriză: bulgarii au făcut 
un mare salt valoric, constatat la Bratislava, tn al doilea rind, mă bazez pe 
componența lotului, în care calitățile fizice și gabaritul oferă garanția unor 
individualități capabile să-și întreacă adversarii. Apoi: media de vîrstă 
mică, cu avantajul vigorii și al elanulu și în ciuda dezavantajului pe care-l 
prezintă minusul de experiență (și pe care-l mai compensăm trimițînd pe 
cei mai tineri să joace la Balcaniadă și să acumuleze rutină). Gindiți-vă că 
echipele U.R.S.S. și R D.G. au o medie de 29 și respectiv 31 de ani. tn sfir- 
șit, toate acestea nu ne pot fi de folos fără o pregătire la nivel superior. 
Prima probă, pe care nu o consider lipsită de dificultate, este turneul de 
calificare, pentru care ne preparăm cu atenție. Dar forma maximă o păs
trăm cu precauție, pentru că de ea vom avea nevoie la Miinchen11 !

Antrenorii Nicolae Sotir, Aure] 
Drăgan, Paul Brașoveanu și me
dicul Gabriel Cherebețiu au în 
grijă un lot de 15 jucători, care 
se pregătesc pentru viitoarele con
fruntări din turneul preolimpic și 
întrecerile de la Munchen :

Gabriel Udișteanu — născut la 
20.11.1945 ; înălțime 1,91 m ; tră
gător ; component al echipei Di
namo ; inginer.
William
1.89 m ; 
ționar,

Gyula ____ ,
m ; trăgător ; Steaua ; iuncționar.

Marian
1,86 m ; 
dent.

Cornel _____ .
m ; ridicător ; Dinamo : tuncționar.

Mircea Codoi — 13.III.1952 ; 1,98 
m ; trăgător ; Dinamo ; trezor.

Laurențiu Dumănoiu — 23.VII. 
1951 ; 1,94 m ; trăgător ; Dinamo ; 
funcționar.

Cristian Ion — 9.1 V.1950 ; 1,86 
m ; ridicător ; Rapid ; student.

Romeo Enescu — 14.IV.1951 ; 1,89 
m ! trăgător ; Steaua ; tuncționar.

Stelian Moculescu — o. V.1950 ;
1.90 m ; trăgător ; Rapid ; student.

Constantin Chițigoi — 10.VII 
1950 ; 1,88 m ; trăgător; Rapid ; 
student.

Schreiber — 10.11.1942 ; 
trăgător ; Dinamo ; func-

Bartha — 8.VII.1945 ; 1,85

Stamate — 6.1V.1946 ; 
ridicător ; Steaua ; stu-

Oros

Viorel Balaș — 7.III.1951 ; 1,85 
m ; ridicător ; Universitatea Cluj ; 
student.

Marin Păștean — 7. VI.1950 ; 1,92 
m ; trăgător ; I.E.F.S. ; student.

Radu Dumitrescu — 1.1.1951 ;
1,91 m ; trăgător ; Politehnica Ga
lați; student.

Traian Marinescu — 19.X.1953; 
1,91 m ; ridicător ; Viitorul Bucu
rești ; elev.

• De asemenea, Ia J.O. de la 
Miinchen va fi prezent și' arbitrul 
internațional, Costin Mușat (con
ducătorul finalei campionatului 
mondial din 1970).

JUCĂTORII

DISPENSA
Nu o dată am subliniat și prețuit 

— și nu fără temei — comportarea 
echipei masculine de volei a Româ
niei în competițiile anului trecut, al 
căror „vîrf“, campionatul european, 
a adus tricolorilor medaliile de bronz 
în prestigioasa întrecere continentală.

Voleibaliștii noștri au luptat exem
plar atunci, arătînd că posedă acele

Unul din atuurile echipei noastre : forța de atac a trăgătorilor

TALENTAȚI NU SE POT
DE PREGĂTIRE FIZICĂ!
calități care le dau dreptul să aspire 
și mai sus, avînd in vedere atît po
sibilitățile fizice, tehnico-tactice și 
psihice, cit și tinerețea majorității 
lor. Fără nici un dubiu, la temelia 
succeselor de anul trecut a stat, în 
primul rînd, munca depusă ^le băieți 
în cursul etapelor pregătitoare, uni
tatea lor de voință, arzătoarea dorin
ță de a readuce voleiul nostru mas
culin pe cuhnile pe care le părăsise 
cu ani in urmă. Poate că această for
ță colectivă, care nu a pălit niciodată 
în grelele încercări ale anului 1971, a 
fost elementul esențial în propulsa
rea echipei române pe treptele ierar
hiei internaționale

Anul acesta, formația noastră a tre
buit să-și dovedească buna pregătire 
cu priejul a două momente de verifi
care : meciurile cu campioana lumii, 
echipa R.D., Germane, și turneul de 
la Bratislava. Primul a satistăcut nu
mai pe jumătate, deoarece reprezenta
tiva română s-a clătinat la capitolul 
rezistență generală și de concurs. A 
urmat, la scurt interval, turneul de 
la Bratislava, ale cărui rezultate nu 
au mai oferit satisfacția dorită.

Cu prilejul unor ședințe de analiză 
au. fost găsite explicațiile : pregătirea 
fizică a jucătorilor noștri nu a fost 
optimă in perioada de piuă acum, 
cea de iarnă nefiind îndeajuns susți
nută ulterior. Rezultatul neglijării a- 
cestei probleme a fost scăderea re
zistenței la unii jucători, precum și a 
detentei, care a coborît, după afirma
țiile antrenorului N. Sotir, sub plafo
nul obișnuit (lipsă semnalata, mai cu 
seamă, la Bratislava).

De asemenea, comprimarea returului 
în turnee obositoare (chiar dacă acest 
sistem a fost adoptat în dorința de a 
asigura condiții optime de pregătire 
selecționabililor), neanallzarea cu su
ficient realism a etapelor parcurse și 
a modului în care s-au realizat obiec
tivele propuse, dozarea greșită a an
trenamentelor ca volum șl intensitate 
au contribuit la această — sperăm, 
pasageră — situație neplăcută.

Pentru a ieși din impas, se cere 
jucătorilor mai multă dăruire, o par
ticipare integrală și conștientă la an
trenamente (în ultima perioadă ele 
nefiind la nivelul anului trecut), o 
sporită exigență a antrenorilor față 
de unele abateri disciplinare și inten
sificarea muncii de educație.

Noi, ca de altfel întreaga opinie 
publică sportivă, credem în torța și 
voința acestui colectiv. Și, într-un fel, 
poate că a fost binevenit dușul rece 
de la Bratislava, fiindcă a scos la 
iveală toate lipsurile actuale (și care 
pot fi, cu un spor de efort, remediate). 
Un succes — să zicem, de conjunctură 
— ar fi fost, poate, în aceste condiții, 
amăgitor. Chiar dacă echipele care 
ne-au învins acolo arată o tormă, 
după părerea multora, greu de menți
nut pînă la J.O., este bine să ne ve
dem din timp propriile lipsuri, 
să le remediem grabnic, asttel îneît 
echipa noastră să se prezinte, în luna 
Olimpiadei, la limita maximă a po
sibilităților, care 
diurn. De aceea, 
tislava a fost nu 
foarte bun prilej

o pot urca pe po- 
turneul ele la Bra- 
o. catastrolă, ci un 

de învățăminte.

Ascensiunea marcată de echipa noastră în ultimul an este, neîn
doielnic, apreciabilă și reprezintă rezultatul unor eforturi deo- 
_ sebite și lăudabile. Așteptăm, deci, ca progresul să continue și 

în anul Olimpiadei, ca eforturile de pregătire să se multiplice, să se 
intensifice, în zilele care au mai rămas. Echipa este valoroasă, jucă
torii — dotați și capabili de bune performanțe. Dar numai o pregă
tire serioasă și după un plan bine chibzuit poate să-i aducă pozițiile 
de frunte la care aspiră cu prilejul J.O. în perioada recentă, în pre
gătirea lotului olimpic s-au strecurat unele inexactități, relevate mai 
cu seamă la turneul de la Bratislava. De asemenea, la unii jucători 
a apărut dăunătoarea idee că valoarea atinsă de ei le dă dreptul să 
slăbească ritmul pregătirilor. Dar turneul amintit se pare că i-a trezit 
la realitate. Marile performanțe nu se obțin decît printr-o muncă 
asiduă, susținută și serioasă, printr-o dăruire totală în procesul de 
antrenament, prin eforturi maxime și sacrificii. Este învățătura cea 
mai de preț, în urma unui test nereușit.

Acum, lotul nostru olimpic pornește pe făgașul cel bun, singurul 
în măsură să-i asigure succesul. Era necesară această modificare de 
optică, revenirea la sobrietatea cu care voleibaliștii lotului national 
au pornit pe drumul afirmării, anul trecut

întrecerea olimpică reclamă, moi mult chiar decît campionatele 
europene 71, o pregătire aproape de perfecțiune, pe care jucătorii 
noștri sînt capabili să o efectueze. Aspirațiile lor la o medalie olim
pică nu pot fi viabile decît pe acest suport

Pcginâ realizata de
Aurelian BREBEANU ți Emanuel FANTANEANU
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PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR, FAZA PE MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI

DUBLUL SUCCES AL ELEVILOR
Pentatlonul atletic școlar, această 

frumoasă competiție inițiată și or
ganizată de U.T.C.. se apropie de 
ultima etapă. La finele săpiămînii 
trecute, de pildă, stadionul „23 Au
gust' și terenul „Viitorul" au fost 
gazdele etapei pe municipiul Bucu
rești,

Competiția a relevat omogenita
tea echipelor Liceului nr. 39 (sec
torul 4), clasate Pe primul loc atît 
Ia băieți cit și la fete. Munca pro
fesorilor de educație fizică Radu 
Voîciloiu si Maria Vig, se dove
dește foarte rodnică. Intr-un sin
gur an, elevii și elevele acestui li
ceu au reușit să răstoarne 
hie devenită tradițională, 
Jonul atletic școlar fiind

o ierar- 
pentat- 

dominat

pînă acum de reprezentanții Liceu
lui „Gheorghe Lazăr“.

Băieții de Ia „39“ s-au detașat în 
întreceri mai ales prin aportul e- 
levilor Cezar Drăgăniță, Adrian Tu- 
tunaru, Bedros Bedrosian, Cornel 
Nedelea, Adrian Weber și Marius 
Scoarță. Echipa n-a putut conta, 
în schimb, pe uhul dintre titularii 
ei, Gabriel Călin, aflat în conva
lescență, după o stare gripală. Alt
fel, de bună seamă, echipa cam
pioană s-ar fi afirmat și mai pu
ternic. O curiozitate: omul nr. 1 
al elevilor atleți din acest liceu, 
Drăgăniță, este de fapt... handba
list de performanță, jucător la Stea
ua și component al lotului națio-

l-a îm- 
cel mai

CELE MAI RECENTE SPERANȚE
Concursul republican de primăvară al juniorilor de categoria 

a Il-a, desfășurat recent la Pitești, a prilejuit afirmarea unor con- 
curenfi. Vă prezentăm, in rîndurile de mai jos, patru 
mai noi speranțe ale atletismului

VIORICA NEAGU

nostru.
dintre cele

In urmă cu două săptămîni, 
la Constanța (în concursul ju
niorilor I) am apreciat ca o sur
priză victoria Vioricăj Neagu 
(născută la Roman, in ziua de 
19 august 1956) în cursa de 1500 
m. O săptămînă mai tîrziu, ne 
uimea la concursul senioarelor 
cu rezultate valoroase pe distan
țe clasice: 2:13,0 (800 m) și
4:35,3 (1500 m). noi recorduri de 
junioare categoria a II-a.

La Pitești, a reușit să pulve
rizeze recordul pe 1 000 m cu 
un timp obținui; uneori chiar 
de... băieți de aceeași vîrstă : 
2:53,5 (v.r. — 3:00,2).

Descoperită de prof. Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi în 1971, 
Viorica Neagu este — de pe a- 
cum — multiplă recordmană de 
junioare II și componentă a e- 
chipei de junioare, campioană 
balcanică la cros.

întrucît
11,4 pe 
țime și

are printre
100 m, 1,80
3,50 m la prăjină

rezultate si 
m la înăl-

DOINA SP1NU

CONSTANTIN ANTONESCU

înainte de primele concursuri 
din acest an, apărea ca lideră 
a junioarelor la săritura in lun
gime, Dorina Cătineanu. La 
campionatul de sală al junioa
relor I s-a afirmat și Anca Hoi- 
nărescu. Dar acum a intrat în 
luptă pentru supremație șl Doi
na Spinu (1,65 m ; 58 kg) de la 
Școala sportivă din Pitești, pre
gătită tie prof. Ilie Nicolae. 
Născută la Dărmănești (jud. 
Bacău), la 9 mai 1957. ea a în
ceput să practice atletismul în 
1968.

Cele mai importante succese 
de pînă acum le-a obținut anul 
trecut, cînd a cîștigat „Tetratlo- 
r.ui Internațional al Prieteniei* 
(după ce, anterior, îl ciștigase 
pe cel naționaD și titlul la sări
tura în lungime, ta campiona
tul de juniori III.

DE LA LICEUL 39
nai de juniori. Asta nu 
piedecaț să realizeze însă 
bun timp pe 800 m (3:07,3) și să
arunce greutatea la 13.46 m, re
zultate la nivelul categoriei a III-a 
seniori...

în ce privește fetele de la „39“ 
(Mariana Balaban, Gabriela Mo- 
raru, Adriana Mazilu. Cornelia 
Grancea, Anca Tănase, I-lorica 
Duță) și ele au fost handicapate 
de absența Lianei Dumitrescu... 
căpitanul echipei, care, cu puțin 
timp înainte de concurs, a fost 
supusă unei operații de amigdah- 
tă. Totuși, atletele profesoarei Vig 
au găsit resurse fizice și mai ales 
morale pentru a termina concursul 
pe locul I. Note bune pentru Cor
nelia Grancea (63 
și pentru Vasilica 
generală nr. 205) 
aceeași probă).

Iată și ordinea 
clasate. FETE: 1. Liceul 39 — sect. 
4 ; 2. Liceul „Gh. Lazăr” — sect. 
8; 3. Liceul „Dr. Petru Groza“ — 
sect 1 ; 4. Școala generală nr. 205— 
sect. 7. BĂIEȚI : 1. Liceul 39 ; 2. 
Liceul „Tudor Vladimireseu" — 
sect 7 ; 3. Liceul „Gh. I.azăr“ ; 4. 
Liceul 40.

De notat că în disputa pentru 
Intîietate la băieți, echipa liceu
lui 40 se afla pe locul 2, după 
patru probe. Dar, în ultima probă, 
cea de 800 m, reprezentanții aces
tui liceu s-au comportat slab, pier- 
zind avantajul acumulat și ter- 
minlnd competiția in afara... po
diumului de premiere.

sec. pe 400 m) 
Cotorobaie (Șc.

— 62,4 sec. la

primelor echipe

încă din 
marcat un 
ploieștean, 
cu (născut

această iarnă am re- 
foarte tînăr atlet 

Constantin Antones- 
vu uiasvuL la 4 marde 1957 ; 
1,72 m ; 56 Kg), pregătit de tî- 
nărul profesor Grigore Oprișes- 
eu, de la Școala sportivă-Plo- 
iești.

A început să practice atletis
mul în 1969, ajungînd anul tre
cut să sară în lungime 5,71 m 
Începînd din acest an, a pro
gresat spectaculos, îmbunătățind 
de două ori recordul juniorilar 
III : 6,71 m (la Constanța) și 
6,75 m (la Pitești), depășind de 
puțin o încercare de 6,93 m

Speranța ploieșceană se ma
nifestă ca un viitor decatlonlst

COCULEANA BUCATARU
O altă revelație a concursului 

juniorilor II a fost ieșeanea Ca- 
culeana Bucătaru. prezentată ci
titorilor noștri, încă din această 
iarnă, după întrecerile de sală 
de Ia Botoșani. La Pitești a 
schimbat de două ori cifra re
cordului la 100 m garduri, rea- 
lizînd 15.1 și apoi. 14.8.

Remarcați în aceste 
portrete prezenta unor 
și alergători. Vam mai 
tut adăuga și pe Iosif

și 300 m gar- 
Zară (2,01 m 
despre amn-

(ciștigător la 110 
duri) și pe Mihai 
la înălțime). Cîț 
câtori...

micro- 
săritoci 
fi pu- 
Crtțan

NOI RECORDURI ALE SPORTIVILOR DE LA STEAUA

în cadrul ultimului concurs a- 
tletic, desfășurat în București, spor
tivii de la Steaua au realizat două 
noi recorduri naționale în cinstea 
ștafeta de 4x1 500 m rezultatul de 
celei de a XXV-a aniversări a clu-

bului. Astfel, P. Lupan, I. Damas- 
chin. M. Neamțu și D. Tit au obți
nut la ștafeta de 4 x 800 m timpul 
de 7:34,2 (v. record 7:41,8), iar Ia 
15:47,0 (v. record 15:47,4 din 1962).

TRĂGĂTORI ROMÂNI

LA CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE R.D.G.

Azi, pleacă in R. D. Germană un 
numeros lot de trăgători români 
care, în zilele de 27—31 mai, va 
participa în orașul Suhl la Campi
onatele internaționale ale țării gaz
de. Țintașii români vor concura la 
probele de pușcă (seniori, senioare

și Juniori), pistol și talere. Prin- 
tre cei care fac deplasarea se nu
mără Gh. Vasilesru, I. Olărescu. 
E. Satala, Edda Baia. Veronica 
Stroe, Gh. Barbu (pușcă), A. Ge- 
red, M. Stan (pistol), L Dumitrescu, 
G. Florescu și G. Pintilie (talere).

I (Urmare
din pag. 1)

lor, gimnaștii noștri nu au exultat 
atunci cînd l-au atins. Mai proba-. 
bil, ei au fost afectați de înfrân
gerea suferită în fata Elveției, iar 
umbra acestei mîhniri s-a întins 
și asupra satisfacției de a se ve
dea promovați pentru Miinchen.

EMOȚIILE EXAGERATE 
$1 URMAREA LOR

„De fapt, nu elvețienii au cîști
gat disputa, ci noi am fost cei ce 
au pierdut-o“. ne spunea după 
concurs, unul din factorii care răs
pund de pregătirea olimpicilor noș- 
trfTprof. Iosif Hidi. Cine a urmă
rit întrecerea nu poate să nu fie 
de acord cu această afirmație. Este 
adevărat, sportivii elvețieni au e- 
voluat foarte constant, dar la un 
anumit nivel pe care gimnaștii noș
tri l-au depășit deseori. Ei au ră
mas, în schimb, mult în urma , ad
versarilor la cal, aparat care pre
tinde o coordonare extrem de fină

'^c
ASTĂZI

CONCURSURI
Șl DUMINICA 
LA

Șl PE ȘOSEA
VELODROM

La o săptămînă de la prima_ re
uniune pe velodrom, desfășurată în 
organizarea Școlii sportive nr. 1. 
astăzi după-amiază. începînd de la 
ora 16, vor avea loc noi alergări pe 
pista de la Dinamo. De această dată’ 
Șc. sp. nr. I a programat întreceri 
de viteză și curse cu adițiune de 
puncte pentru toate categoriile de 
cicliști (seniori, juniori î, juniori II).

★
Campionatele municipale de con

tratimp pe echipe vor continua du
minică 28 mai, cu probele rezervate 
juniorilor (juniori mari — 40 km, 
juniori mici — 20 km). Traseul de 
concurs va fi același pe care și-au 
dispus întîietatea și seniori ir șosea
ua de centură București—Ploiești și 
șoseaua Urziceni.

Pe lacul Jupiter (Mangalia) și-au făcut apariția navomodelele cu vele

CAMPIONATUL

REPUBLICAN DE VELIERE

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
!
I

începînd de astăzi ți pînâ 
minici frumoasa stați 
de lîngă Mangalia gâr; 
pionatul republican de 
cu vele. Pentru cuceri 
10 titluri de campioni pe a 
vor lupta cei mai buni 
deliști dia țară (din Bucur 

și din alte 17 
o „floti' de peste 

P- -r»

Tîberiu STAMA

ÎNSCRISE
Cu două zile înaintea startului, 

putem afirma că a V-a ediție a -.Ra
liului Primăverii* organizat de Șoca
ta de șoferi amator-, dra Cap.tata 
pe traseul București—S.txu Ducu- 
reștl eoMtttat — ca H anal 
trecut — o sărbătoare a acesta, 
sport utilitar, teri, număr— echipa
jelor participante a arms te <3 și 
poșta mai poate aduce. încă, not 
înterier--

Pe lata partiapențijar forează 
și cfteva r.-.me rmuac-rte. Rana.--

clasele A. M, 10 și X internațional, 
precum și cele din clasele K și J 
vor porni în larg în proba de na-

âcnatul constituie și o pri- 
Bcție a celor mai buni na- 
<iști din clasele A. M, 10 

X internațional, pentru forma
rea echipei noastre, care ne va re

nta la campionatele europene 
eliere de la Portoroz (Iugosla-

48 DE ECHIPAJE

IN ..RALIUL PRIMĂVERII44

PROCRAMU URMELOR

FINALE ALE DIVIZIONARELOR

Turneele finale ale campiona
telor republicane de baschet. pro
gramate pentru sfințitul acestei săp- 
tămini la București (fetele) și la 
Ploiești (băieții), se vor desfășura 
după următorul program (între pa
ranteze, rezultatele înregistrate in 
cele trei turui i):

FEMININ, sala Dinamo, vineri 
de la ora 17 : Rapid — Crișui (75— 
47. 67—13. 83—48). IEFS — Poli
tehnica (69—56. 57—66, 64—57) ;
simbătă, de la ora 17 : IEFS — 
Crișui (38—43, 81—59, 75—61). Ra
pid — Politehnica (65—59. 38—43. 
58—57); duminică, de la era 19 : 
Crișui — Politehnica (49—73. 40— 
49, 40—70), IEFS — Rapid (56—57, 
64—50, 61—63).

MASCULIN, sala Victoria Plo
iești, vineri de la ora IS : Dinamo— 
Universitatea Timișoara (82—65. 
94—73, 64—57). Steaua — Politeh
nica București (69—68. 78—75. 57— 
67); simbătă. de ta era 16: Stea
ua — Universitatea (58—71. 77—68, 
83—67), Dinamo—Politehnica (91— 
73, 76—66, 73—56) ; duminică, de

PRIMUL EXAMEN ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA J. O

a mișcărilor. Handicapul suferit la 
această probă n-a mai putut fi re
cuperat, mai ales că a intervenit 
și intempestiva accidentare a lui 
Gh. Păunescu la sol.

Cum se explică eșecul în exer
cițiile la cal ? Gjmnaștii noștri au 
abordat 
trecerea 
nefiresc 
aflat de 
tivii români, în frunte cu specia
liștii probei M. Gheorghiu și C. 
Petrescu, au efectuat la antrena
mente peste o sută de execuții in
tegrale ceea ce ar fi trebuit să le 
consolideze atît tehnica cit ?i sta
rea psihică, ferindu-î de surprize. 
Tracul le-a dereglat coordonarea 
de care aveau atit de mare nevoie 
și exercițiile lor au prezentat de
ficiențe accentuate, pe care arbi
trii le-au penalizat prompt.

nefiresc de complexați In
ia acest aparat. Spunem 

deoarece — după cum am 
la antrenorii lor — spor-

„SA FOLOSIM TERAPIA PE CARE 
O CUNOAȘTEM !"

această indezirabilă e- 
poate fi înlăturată pu- 
sportivi, cit mai des, în

Desigur, 
motivitate 
nîndu-i pe 
situația specifică unui concurs. S-a 
și vorbit, cu prilejul unei analize 
realizată în fața conducerii Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, despre utilitatea con- 
cursurilor-demonstrații, în diferite 
săli, în fața unui public nou. To
tuși, pînă în prezent, federația a 
rămas datoare la acest capitol. Să 
sperăm că, în perioada ce ne des
parte de întrecerile de la Miinchen, 
se va apela la această terapie at> 
solut ne.cesară pentru a-i vindeca 
pe gimnaști de emotivitatea exage
rată de care aceștia 
vadă.

A mai existat în 
triunghiular o probă 
obținute de gimnaștii noștri n-au 
atins o cotă satisfăcătoare: sări
turile. Singurii care s-au apropiat 
mai mult de nota 9 au fost “ 
Mihaiuc (8,90 la impuse și 8,95 
libere) și M. Gheorghiu (8,90 la 
bere).

dau, încă, do*

acest concurs 
la care notele

P. 
la 
li-

SĂRITURĂ NU MAI ESTE CHIAR 
ATÎT DE UȘOARA

Situația are, însă, un caracter 
mai general. Prof. I. Hidi, care a 
oficiat în calitate de arbitru la ma
rele concurs de la Riga, unde au 
evoluat așii gimnasticii masculine, 
sportivi din U.R.S.S., Japonia, R. D.

A

*5—TI

ca-

sTT-se trei echipaje formate din 
fra;_ celtii amintit mai sas adău- 
i 'x a-ee cd a fraților I<«if și Mar
tin Sama și RAzvan și CătUin Bratu.

Dre iutră bsta inoepâiorilor, dar 
naaaele kw nu ao încă rezo-

ta spcrtol auxcenobiiistie a 
«kw cuc de perfecman-
tă care an acerat ta^pcio și ragby. 

Râzran PârLanu tare t-țj prezĂ- 
t_t eu tA wiin-ri~n<ata Daoa 
1 IM peaUM arest ere=st3t. frn-

rraie zJe e» M cei ai »<o:aț .joe și 
fctareprlroenlor care cfc.’i nremii 
co&csresițîJor. Pe Ista lor. alătur*, de 

nostru, au apărut revista 
_;.at:tur-se-. ADA&. CE.C- și 
ID M.S Lisza nu s-a închis, încă- 
așa că tir.-.em îndreptățiți si aștep
tăm compeetarea eî-

Conrjreațitor ie reamintim 
mLne dupe-asuază vor avea
— creforn» program ui .ii — revizia 
tehnxl a maș.n;ior și ședința teh
nică, ambele desfășurindu-se la 
sediul central al Școlii de șoferi 
amatori București (Bd. Republicii 
108k

că 
ÎOC

FESTIVALUL PIONIERILOR
M1NIBASCHETBALIȘT1

TURE DE INIȚIERE
Secția de turism-alpinism a asocia

ției sportive .Sănătatea” din Bucu
rești a luat lăudabila inițiativă de a 
organiza in acest sezon mai multe 
excursii de inițiere în alpinism. 
Acestea se vor efectua In masivul 
Bucegi după următorul program :

11 iunie — Valea Țapului; 25 iu
nie — Valea Coștilei; »' iulie — Col
țul Gălbenelelor; 3t iulie — Hornul 
ascuns; 13 august — Bucțoiul; 27
august — Valea Seacă a Caraimanu- 
lui : H septembrie — Ripa Zăpezii.

înscrieri și informații suplimen
tare : Ia sediul asociației (str. Bu- 
zesii. 18—18 : teL 15.52.49) sau la con
ducătorul excursiilor (tov. N. Baticu, 
tel. 63.28.26 — seara) cu cei puțin 10 
zile înainte de data excursiei. Ple
carea din Bușteni, la ora 5 dim. din 
fața Căminului Alpin.

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Pag. a 3-a

PE PISTELE DE ATLETISM
RECORD BULGAR LA GREUTATE ț f)

în cadrai unul concurs atletic desfă
șurat la Sofia, sportiva bulgară Ivanka 
Hristova a stabilit un nou record na
țional la aruncarea greutății cu 
tul de 19.25 m. Rezultatul atletei 
reprezintă una dintre cele niai 
performanțe mondiale ale anului 
trată în această probă.

PRIMA PERFORMANȚA 
DECATLON

î'ezulta- 
bulgare 

bune 
înregis-

LA

Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat la Santa Monica (California) 
englezul Peter Gabbett a realizat la de
catlon 8.040 puncte (cea mai bună per- 
form^iță mondială a anului). Acest re
zultat constituie un nou record al țării 
sale (v. r, era de' 7 903 puncte).

CONCURSUL DIN COLORADO
La Boulder (Colorado). Barry Senar a 

cîștigat săritura In Înălțime cu perfor
manta de 2,21 m, La lungime, pe pri
mul loe s-a clasat . Randy Williams ou 
7,82 m. Warren Edmonson a fost cro
nometrat pe distanța de 109 y cu timpul 
de 9,4, iar Sam Colson a terminat învin
gător în proba de aruncarea suliței eu 
80.47 m.

FRAZIER BOXEAZĂ
CU UN „ANONIM"

2i (Agrepres).NEW YORK
Astăzi, pe ringul d>n orașul Omaha 
(Nebraska), campionul mondial de 
box la categoria grea, Joe Frazier, 
își va pune centura în joc în fața 
localnicului Ron Stander, care nu 
figurează pe lista primilor 20 de pu- 
giliști din lume, la respectiva cate
gorie. Este pentru a doua oară in 
decurs de 4 luni că Frazier își apără 
titlul în compania unui pugilist ne
cunoscut. Comentatorii subliniază însă 
faptul că impresarii lui Frazier aleg 
sJiar.gerii după bunul lor plac, în 
timp ce forurile internaționale ale 
boxuiui profesionist nu se „amestecă" 
In treburile campionului mondial.

5,60 m. LA PRĂJINA
atlețl au corectat, la interval de 
minute, recordul mondial la să- 
cu prăjina, In cadrul concursului 

(Texas), 
5,69

Doi 
citeva 
ritura _ ____
internațional de la El Passo 
aducîndu-1 la fantastica cifră de 
m. Primul peste ștachetă a fost ameri
canul Bob Seagren. campionul olimpic 
al probei la Ciudad de Mexico. Pentru 
ca Imediat apoi, suedezul Kjell issakson 
_ deținătorul recordului mondial oficial 
de 5,54 m șl primul prăjlnist care a învins 
limita celor 5,50 m — să-și înscrie din 
nou numele în fruntea tabelei, trecind 
șl el înălțimea. Primul c asat în con
cursul de la El Passo a fost. Issakson, 
care a avut încercări mal puține.

Atletul american Bob Seaqren, pri
mul peste ștacheta la 5,60 m, in 

concursul de la El Passo.
Telefoto : A P. — Agerpres

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
Conitnuiadn-și turneul in Japonia, se- 
iecuonaia —*.^^z—: de volei a URSS a
Jucat !a Tokio, eu leprjz «nativa țării 
gamă. VateioeLsu; sovietici au terminat 
lnvtnggidn cu •csetil de 3—1 (*—1*. 15 
ta ta-â. :S—tl). Tn mecral următor tot 
vsspeșii au ăsugat cu 3—4 O— ta 4—15, 
i:—11. is—ta 13—O.

formația SC Frankfurt 1W8. în finala 
competiției, disputată la Frankfurt pe 
Main, echipa vest-germană a întrecut eu 
5—1 (4—1) formația olandeză HTC Eind
hoven. în par*., da pantru locurile 3—1. 
Ruesselhelm <RF a Germaniei) a dispus 
cu 6—1 (4—0) de Slavia Praga.

Selecționata olimpică de box a Irlandei 
care se afla in turneu tn SUA a evoluat 
la Pttssburg in compania reprezentativei 
orașului. Pugiliștli Irlandezi au repurtat 
victoria eu scorul de 7—3. O impresie 
deosebită a lăsat „cocoșul" Mike Dowling 
(L-landa), care l-a învins la puncte pe 
Elvis Mattlick.

Turui ciclist al Italiei > continuat cu 
dtsfisurarea etapei a 3-a pe ruta San 
GkMVk» ' Franeavăla (555 km).
a revenit ruuerulai Ugo Coîonibo
ia Sh Pe locul doi la citeva secun
de s-a eîa-sat cuaoeeuHil rutier belgian 
Eddy Merekx . urmat de italienii Motia 
fă Pe primul Ioc in clasament
a trec’-t -rra; la 15 secunde
d? Bitosai. Motra șj Merckx.

Ciclistul olandez Joop Zoetemelk a cîș- 
tieat cursa internațională desfășurată Ia 
Sens (Franța). Ei a acoperit 154 km in 
4h 14:50. dispunînd la sprintul final de 
belgianul Erik Leman și de francezul 
Danguillaume.

.Capa campionilor europeni- la hochei 
Pe iarbă a fost ciștigată in acest an da

Cursa automobilistică internațională da 
la Salzburg, contmd pentru campionatul 
european rezervat mașinilor de 2 litri 
— sport și prototip — a revenit austria
cului Dieter Quester. E! a pilotat un 
„BMW44 — Chevron, realizînd timpul de 
lh 39:40,9 (viteză medie orară 206 km).

începe sezonul de vînătoare la căprior
La 1 iunie se deschide sezonul de 

vînătoare la căprior. Asociațiile ju
dețene ale vînătorilor și pescarilor 
sportivi și cele de sector din Ca
pitală au primit planurile de îm
pușcare pentru această apreciată 
specie de vînat. Reamintim că vi
sătoarea la căprior este permisă

numai în baza unei autorizații no
minale. eliberată de asociația jude
țeană sau de sector și faptul că la 
căprior se trage numai cu glonț.

La asociații au început înscrie
rile pentru cei ce doresc să obțină o 
autorizație de împușcare.

VÎNĂTORI DE COMBATERE A RĂPITOARELOR

Germană, R.P.D. Coreeană etc., 
ne-a atras atenția asupra faptului 
că nici aceștia nu au putut de
păși decit rareori nota 9 (numai 
5 concurenți) la săriturile impuse.

Există, bineînțeles, o explicație a 
acestei stări de lucruri. Exercițiul 
stabilit de forul internațional pen
tru J.O. comportă un stil anumit 
cu totul diferit de cel utilizat pînă 
acum. Sportivii se află, deci, în si
tuația mai dificilă de a arunca ba
lastul unor deprinderi vechi, pu
ternic înrădăcinate și învățarea ce
lor noi, cerute de programul olim
pic.

Specialiștii noștri consideră că 
gimnaștii din lotul olimpic al Ro
mâniei și-au însușit cu succes a- 
ceastă nouă săritură, dar că tre
buie să-și amielioreze viteza de 
deplasare, ceea ce le va permite 
un zbor mai înalt, mai amplu pes
te aparat, atrăgîndu-și astfel o a- 
preciere mai bună din partea ar
bitrilor.

Filialele vînătorilor și pescarilor 
sportivi din întreaga țară organi
zează duminică vînători de comba
tere a răpitoarelor. Asociațiile de 
sector din Capitală organizează a- 
semenea vînători în pădurile Bră- 
nești. Comana, Negrești. Plătărești, 
Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare, 
Tămâdău, Nebuna, Zăvestreni- Let-

ca, Babele, Ciocănești, Sălcioaira, 
Tunari, Gura Ialomiței. Vadu-Lat, 
Mertoci, Orbească și Peretu (Drăgă- 
nești-Olt).

înscrierile pe listele de participare 
— la sediile filialelor șl asociații
lor de sector (în Capitală) pînă sim
bătă. ora 14.

CÎND AMBIȚIILE SÎNT RĂSCOLITE..

Cele mai bune evoluții ale gim- 
naștilor români s-au înregistrat lfi 
paralele (90,60 p) și la bară (90,30 
p). Sînt două aparate la care spor
tivii noștri prezentau carențe mari 
într-un trecut nu prea depărtat. 
Acordîndu-se o atenție sporită pre
gătirii la aceste aparate, rezulta
tele nu au intîrziac să se vadă. 
Sportivii execută, acum, cu multă 
siguranță elemente dintre cele mai 
dificile și mențin un ritm susținut 
de la un cap la altul al exerci
țiului.

Satisfăcătoare — comportarea la 
sol și inele, probe în care gim- 
naștii noștri sînt totuși capabili 
de ameliorări. Ceea ce trebuie, de 
asemenea, reținut ca un fapț po
zitiv este modul în care au primit 
acești sportivi rezultatul 
ghiularului“ 
parte de a-j 
fața echipei 
ambițiile și 
norilor să nu le admită nici o 
concesie în programul de pregătire.

Cu o asemenea stare de spirit, 
fruntașii gimnasticii noastre con
tinuă să-și desăvârșească măiestria 
pentru marea confruntare de la 
Miinchen, în vederea căreia îi mai 
așteaptă încă un test preolimpic, 
întilnirea cu reprezentativa Spaniei, 
programată luna viitoare la Madrid.

„tri un
de la București. De- 
demobiliza, eșecul în 
Elveției le-a răscolit 

ei au solicitat antre-

La Vyskov, echipa noastră națio
nală de rugby a Încheiat conturile in 
ediția 1971 <72 a Cupei .Națiunilor 
F.I.R.A., cea mai importanta compe
tiție europeană la nivel de repre
zentative (alături, bineînțeles, de Tur
neul celor cinei națiuni, la care iau 
parte Anglia. Franța, Scoția. Irlanda 
și Țara Galilor). Anul acesta ne-am 
clasat pe locul al Il-lea. aupă Franța, 
actualmente cel mai bur. XV de pe 
continent — și înaintea Marocului și 
Cehoslovaciei cu două victorii (58—6 
cu Maroc ți 22—3. acum cu cehoslo
vacia și o înfrângere, 12—31 in fața 
Franței, astă-toamnă, ia Beziers). Ul
tima clasată, echipa Cehoslovaciei, va 
retrograda, conform regulamentului, 
in grupa B, făcind loc formației Spa
niei, care a învins recent, la Madrid, 
XV-le Italiei cu 19—0 (3—0).

Și, acum, citeva cuvinte despre 
partida din Cehoslovacia. Mai întli 
despre Vyskov, mica localitate din 
Moravia care a fost punctul termi
nus al tricolorilor in acest sezon in
ternațional. Situat la 33 de km de 
Brno, Vyskov nu pare deloc copleșit 
de apropierea marelui oraș cenoslo- 
vac. Dimpotrivă, găsești aici, la tot

ECHIPA ROMÂNIEI GATA DIN NOU SĂ ATACE VÎRFUL PIRAMIDEI...
pasul, imprimată 
matură pe care o

acea personalitate 
. conferă întotdeauna

stilul baroc clădirilor durate de zeci 
de ani. acea atmosferă calmă, speci
fică micilor orașe.

In imediata apropiere a Vyskovului, 
se află celebrul Austerlitz (astăzi, 
Slavkov), locul unde Napoleon a cîș
tigat teribila bătălie din 2 decembrie 
1805, împotriva armatelor coalizate a 
doi împărați, ai Rusiei și Austriei. 
Am vizitat cu rugbyștii Austerlitz-ul 
și castelul prinților Kaunitz (unde 
s-a semnat atunci tratatul de pace). 
Și putem spune că am încercat, după 
aproape 17 decenii de la istoricele e- 
venimente, o puternică emoție, văzind 
cîmpul de bătălie marcat printr-un 
impunător mausoleu și o placă come
morativă.

V-ați întrebat, desigur, ca și noi 
de altfel, de ce a fost desemnat 
Vyskovul drept gazdă a contruntării 
cu rugbyștii cehoslovaci. Simplu, de
oarece aici este un puternic centru 
al balonului oval : o echipă în prima 
divizie cu 150 de jucători (1). Juni
orii lor dețin, de trei ani în șir, 
titlul de campioni ai țării. Orașul are 
un stadion de rugby, cu vestiare mo-

Florin Constantin, prin:â">rul „numărul 1“ în margine, anunlă o fru
moasă carieră internafior.ală Foto i Dragoș NEAGU

derne, cu saună... In plus, 
aici o formație divizionară 
amatorii de sport acordă tot sprijinul 
lor popularului XV „Sokol Vyskov". 
Iată citeva argumente care au cîntârit 
greu cînd s-a acordat acestui 
cinstea de a organiza 
al 15-lea meci România 
hoslovacia. După cum 
rugbyul nostru a manitestat o 
perioritate evidentă în țața 
cehoslovac, fapt reflectat, de altfel, 
și în palmaresul direct, net favorabil 
(14 victorii, cele mai multe categorice 
și doar un singur meci nui, 9—9 în 
1966, la Praga).

Cum se prezintă, în momentul de 
față noua reprezentativă de rugby a 
țării noastre ? In ansamblu, bine, 
fiind gata din nou să atace vîrful 
piramidei continentale. Desigur, me
canismul mai trebuie reglat, pe ici, 
pe colo. In comparație cu ultimii ani 
(atunci cînd învingeam Franța și fă
ceam vid în jur), compartimentul 
înaintării a slăbit, deși pe vremuri 
el era acela care determina toate 
victoriile. înaintașii de astazi sînt mai 
puțin viguroși, mai puțin deciși, ei 
apără mai slab decît predecesorii lor 
cîmpul de țintă. în schimb paradoxal 
— treisferturile, astăzi foarte expe
rimentate, au crescut mult față de 
trecut, fiind compartimentul nostru 
forte.

In încheiere, citeva aprecieri despre 
cei 16 tricolori. Fundașul' Bucoș, de
butant în acest sezon, are mari per
spective : contraatacă cu abilitate, dar 
mai dovedește unele imperfecțiuni de 
plasament și în apărare. Aripile Nica 
și Rășcanu au mare rutină, știu să

neexlstînd 
de fotbal,

cel
se

oraș 
de 

Ce- 
știe, 
su- 

celui

atace decisiv; se poate conta pe ei. 
Nica mai are unele slăbiciuni în apă- 

(care s-a consacrat 
a treia) are ten- 
de a păstra balo- 
și în telul acesta 
faza (pe aripă lu-

rare, iar Rășcanu 
ca înaintaș, linia 
dința, regretabilă, 
nul peste poate 
riscă să blocheze 
crul este mai pu(in grav). La centru, 
Dragomirescu, foarte util și experi
mentat și Pavlovici, mai puțin con
vingător; mai trebuie încercat. La 
deschidere, Nicolescu, în formă re
marcabilă și poseșor al unei tehnici 
avansate, a fost o bună soluție. Mij
locașul la grămadă Neagu nu a prins 
una din zilele lui bune (are scuza 
de a fi fost accidentat) ; oricum este 
talentat și mai poate fi probat. înain
tașii : Pop a fost prezent pe multe 
faze de atac, dar mai puțin în apă
rare ; Florin Constantin și-a făcut 
datoria în tușă, dar nu a dovedit 
suficientă dîrzenie în contactele cu 
adversarii grei ; Fugigi a jucat la o 
Valoare medie, fără strălucire ; Ata- 
nasiu, un jucător foarte dotat, trebuie 
să-și coordoneze mai bine acțiunile 
și atunci va deveni acel înaintaș atît 
de dorit; Daraban a făcut o partidă 
mare și credem că ei nu a ajuns 
nici pe departe la limita posibilită
ților sale ; Dinu, un pilier bun. pe 
care se poate conta ; Urăguîescu, 

. percutant, în ciuda anilor, rămîne pe 
primul plan ; Baciu, un alt pilier ex
perimentat, de nădejde; in fine ta- 
lonerul Ortelecan, din ce In ce mai 
bine, ceea ce nu înseamnă câ nu mai 
sînt și alți contra candidați : Popovici, 
lorgulescu ș.a...

Dimitrie CALLIMACHI

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 21 DIN 24 MAI 1972

Fond general de premii : 1 190 003 
Extragerea I : 17 25 13 4 43 44

Fond de premii : 612 9S0 lei.
Extragerea a II-a : 12 10 7 27 1 
Fond de premii : 577 043 lei.'

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
MAI 1972

Extragerea I : Categ. 1 : 1 
10% a 100 000 lei ; eateg. 2 ; 1 
lei ; categ. 3 : 13,95 a 6 249 lei 
28,30 a 3 080 lei; categ. 5: 121,55 a 
lei : categ. 6 : 223,15 a 391 lei.

Report categoria 1 : 172 944 lei
Extragerea a II-a : Categ. A : 

riantă 25% a 100 000 lei și 1 
10% » 40 000 lei ; categ. B : 4,... 
lei”; categ. C : 6,55 a' 12142 "lei 
D: 28.55 a 2 786 lei ; categ. e: 
2 289 lei; categ F: 53 a 1501 ’ 
Z : 1 199,45 a 100 lei.

Report categoria A : 21 487

lei.

19

variantă
1,95 a 44 702 
i ; categ. 4 :

717

1 va- 
------- ----- _ . .............. .. , variantă 

10% a 40 000_lei ; categ. B : 4,45 a 17 873 
lei ; categ.

34,75 a 
lei ; categ.

lei.

Premiile de 100 001) lei au fost obți
nute de FIROIU ȘTEFAN și GRIGO- 
RIU ȘTEFAN din București, care cîștigă 

> cite un autoturism la alegere plus di
ferența în numerar.

AZI ULTIMA ZI LA LOTO!
La tragerile și concursurile săptămî- 

nale Loto, Pronoexpres și Pronosport 
particlpanții beneficiază — în afara ure
miilor obișnuite în bani — și de auto
turisme in cadrul valorii unitare a clș- 
tiguriior.

Astfel, la tragerea Loto de mtine, se 
pot cîștiga autoturisme DACIA 1309 
(70 000 lei), DACIA 1100 (53 000 lei), SKO
DA S 100 (53 000 lei).

Nu lipsiți de la tragerea LOTO de 
milne care vă oferă posibilitatea obți
nerii unul important premiu in autotu
risme sau bani.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT



TRIBUT PLĂTIT ABSENTE!

U.T.A. 1(1)

dîNAMbL.___'______ 2(0) UN DEBUTANT
(Bataclhi) ÎNVINGE LIDERUL!

telefon, de Io tri-

F.C. ARGEȘ 0
„U“ CLUJ TITULARI

Arad, 24 (prin 
mitul nostru)

Anul trecut în 
s-a jucat meciul 
Atunci, Dinamo 
și a luat opțiunea principală pentru 
trofeu. Acum, echipa bucureșteană, 
cu Gaspar, Dobrău și Batacliu în 
formație (ultimul, debutant) a evoluat 
legat șl fără trac intrucît nu avea,

orașul de pe Mureș 
care a decis titlul, 
a ctștigat cu 2—0

nul pe lîngă acesta. Răsărit ca din 
pămînt, Birău se opune golului chiar 
pe linia porții.

Cînd mai erau 3 minute pînă la 
sfîrșitul reprizei, Pojonl respinge cu 
capiul, puternic, un atac dinamovist. 
Mingea ajunge la Domide, aflat pe 
extrema dreaptă, în poziție evidentă 
de ofsaid (chiar în apropierea tușie- 
rului Mureșan !), poziția „afară din

PITEȘTI, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Greu încercată de accidentarea 
a patru jucători (Dobrin, Roșu, Do- 
brescu și Pigulea) echipa Pitești-

diat orice fisură. Azi, mai mult de
cît în alte circumstanțe, amintirea 
intuițiilor iui Dobrin au fost motiv 
de nostalgie pentru public.

Clujenii continuă să fie o forță.

Stadion „1 Mai" : timp frumos ; teren exoelent ; spectatori — aproximativ 
15 000. Raport de șuturi la poartă : 12—5 (pe spațiul porții : 5—2). Raportul de 
sornere : 5—5.

F. C. ARGEȘ : Stan — Ciolan. Olteanu, Vlad, IVAN — PREPURGEL. Ma
rian Popescu — Radu, Dumitru Emil (min. 72 Barbu), Frâțilâ (min. 58 DumRru 
Ștefan). Jercan.

„U“ CLUJ : ȘTEFAN — Crețu. PEXA, Solomon, dmpeanu _ Anca. Mu
reșan •— Ulfăleanu, Munteanu. Adam (min. 46 Iordache. min. 77 MihAilâ). LICA.

A arbitrat : NICOLAE PETRICEANU ★*★★*, ajutat la linie de V. Mur- 
gășanu și Gh. Midoș (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș - .U« Cluj 2-1 (l-fi).

lor a întîlnit tocmai în această 
situație una dintre cele mai bune 
formații ale campionatului. într-o. 
asemenea conjunctură, gazdele au 
încercat tot ce era posibil. Mărind 
participarea ofensivă a fundașilor 
și mijlocașilor ei, au sperat în 
crearea unui bloc de atac gene
ral, care să contracareze lipsa per
sonalităților. Stratagema s-a va
lidat pe jumătate, piteștenii avînd 
momente bune și ocazii mari, dar 
replica excelentă — deseori — a 
adversarilor, capacitatea acestora 
de a se apăra și contraataca simplu 
și dîrz. precum și intervențiile de 
maestru- ale portarului Stefan, au 
făcut ca pe acest stadion, visător 
și incandescent din momentul în 
care Dinamo aplica U.T.A.-ei cea 
de a doua lovitură, să nu se ajun
gă la bucuria golului. Iată cum rea
lizările colective, în genere bune, 
ale echipei locale (materializate 
prin combinații ingenioase si ra
pide) nu aveau să fie suficiente 
pentru a străpunge un baraj foar
te organizat, în care Pexa a cu
rățat toate mingile înalte, iar 
Lică, omniprezent, a plombat ime-

să-și reproșeze după 
Pitești, dedt cel 
s-au gindit mai

mult 
mult 
Ad- 

bară

Ei nu au ce 
meciul de la 
faptul că nu 
ia victorie decît la meci nuL
versarii au tras fiecare cite o 
(Ivan. — min. 19 — un șut de săr
bătoare ; Munteanu — min. 41 —

pentru clujeni). F. C. Argeș s-a a- 
flat de mai multe ori aproape de 
izbindă. Dar, Emil Dumitru a ratat 
(min. 5), iar Ștefan a făcut demon
strație la șuturile lui Ciolan (min. 
37) și Em. Dumitru (min. 40). După 
pauză, disputa se echilibrează. Du
mitru și Lică ratează acum ocazii 
ideale de gol în min. 52 și respec
tiv 56. Radu prelungește pe lingă 
bară o minge binecuvântată (min. 
67), iar Munteanu expediază peste 
poartă un șut violent în min. 69. 
în sfîrșit, Ștefan mai face o minu
ne în min. 75, cînd avea să res
pingă de la păianjen o lovitură a 
lui PrepurgeL

F. C. Argeș participă în prezent, 
la o experiență nouă. Experiența 
echipelor cu șansă de a deveni 
campioane. Alternativa nu e deloc 
ușoară, iar piteștenii se raportează, 
deocamdată, la ea cu efectivul ca
riat

Romulus BALABAN

C.F.R. CLUJ tf(2)

CRIȘUL 0(0)

Ia 
o- 
au

CLUJ, 24 (prin telefon, de la co
respondentul nostru)

Cu ochii pe teren și urechile 
tranzistoare, vizate fiind mai ales 
rașele Iași și Pitești, spectatorii
urmărit un joc plăcut, cu acțiuni 
purtate în viteză, de la o poartă la 
alta, dar și cu unele greșeli care, în 
careul orădenilor, au cîntărit decisiv 
de două ori, bineînțeles, In favoarea 
clujenilor. Prin victoria de azi, spe
ranțele ceferiștilor clujeni în salva
rea de la retrogradare renasc.

UN JOC CUM N-AM DORI
St ROȘU 0(0)

Univ. CRAIOVA 1(1) SA MAI VEDEM

Stadion U.T.A., teren bun, vreme caldă, spectatori aproximativ 25 000. 
Au marcat : DOMIDE (min. 42) și BATACLIU (min. 70 și 72). Șuturi la poartă: 
17—15 (pe spațiul porții : 8—5). Raport de cornere : 9—4.

U.T.A. : Vidac — BIRĂU, Lereter, Pojoni. Popovici — Petescu. Bro- 
șovschi — Sima, Kun n. Domide (min. 62 Axente), Both.

DINAMO : CONSTANTINESCU — Gaspar, G. SANDU, DOBRĂU (min. 
77 Mustățea), CHERAN — DINU, RADU ^NUNWEILLER — BATACLIU, Du-

tușă de S. Mureșan
mitriu II, D. Popescu (min. 53 Custov), DUMITRESCU, 

A condus V. TOP AN (Cluj) ★**, neajutat la 
(Turda) șl ajutat de Gh. Vereș (Cluj).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : U.T.A. — Dinamo 1—0 (1—0).

prin poziția sa în clasament, nimic 
de pierdut.

In aceste condiții, cei care joacă 
mai dezinvolt la începutul partidei 
sînt jucătorii oaspeți și Doru Popes
cu are prima ocazie de a înscrie 
(min. 7). Liderul atacă mai mult pe 
partea stingă unde Both este lăsat 
nemarcat de neexperimentatul Gas
par.

Dumitriu II — care nu prea se vă
zuse în această parte a meciului — 
ia în min. 31 o acțiune pe cont pro
priu, iese cu mingea la picior din 
blocajul fundașilor centrali, îl scoate 
pe Vidac din poartă și aruncă balo-

SPERANȚELE CEFERIȘTILOR
CAPĂTĂ DIN NOU CONTUR...
Partida a debutat furtunos și timp 

de un sfert de oră acțiunile spre 
poarta lui Bologan au cunoscut o de
osebită intensitate. Totuși, golul a 
căzut abia în min. 20, după o fază 
fixă : Petrescu a executat cu boltă 
o lovitură liberă, s-a creat o învălmă-

semnalizată și Domide

BRAȘOV, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Rar ne-a fost dat să vedem un 
joc atît de încîlcit ca acela dintre 
Steagul roșu și Universitatea Cra
iova. Lipsit de spectaculozitate, sub 
orice critică sub raport tehnic și 
presărat cu zeci de intrări neregu
lamentare ale oaspeților. Meciul de 
la Brașov a purtat amprenta unei

Stadionul Tineretului, teren 
bun. timp frumos, spectator! — 
aproximativ 5 000. A marcat: MAR
CU (min. 22). Raportul șuturilor 
la poartă : 13—8 (pe spațiul por
ții 5—t). Raportul de cornere : 
9—2

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Cojo
carii — Cadar (min. 68 Necula), 
Ghergheli (min. 26 Florescu — e- 
liminat min. 74) — Zotinca, Pes
carii. Balint. GYORFI.

UNIVERSITATEA : PAPUC — 
Niculescu. Deselnicu (min. 73 e- 
liminat) Sameș. Velea — STRIM- 
BEANU,' Ivan (mtn. 46 Bemeanu) 
— Țarălungă. Niță. Oblemenco 
(min. 73 Bîtlan) MARCU.

A arbitrat: C. PETREA ★★★**, 
ajutat la tușă de Gh. Olteanu și 
I. Urdea (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Steagul

roșu — Universitatea 1—0 (0—0).

Din clipa, înscrierii golului, craic- 
venii s-au apărat apoi cu îndîrjire, 
uneori cu întreg efectivul, dar și cu 
mijloace nesportive, dezaprobate de 
publicul spectator. Din această cau
ză, jocul a fost adeseori întrerupt, 
(și firesc, prelungit cu patru mi
nute), iar Deselnicu (pentru protes
te repetate) și Florescu (lovire in
tenționată a adversarului) au fost 
eliminați; alți patru jucători (Strîm- 
beanu, Marcu, Ivan și Zotincă) au 
făcut cunoștință cu cartonașul gal
ben.

teren 
spec- 

AU 
____________ BRETAN (min. 20) 
și TEGEAN (min. 34). Raportul 
șuturilor la poartă : 26—17 (pe

spațiul porții : 13—7). Raport de 
cornere : 10—6.

C.F.R. : GADJA — Lupu (min. 
70 Szoke) Dragomir, PENZEȘ, 
ROMAN _ M. BRETAN, Cojo- 
caru — S. Bretan, Vișan, Tegean 
(min. 65 P. Gheorghe), PETRES
CU.

CRIȘUL : Bologan — Sărac, 
LUCACI, DARABAN, Petre Nieo- 
lae — SCHIOPU, Cocis — Bocșa, 
Agud, COLNIC Covalcic.

A arbitrat EMIL PĂUNESCU 
(Vaslui) ajutat la linie
de V, Pirvescu (Buzău) și I. 
Angheliu (P. Neamț).

Trofeul Petschovschi :
La tineret-rezerve :

Crișul 5—1 (2—0).

Stadionul Municipal ; 
bun ; vreme călduroasă ; 
tatori — aproximativ 3 000. 
marcat : M.

prizei a aparținut tot clujenilor care 
însă n-au mai reușit să înscrie.

La reluare, joc egal ca desfășurare, 
faze multe de poartă, dar nu s-a mai 
marcat nici un gol.

O notă bună pentru arbitrul Emil 
Păunescu, care astăzi a condus prima 
sa partidă, la centru, în Divizia A.

Victor MOREA

Gheorghe NERTEA

POLITEHNICA 2(1)

RAPID 2(0)]

10.
C.F.R.

șeală în careu, balonul
Bretan care a șutat destul de anemic, 
dar mingea s-a strecurat printre pi
cioarele jucătorilor în plasă.

Al doilea gol a fost urmarea unei 
frumoase acțiuni, balonul circuited pe 
traseul Vișan — S. Bretan ; a urmat 
centrarea celui din urmă și Țegean 
s-a înălțat in careu, trimițind cu 
capul mingea în plasă. Finalul re

a ajuns Ia M.

, ROLAND GARROS '72
I pialră de încercare în Marele Premiu al tenisului 
| @ VA REUȘI ILIE NĂSTASE PERFORMANȚA RATATĂ 

ANUL TRECUT ÎN FAȚA LUI JAN KODES?

joc" nu este 
înscrie.

Repriza secundă debutează cu cîte
va acțiuni arădene. Echipa dinamo- 
vistă revine însă în atac și domină 
tet mai autoritar.

în min. 70 Lereter acordă gratuit 
o lovitură de colț. Execută scurt R. 
Nunweiller pînă la Batacliu și tînă- 
rul debutant sutează de la 18 m, cu 
efect, în colțul lung al porții lui Vi
dac : 1—1. N-au trecut nici două mi
nute de la egalare și un subtil „un- 
doi“ — Nunweiller—Dumitriu — se 
încheie cu un pas înapoi la Batacliu, 
aflat în aceeași poziție ca la primul 
gol, istoria se repetă și : 2—1 pentru 
Dinamo ! Pe teren se află acum, 
practic, o singură echipă, cea oaspete.

Ultimele zece minute ale partidei sînt 
însă cele mai îndîrjite. Dinamismu
lui acestei părți a meciului dîndu-i 
un plus, orgoliul rănit al liderului, 
în min. 80, Broșovschi șutează ca din 
tun de la 11 m dar Constantinescu 
respinge în corner. în ultimul minut 
Broșovschi șutează de la distanță, 
mingea se lovește de Dinu și jucă
torii arădeni îl înconjoară pe ar
bitru, Birău îl bruschează, agățîndu-se 
de un pai... și cerînd 11 m. Arbitrul 
fluieră însă sfîrșitul partidei, publi
cul îl apostrofează vehement dar... 
nu pentru greșelile eare au favorizat 
echipa locală...

Paul SLĂVESCU

Pentru a 71-a oara, într-o isto
rie care și-a deschis prima pagină 
la finele veacului trecut, elita 
nisului își dispută întîietatea pe 
terenurile pariziene, umbrite d_ 
bătrînii arbori din Auteuil. în _ 
sînt titlurile de campioni interna
ționali ai Franței* dar și acelea 
(neoficiale) de primii tenismeni ai 
lumii. Fiindcă, de multă vreme, 
turneul de la Roland Garros are 
această învestitură de campionat 
mondial pe terenuri cu zgură, așa 
cum Wimbledon-ul este întrecerea 
supremă în tenisul pe gazon.

Jocurile, în etapele lor prelimi
narii, au și început de aproape 
o săptămînă. Abia azi, însă, intră 
în focul luptei primii capi de serii, 

i. Prin-
, bineînțeles, 

și „supercampionul" nostru, exc'elen- 
l Marele

_____ clasamentul întregului cir
cuit de turnee F.I.L.T. — el este 
favoritul nr. 2, avîndu-1 înainte 
pe cehoslovacul Jan Kodes, același 
care-1 învingea anul trecut, tot 
aci, într-o finală dramatică. Kodes 
are, de altfel, rara performanță a 
două victorii succesive la Roland 
Garros, ceea ce n-au reușit în anii 
de după război decît celebrii 
Drobny, Parker, Trabert și Pietran- 
geli.

Turneul de la Paris este primul, 
Iîn întreaga suită, cotat cu puncta

jul maxim. învingătorul primește 
100 puncte, iar al doilea clasat — 

175 p. In fața acestui amănunt, 
distanțele din clasamentul alăturat 
par minime, o simplă calificare în 
semifinală (50 p) sau eliminare 
accidentală în primele tururi, pu
țind produce modificări esențiale

I
!
I

I
!
Ifavoriții probelor de simplu, 

tre aceștia se numără, bine!

tul Ilie Năstase. Deși lider în 
Premiu — clasamentul întregi

I
I
I
I

I

te-

de 
joc

pe tabelul de onoare care stră
juiește intrarea în tribuna princi
pală a „centralului". Acolo sînt 
trecuți toți cîștigătorii, de la 1891 
încoace, iar românii și-au adjude
cat titlul la dublu, acum doi ani, 
după ce mai fuseseră finaliști în 
1966 și semifinaliști în toate edi
țiile ce au urmat.

Delegația 
ediție, este 
din întreaga

la actuala 
numeroasă 

cu

română, 
cea mai 

__  ____ =_ cronologie. Dar, 
excepția primelor noastre rachete, 
toți cei intrați în luptă — Sântei, 
Dron, Mureșan, Mărmureanu — au și 
părăsit tabloul de simplu. Poate 
că ar trebui revizuite și criteriile 
după care federația noastră de 
specialitate își trimite participan- 
ții la un turneu atît de puternic. 
Așteptăm, totuși, cu interes evolu
ția celor mai tineri conourenți 
români, în ultima săptămînă de la 
Roland Garros, printre care Traian 
Marcu, Virginia Ruzici și Mariana 
Simionescu. In talentul acestora 
punem jusificate speranțe.

Radu VOIA

Bungert eliminat în primul tur J

PARIS, 24 (Agerpres). — Pe tere-< 
nurlie de la Roland Garros au conti
nuat campionatele internaționale de 
tenis ale Franței. în proba de simplu, 
francezul J. C. Barclay l-a învins cu
2— 6, 6—1, 6—3, 6—1 pe italianul P. 
Barazutti, iar chilianul Cornejo l-a 
eliminat cu 7—5, 6—1, 6—3 pe P, 
Beust (Franța). Fostul campion vest- 
german W. Bungert a cedat englezu
lui Y. Paish în trei seturi : 1—6, 3—6,
3— 6.

Alte rezultate din primul tur : Mu- 
kerjea (India) — N’Godrella (Fran
ța) 6^-3, 6—2, 6—3 ; Gottfreid (S.U.A.) 

Jean Paul Meyer (Franța) 6—2,

AL CINCILEA MECI NUL CONSECUTIV

PETROȘANI, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Jiul n-a mai fost de această dată 
echipa atît de temută între hotarele 
propriului teren ! împotriva Farului 
a condus de două ori, dar tot de două 
ori a fost egalată cu aezinvolturâ 
(a 5-a remiză consecutivă a constăn- 
țenilor) ! Lupta sa din final, energică, 
pentru reciștigarea avantajului nu i-a 
adus însă victoria sperata, pentru că 
Jiul de azi a prezentat carențe în 
toate compartimentele, a jucat im- 
bicsit, nu a știut sau nu a putut să 
facă dintr-o defensivă aglomerată o 
apărare invulnerabilă.

începutul a fost de bun augur pen- 
l„ tru gazde, căci în min. 11 Mulțescu 
I a „atras* spre eL cu mițcan de felină, 
I un balon vinat de trei fundați ad-

liN FINAL DE ÎNALTA TENSIUNE,
DATORAT ARDITRAJLTLI...

dominări categorice a stegarilor. 
Dar ce folos că acțiunile lor s-au 
desfășurat fie cu încetinitorul, fie 
lipsite de claritatea necesară, fiind 
purtate de cele mai multe ori indi
vidual. Cu asemenea manieră de 
joc, brașovenii au fost neputincioși 
în fața unei apărări supranumeri- 
ce, greu de depășit, care a folosit 
toată gama de mijloace antijoc în 
scopul scurgerii timpului și men
ținerii rezultatului.

Oaspeții au intrat pe teren cu o 
tactică specifică partidelor din de
plasare, pe care au respectat-o cu 
strictețe, uneori chiar abuziv, pe tot 
parcursul celor 90 de minute, valo 
rificînd la maximum, pe contraatac, 
calitățile lui Marcu. De altfel, sin
gurul gol al partidei, înscris In min. 
22, este opera acestuia, care la o 
acțiune inițiată pe partea dreaptă 
de Niță, a finalizat, printr-un șut 
plasat de Ia marginea careului, 
mingea lovind rădăcina barei și 
intrînd apoi în plasă.

IAȘI, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cine ar fi crezut că la Iași va 
C un final incandescent, ca in 
filme (de prost gust!), un spec
tacol penibil, provocat de un ar
bitru care se joacă cu fluierul, 
arătînd mai întîi lovitură liberă 
în favoarea Rapidului, pentru ca 
după aproape un minut de „pre
siune ieșană" să se consulte cu 
tușierul Stavru Nicolau și să a- 
corde golul (înscris de Alecu), 
care... fusese gol! ? Era min. 85...

Au urmat trei minute de între
ruperi, cu toată suflarea Rapidu
lui de pe banca de rezerve intrată

faze agreabile și oneste, fiecare 
echipă avindu-și... repriza sa. 
Gazdele dominaseră în prima par
te, giuleștenii îl trecuseră pe Lu- 
pescu libero și pe Mușat între 
„centrali**, declarînd de la bun 
început că țintesc remiza. Băieții 
din Copou nu s-au speriat însă și 
Moldoveanu a înscris cu un șut 
superb de pe la 25 de metri. Ie
șenii mai rataseră 2—3 ocazii, în 
timp ce Rapid nu reușise să tra
gă măcar un șut pe poartă. După 
pauză însă, văzînd că artileria 
grea nu face mai nimic, apărarea 
giuleșteană, cu Pop In frunte, for
țează egalarea. Șd o obține re

Stadion „23 August* : teren ușor deilvelat ; timp foarte bun ; spectator! 
- cL-oa » 000. Au Inserts i MOLDOVEANU (min. 20). BOC (na. S»), NEAGU (mm. 
00) Si ALECU (min. 85). Raportul suturilor la poarta : 19—ÎS ipe spapul por
ții ; S—O. Exportul de corners t i—1.

POLITEHNICA : Pop — ROMTLĂ L ALECU. Stoioeseu, Pa: — Romuâ 
n, Stoionaș — îneze. Lupuleetm. Cupesman. MOLDOVEANU.

RAPID : RADUCANU - Lupsoeu - Pop, SOC, MUȘAT, Codrea 
Marin Stella-' — Nărturescu, Neag-J. Angelea-c (mtn. H Codreanul.

A ar?!trat ZA II AR IA DBAGHICI cnlrt o stea) din Constan:*, ajutat •* 
Uai» eu greșeli de A. PCoslan *1 Stavru Nleoiau toți dm Constanța.

Trofeul Petschovschi t I.
La teeree-rererve : Politehnica — Rapid 1—1 <•—*)•

59. iar peste un minut. Marin 
Stelian pătrunde, îl deschide foar
te bine pe Neagu și Rapidul nu 
numai că ia conducerea, dar se 
dezlănțuie, avînd Încă două mari 
ocazii ratate de Neagu, cel care 
în min. 71 a vrut să înscrie... dis
tractiv și a trimis peste poartă. 
Și cum ocaziile ratate se răzbună, 
ieșenii au o zvîcnire colectivă de 
ultim moment, care îi aduce în 
fața egalării. Se opune Răducanu 
de două ori, scoțînd mingea in
credibil (min. 75 și 76), se opune 
și bara — dar insistența lui A- 
lecu n-a ma’ întîlnit obstacol în 
final, golul său (chiar dacă avea 
să Ce cu dntec) fiind absolut va
labil Dar ce greu 
cel minut 85 și 
narea jocului....

Mircea

a fost din a- 
pînă la termi-

M. IONESCU

DINU,

ta teren spre a-i potoli p« luci
torii revoltați de această deci
zie. Secvențe triste, ce discredi
tează un joc care, chiar dacă nu 
fusese un mare spectacol, oferise

pede, 
derii
(care 
prin 
min.

in primul rfnd grație că- 
fizice și tactice a ieșenilor 
au totuși o mare ocazie 

Lupulescu pe contraatac în 
56). Boc egalează în min.

GAZDELE AU
PETROLUL 5(3)

JVS. A. 0(0)

la

STEAUA 2(1)

S.C. BACĂU
L______________

1(0)
BUCUREȘTENII PUTEAU FACE SCOR...

Așteptam cu destulă curiozitate 
apariția de primăvară a echipei 
băcăuane la București. „ll“-le ce
lor doi antrenori Rădulescu își 
făcuse lin titlu de Onoare din ori
ce descindere în Capitală, evo- 
luînd, de regulă, bine sau foarte 
bine. Ieri, însă, s-a înscris în ex
cepție... 
vîngere 
ezitantă 
echipa 
fost o 
șoară pentru 
străluci, S-A 
cu adversara

După cum 
lăsa în nici 
vadă disproporția de 
vioară. Băcăuanii sînt 
punctul de a deschide

Timidă, lipsită de con- 
în majoritatea acțiunilor, 
și stîngace în apărare, 

venită de pe Bistrița a 
pradă surprinzător de u- 

Steaua. care, fără a 
JUCAT cum a vrut 
ei.
a debutat, jocul nu 

un caz să se între-- 
forte ulte- 

chiar pe 
scorul, dar

șutul lui Mioc (min. 12). de la 
numai 7—8 m, este respins pro
vidențial, cu piciorul, in corner 

“de către Haidu. După acest sem
nal de alarmă, echipa bucureștea
nă începe să pună, progresiv, stă- 
pînire pe joc. Golul cade în min 
35: Tătaru face o cursă pe cen
trul terenului, il deschide 
N-ASTASE in careu.- urmează

pe 
o 

fentă scurtă care face două vie 
ie-time — pe Kissși pe Ghiță, 

șit Ia blocaj — atacantul bucu- 
tețtean introducind, apoi, senin 
și elegant, balonul in poarta goa
lă: 1—0. Reacția băcăuanilor, ner
voasă, dezorientată (s-a simțit din 
plin absența strategului Dem- 
brovschi, operat sîmbătă de me
nise), nu produce nici un fel da 
impresie nici adversarilor lor, nici

timp frumos, spectator! aproximativStadion „23 August", teren bun,___„ _______ ..._______ ____
5 000. Au marcat : NASTASE (min. 35), TATABU (min. 46) pentru Steaua, res
pectiv MIOC (min. 56). Raportul șuturilor U poartă : 16—7 (pe spațiul por
ții : 6—4) Raport de cornere : 9—!.

STEAUA : Haidu — SATMAREANU, Smarandaehe. Clugarin. Negrea 
(min. 63 Cristache) — VIGU. NAOM — Pantea. TĂTARU, NĂSTASE. AELE
NEI (min 63 ștefănescu). _

SPORT CLUB BACĂU S Ghiță — Kiss. CATARGIU. VELICU, COMĂ- 
WESCU — Sinăuceanu, Hrlțcu — MIOC, PANA, Rugiubei (min. 80 Florea), 

'Sorin Avram (min. 46 Băluță).
A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) ★★★*, ajutat (bine) de V. 

Catană (Cărei) și (slab) de V. Trifu (Baia Mare).
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Steaua — 8. C .Bacău 5—3 (3—2).

tribunelor. Peste jocul destul de 
încîlcit al ambelor echipe (în 
care dominarea teritorială apar
ține. firește, gazdelor) se ridică e- 
voluția a două extreme — Aelenei, 
de la Steaua, Mioc, de la S.C. 
Bacău — care încearcă să ordo
neze, prin manevre lucide și sub
tile, acțiunile ofensive ale echi
pelor lor. Pină la pauză, însă, nu 
se mai petrece nimic notabil.

Reluarea jocului este marcată 
de o lovitură de teatru: TATARV 
șutează (in min. 46) de la aproxi
mativ 25 m, șutul este plasat, dar 
nu prea puternici Ghiță ezită o 
fracțiune de secundă și... 2—0. 
în continuare, Steaua domină, 
dar, împotriva cursului jocului, 
cei care inscriu sint oaspeții, prin 
MIOC (min. 56), care fructifică o 
pasă In adincime a lui Băluță, 
Aveam oare să asistăm la relan
sarea partidei? Nu. Echipa bucu
reșteană ia autoritar în mină frî- 
nele jocului, domină continuu pînă 
la sfîrșitul meciului, ratează cî
teva ocazii de gol (dintre care a- 
ceea a lui Pantea — din min. 80, 
singur cm Ghiță la 12 m de poar
tă — a fost „monumentală") și 
termină în pas de voie o partidă 
pe care o putea cîștiga foarte de
tașat și pe planul scorului...

Marius POPESCU

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon, de 
trimisul nostru)

După o ploaie, căzută timp de 
cîteva ore, înaintea partidei, spre 
sfîrșitul primei reprize deasupra 
stadionului și-a făcut apariția soa
rele. Pină atunci, soarele exista 
doar în... sufletele mult încercați- 
lor suporteri ploieșteni, încălziți de 
evoluția„idolilor“, printr-o prestație 
— și ca spectacol, și ca forță de 
concretizare — fără precedent pen
tru ei, în actualul campionat.

într-adevăr, de foarte mult timp 
nu i-am văzut pe băieții lui Oană 
atît de laborioși și de inventivi în 
teren, atît de ambițioși în marea 
lor dorință de a-și depăși propria 
lor condiție. I-a ajutat, poate, în 
reușita de azi și faptul că ei au

Stadion Petrolul : timp ploios 
și apoi însorit ; teren 
spectatori 9 000. Air 
OPRIȘAN (min. 13), 
(min. 43), DINCUȚA 
MOLDOVAN (min. 55). 
ȘU (min. 89). Raportul 
la poartă : 28_5 (pe spațiul por
ții : 14—2) Raport de cornere : 
11—4.

PETROLUL ; M. Ionescu — N. 
TONESCU, BADIN, Mierluț, Ciu- 
pitu — COZAREC, Crîngașu — 
DINCUȚA, MOLDOVAN (min. 80 
Florea III), MARCU (min. 80 Ju- 
hasz), OPRIȘAN.

A.S.A. : Solyom (min. 48 Na
gel) — Szolosi, BOL0NI, Ispir, 
Czako _ Varodi, Orza — Fazecaș, 
MUREȘAN, HAJNAL, Lucaci I 
(min. 61 Lucaci n).

A arbitrat : A BENTU ★★★★★, 
ajutat la linie de Fr. Coloși și 
I. Hristafl (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Petrolul — 

A.S.A. 3—2 (1—1).

alunecos; 
marcat : 

COZAREC 
(min. 45), 
CRINGA- 
șuturilor

M OASPEIROR!
verși, pentru a-1 expedia apoi în pla
să de la circa 14 m. Dar Tănase a 
redus imediat handicapul, plasînd cu 
capul o minge ușoară, căreia Marin
can nu i-a putut face față. Două li
nii de fundași nesigure au mai în
tors cite o dată tabela de marcaj, 
cînd Naidin și Turcu au speculat 
greșelile lui Mareș, respectiv ale lui 
Stocker și Tonca. (Mai spectaculos a 
fost golul Farului, el însemnînd o 
cursă inteligentă și viguroasă a lui 
Caraman prin toată aripa stingă a 
defensivei Jiului, pasă la Turcu și 
gol pe Ungă Marican, un portar ne
experimentat și mirat de propria sa 
titularizare).

în repriza a doua, Antonescu l-a 
păzit mai bine pe Mulțescu, Stoian a 
rămas in continuare blocat între doi 
adversari și ofensiva gazdelor s-a îm
potmolit fără aportul a doua extreme 
de valoare, singurele piese care ar fi 
putut destrăma un careu Dine conso- 
lidat.

Siguri de rezultat, oaspeții au con
traatacat de cîteva ori cu măiestrie 
prin Tănase, jucătorul cel mai activ 
și mai inspirat, din aceasta partidă.

Ion CUPEN

bun : timp 
aproximativ 
MULȚESCU

Jiul ; teren 
spectatori 
marcat :

TĂNASE (min. 14),

Stadion 
frumos ; : 
3 000. Au 
(min. 11), 
NAIDIN (min. 25) și TURCU (min. 
37). Raportul șuturilor la poartă : 
18—8 (Pe spațiul porții : 4—2). Ra
portul de cornere : 9—5.
JIUL : Marincan (min. 46 Su- 

ciu) — GEORGESCU. Georgevici 
(min. 8 Dodu), Stocker, Tonca — 
M. Mihal, Libardi — Urmeș. MUL- 
ȚESCU. Stoian, Naldln.

FARUL: Popa — Ghirca, Mares, 
BALOSU, Nistor — ANTONESCU, 
Mlhu — TĂNASE, Oprea, CARĂ- 
MAN, Turcu (min, 72 Rădulescu).

A arbitrat : C. GHEMIGEAN
★ ★★★, ajutat la tușă de M. Niță 
șl L Dancu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : Jiul — 

Farul 0—0,

MARCAT IERI 
MAI MULT DECÎT
IN TOT RETURUL!
realizat destul de repede (min. 13 — 
autor Oprișan) deschiderea scorului. 
Dar, pînă la pauză, tabela de mar
caj a mai suferit două modificări, 
datorită golurilor înscrise de Coza- 
rec (min. 43) și Dincuță (min. 45).

Ce făceau elevii lui Bone în tot 
acest timp ?

Eforturi în apărare de a stăvili 
forcingul ploieștean și o palidă evo
luție în situația de atac, de vreme 
ce în primele 45 de minute ei nu 
reușiseră să trimită decît un sin
gur șut (Orza — min. 25) spre poar
ta lui M. Ionescu. La 3—0, desigur, 
meciul era de acum jucat și cele
lalte două goluri înscrise de plo
ieșteni după pauză (Moldovan — 
min. 55 și Crîngașu — min. 89) 
n-au făcut decît să potențeze la 
maximum entuziasmul „tribunelor"

G. NICOLAESCU

CLASAMENTELE 
MARELUI PREMIU 

— F.I.L.T.

MASCULIN : 1. I. 
Năstase (România) 
213 p; 2. M. Oran
tes (Spania) 200 p; 
3. S. Smith (SUA) 
162 p; 4. A. Gimeno 
(Spania) 114 p; 5. 
J. Kodes (Cehoslo
vacia) 89 p; 6. P. 
Barthes (Franța) 64 
p: 7. J. Connors 
(S.U.A.) 57 p; 8. J. 
Fillol (Chile) 55 p: 
9. B. Phillips Moore 
(Australia) 51 p; 10. 
Fr. Pala (Cehoslo
vacia) 48 p.
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Tenismanul 
ori campion

cehoslovac Jan Kodes, de două 
la Roland Garros, își apără titlul 

în aceste zile
ordine a fruntașilor, 

aproape urmărit
în actuala
Năstase, foarte
de spaniolul Orantes, are deci o 
sarcină grea în această întrecere 
de mare anvergură. După cum 
Smith, ca și Gimeno, Kodes și 
chiar Barthes (pe teren propriii) 
pot jiutri speranța de a-și ameliora 
poziția în clasament, printr-un 
eventual succes.

In joc va intra azi și al doilea 
reprezentant al tenisului românesc, 
Ion Tiriac. Numele său este înscris, 
alături de acela al lui Năstase,

6—4, 6—4 ;

FEMININ : 1.
Nancy Richey-Gunt
her (SUA) 150 p;2. 
Evonne Goolagong 
(Australia) I3o p: 
3. Billie Jean King 
(SUA) 129 p; 4. Ro

semary Casals (SUA) 
84 p; 5. Chris Evert 
(SUA) 64 p; 6. Vir
ginia ------ -----------
fio p;
viile (Australia) 55 
p; 8
au (Franța) 52 p; 9. 
—10. Francoise Durr 
(Franța) șl Lesley 
Hunt (Australia) — 
46 P.

Wade (Anglia)
7. Kerry Mei-

Gali Chanfre-

Kalogheropoulos (Grecia) 
— Molina (Columbia) 4—6, 3—6, 6—3, 
9—7, 7—5 ; Mendoza (Anglia) — Cas- 
tigliano (Italia) 6--2, 6—1, 1—6, 6—4 ; 
Spear (Iugoslavia) — Guerro (Spania) 
4—6, 6—3, 6—4, 8—6 ; Korotkov 
(U.R.S.S.) — Lloyd (Anglia) 1—6, 7—5, 
6—2, 6—0 ; Di Matteo (Italia) — Hole- 
cek (Cehoslovacia) 5—7, 3—6, 6—2, 
6—1, 6—2 ; Mandarino — Zugarelli 
(Italia) 4—6, 6—-2, 16—14, 6—2 ; Munoz 
(Spania) — Cooper (Australia) 6—2, 
6—0, 6—2 ; Kukal (Cehoslovacia) — 
Stewart (S.U.A.) 7—5, 4—6, 6—2, 9-7; 
Gasiorek (Polonia) — Case (Austra
lia) 6—1, 3—6, 3—6, 7—5.

FINALA CUPEI CUPELOR
GLASGOW RANGERS — DINAMO MOSCOVA 3—2 (2—0)

Aseară, la Barcelona, s-a desfă
șurat finala Cupei cupelor dintre 
Dinamo Moscova și Glasgow Ran-

gers. Victoria a revenit formației 
scoțiene cu scorul de 3—2

Alte amănunte în ziarul de
(2-0). 
mîine.

La

15 ECHIPE LA „CUPA 
INDEPENDENȚEI"

__ competiția internaționali da 
bal .Cupa independenței" eare 
organizată de Confeder. "

fot-
..._____ ___Jonfederațla braziliană
a aporturilor și-au oonfirmat partici
parea 15 echipe I Franța, Argentina, 
Peru, Irlanda, Portugalia, Paraguay, 
Bolivia, Iugoslavia șl altele. Echipele 
urmează să sosească la Rio de Ja
neiro cu începere de la 6 iunie. Ken 
Aston, președintele comisiei de arbi
tri de pe lingă F.I.F.A. șl-a anunțat 
sosirea la 27 mai la Rio pentru a 
alcătui lista arbitrilor care vor con
duce jocurile.

ECHIPA ANGLIEI ÎNVINSA 
PE WEMBLEY

in campionatul inter-britanic s-a 
înregistrat ieri, pe stadionul Wembley 
din Londra, o mare surpriză. Echipa 
Angliei a fost învinsă cu 1—0 (1—0) 
de selecționata Irlandei de Nord, prin 
golul marcat de McNeill în min. 33. 
Gazdele au aliniat din prima forma
ție, doar pe Bell, Hughes, March, 
Storey, Summerbee și Hunter. Din 
reprezentativa nord-irlandezâ a lipsit 
Best, care după ce a anunțat că se 
retrage din activitatea fotbalistică a 
refuzat să joace și în echipa națio
nală.

SPANIA — URUGUAY 
2—0 (1—0)

Selecționata de fotbal a Uruguayu- 
lui și-a început turneul în Europa

I jucînd marți la Madrid, In fața a 
70 000 de spectatori, cu echipa Spaniei. 
Gazdele au obținut victoria cu 2—0 
(1—0) prin golurile marcate de Val
dez si Garate.

Arbitrul maghiar Palotal a condus 
următoarele formații : SPANIA —• 
Iribar, Sol. Gallego, Calleja, Tononn, 
Claramunt, Ufarte, Irureta, Garate, 
Asenei, Valdez; URUGUAY — Car» 
raseo, Ascery, Masnick, Gonzales, 
Castillo, Blanco, Ferreira, Maneiro, 
Esparrago, Lattuada, Morena.

fața a

ECHIPA MAROCULUI, 
CALIFICATA PENTRU J.O

Echipa de fotbal a Marocului a 
invins cu scorul de 4—1 selecționata 
Mali într-uu joc contînd pentru pre
liminariile turneului olimpic. In 
urma acestui succes echipa Marocu
lui s-a calificat pentru Olimpiada de 
la Munchen. La pauză scorul a fost 
egal : 1—1. Meciul a fost urmărit de 
peste 27 000 de spectatori.

SELECȚIONATA UNIVERSITARA 
A FRANȚEI, IN CANADA

înainte de a participa, Intre 19—30 
iulie, la Campionatul mondial stu
dențesc din România, echipa univer
sitară a Franței va etectua un tur
neu în Canada (6—22 iunie}.

Pentru acest turneu, antrenorul 
Jean Dufour a reținut următorii 18 
jucători : Delachet, Lepecheur (por
tari), Vandini, Volant, Corbeau, Cane, 
Le F’och (fundași), Robin, Guegan, 
Jaussaud, Wenger (mijlocași), Marbe, 
Bride, Demartigny, Othily, ’ Lebariller, 
Mesones, Sevin.

«ULTIMELE ȘTIRI » ULTIMELE REZULTATE ■ULTIMELE'STIRI
GLORIA — SPORTUL 

STUDENȚESC 30—6, LA 
RUGBY

Ieri, pe terenul Gloria din Capitală, 
s-a disputat partida de rugby dintre 
formațiile Gloria șl Sportul studențesc, 
restanță din etapa a XV a campionatu
lui diviziei A. Aflați in cursă pentru 
evitarea retrogradării, rugbyștii de la 
Gloria au evoluat foarte bine, obținînd 
victoria la un scor concludent : 30—6
(6—6). Cele 36 de puncte au fost înscrise 
de Matei (3 încerc.), Mușat, Barbu șl 
Filip (cite o încercare), Iordănescu (2 
transf.) șl Soare (transf.) — pentru Glo
ria, respectiv Piștalu (încerc.) și Crăeiu- 
nescu (transf.). A arbitrat bine P. Ni- 
culescu (București).

ARBITRU AUSTRIAC LA 
MECIUL DE TENIS ROMÂNIA 

— ITALIA
In urma acordului Intervenit între fe

derația română de tenis și cea italiană, 
întîlnirea România — Italia, din cadrul 
semifinalelor „Cupei Davis“ (zona eu
ropeană), va fi condusă de arbitrul 
austriac dr. Otto Heydrich. Meciul este 
programat la București, în zilele de 
16—13 Iunie.

JUCĂTORII DE LA LANEROSSI
— AMENDAȚI

în urma înfrîngerii suferite pe teren 
propriu (0—4 cu Varese), jucătorii echi
pei de fotbal Lanerossl au fost amendați 
cu cite 300 000 lire fiecare. Conducerea 
clubului a menționat că în acest med 
jucăltorii echipei nu și-au apărat șan
sele.

NOII ANTRENORI Al LOTURILOR FRANCEZE DE SCHI
Au fost desemnați noii antrenori de noul antrenor este Walter Brilling, iar

schi ai loturilor Franței. La bărbați, la femei, Jacques Fournot.
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