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ECHIPELE ROMÂNIEI

MAI MULT SPIRIT DE 0M7ARE, 
MAI MULTĂ PASIUNE Șl DISCIPLINĂ- 

IATĂ CE TREBUIE MIȘCĂRII SPORTIVE BÎHORENE
O utilă ședință de analiză la Comitetul executiv al Consiliului popular județean

DIVIZIA A DE FOTBAL, DUPĂ ETAPA „MARILOR iNCURCĂTURI"

TITLUL CIRCULĂ (ademenitor) 
INTRE ARAD, PITEȘTI Șl CLUJ! 
• .programul, favorabil LI.T.A.-ei și lui F. C. Argeș; prospețimea și efectivul 

complet, argumentele Universității...

Fundașul brașovean, Olteanu, exasperat de ineficacitatea echipierilor din 
atac, a avansat în prima linie și încearcă (in zadar) să înscrie cu capul. 

Fază din meciul Steagul roșu — Universitatea Craiova (0—1).
Foto : W. FEHER

Ce clare păreau lucrurile la un 
moment dat! Cum ne mai pregă
team să trecem în rîndul eveni
mentelor consumate acest cam
pionat! Și cit de mirați privim a- 
cum clasamentul după etapa nr. 
24, care solicită — și orice jude
cător atent i-1 acordă — titlul de 
„moment al marilor încurcături". 
Pentru că tot ceea ce va urma de 
aici și pînă în seara zilei 
de 28 iunie, se anunță drept 
o suită de senzații tari, ast
fel că suporterii slabi de inimă ai 
echipelor implicate în „chestiunea 
titlu" sînt sfătuiți să... nu citească 
ziarele, la rubrica fotbal, să nu 
urmărească emisiunile radiofonice 
„Minut cu minut" și nici eventua
lele apariții pe „micile ecrane" ale 
partidelor-cheie. Dar, dacă, asta e o 
glumă, în schimb, un lucru e cert: 
campionatul României intră, prin 
etapa de ieri, în rîndul marii ma
jorități a competițiilor naționale 
ale continentului. Deoarece, cu 
mici excepții (Olanda, cu Ajaxul 
lui Ștefan Covaci și Portugalia, cu 
Benfica lui Eusebio), în rest, asis
tăm la sosiri grupate, cu învingă
tori stabiliți după... developarea fo
tografiei. Așa a fost în Belgia, așa 
a fost în Anglia, așa va fi dumini
că în Italia, mai tîrziu în Ceho
slovacia, în Iugoslavia etc. Fotba
lul nostru, conectat cu toate spe
ranțele, decepțiile și amăgirile, la 
circuitul continental, își ridică și 
campionatul — cel puțin sub as
pectul acestei acerbe și spectacu
loase lupte pentru titlu — la ni
velul de interes al celor mai cele
bre competiții similare din Eu
ropa.

LA ÎNCHEIEREA UNEI MARI COMPETIȚII: C. E. DE HALTERE RAID ANCHETĂ LA CÎTEVA DINTRE BAZINELE DE ÎNOT ALE CAPITALEI

ÎNVĂȚĂMINTE CE POT SI TREBUIE 
SĂ FIE VALORIFICATE

Campionatele europene de hal
tere, încheiate recent la Constanța, 
n-au constituit pentru sportul hal
terelor din țara noastră un mo
ment al afirmării pe plan interna
țional. Acest lucru nici n-ar fi fost 
posibil într-o companie atît de se
lectă, într-un sport în care posibi
litățile sînt dinainte cunoscute și 
apreciate cu unități precise de mă
sură. Totuși, sportivii noștri au rea
lizat la categoriile mici unele suc
cese, evidențiate la timpul cuvenit. 
Desigur, însă, că cel mai mare cîștig 
pentru sportivii și antrenorii noș
tri a fost contactul cu halterofilii 
de frunte din Europa, splendid pri
lej de învățăminte șl experiență. 
In privința modului de execuție, 
a tehnicii propriu-zise, considerăm 
că tehnicienii noștri au știut ce a- 
nume trebuie să observe și au des
prins unele învățăminte prețioase 
pentru munca lor viitoare. în cele 
ce urmează ne vom referi la unele 
probleme legate de tactica de con
curs, latură a pregătirii fără de 
care nu mai pot fi obținute perfor
manțe. în acest sens, fără pretenția 
de a da indicații tehnice antreno
rilor lotului național, le cerem a- 
cestora doar să mediteze asupra 
unor aspecte ce nu pot fi negli
jate.

Victor Rusu a concurat foarte 
bine la categoria cocoș șl a reali
zat cu destulă ușurință două noi 
recorduri naționale i 135 kg, la „a- 
runcat" și 345 kg. la total. După 
siguranța cu care Rusu a ridicat 
bara la toate stilurile și în special 
la „aruncat", în momentul în care 
corecta recordul, am apreciat că re
prezentantul nostru era capabil de 
un rezultat mai bun. în ziua ur

Cifrele ne indică un „trio" lan
sat în acest moment spre cununa 
de lauri. U.T.A., socotită de 
multe anticipări — determinate însă 
tot de marele consilier, clasamen
tul — ca o campioană fără emo
ții, se vede supusă la probe de re
zistență psihică și fizică, greu de 
bănuit-cu cîtgva săptămîni in ur
mă. Presiunea alb-violeților piteș- 
teni și a alb-negrilor clujeni se a- 
daugă unei „gripări" a motoarelor 
arădene, provenind din primul con
tact mai serios al formației diri
jate de Nicolae Dumitrescu cu obli
gațiile față de loturile reprezentative. 
Domide, Popovici, Kun, Broșovschi, 
Sima, Vidac, plecați — pentru mai 
mult sau mai puțin timp — din 
atît de nedespărțita familie ară
deană. Acestea au zdruncinat, se 
pare, omogenitatea, arma primă a 
alb-roșilor și le-a coborît. vizibil, 
potențialul de joc. Dar nici marea 
rivală, F. C. Argeș, n-a beneficiat 
de un ajutor al zilelor de între
rupere. Lasă că și argeșenii au 
furnizat un grup masiv loturilor 
(Dobrin, Vlad, C. Olteanu. M. Po
pescu. Jercan. Ivan II), dar — co
lac peste pupăză — un turneu în 
Bulgaria (nu mai știm cit de folo
sitoare sînt asemenea voiajuri în 
pauzele competiției oficiale) i-a a- 
dus pe banca accidentaților, lingă 
un mai vechi indisponibil (Pigulea) 
pe alți doi oameni de bază (Do- 
brescu și, mai cu seamă, Roșu) iar

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

mătoare, Vasile Bădescu a intrat în 
concurs, la „împins", la greutatea 
de 120 kg, în timp ce cei mai multi 
atleți epuizaseră cele trei încercări 
regulamentare. Greutatea respectivă 
reprezenta recordul național al sti
lului și, se pare,, și al concu
rentului nostru. După trei încercări 
nereușite, firește, sportivul român 
a părăsit întrecerea. în mod firesc, 
ne-am pus întrebarea i n-ar fi fost 
mai bine ca Bădescu să atace din 
prima încercre bara Ia 115 kg? 
Odată trecut acest obstacol, care 
i-ar fi asigurat rămânerea mai de
parte în concurs, sportivul nostru 
putea să folosească prevederile re
gulamentului și la următoarele în
cercări să „majoreze" la greutatea 
pe care o dorea. Urmărind tabela

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

SCHIFIȘTII ROMÂNI INVITAȚI
LA „REGATA

*
Ieri a plecat în Republica Fede

rală a Germaniei lotul de canotaj 
care, la sfîrșitul săptămînii, va par
ticipa la întrecerile din cadrul 
„Regatei Mannheim". Schifiștii ro
mâni debutează în acest important 
concurs internațional cu mai multe 
echipaje. Lotul este însoțit de an
trenorii Dumitru Popa (Dinamo) și

START IN „RALIUL PRIMĂVERII
53 de ech paje pornesc miine spre Sibiu, capătul primei etape

Cum era de așteptat, poșta a 
mai adus înscrieri așa că la ora 
actuală 53 de echipaje se află pe 
lista de start. Cifra este fără în
doială îmbucurătoare și ea răsplă
tește eforturile conducătorilor Șco
lii de șoferi amatori din Bucu
rești care organizează pentru a 5-a 
oară această populară întrecere 
automobilistică rezervată în spe
cial începătorilor. îmbucurător este 
și faptul că alături de automobi- 
liștii bucureșteni (cei mai nume
roși) vor fi prezente la start echi
paje din nouă județe: Bihor, Bra
șov, Dolj, Hunedoara, Iași, Ilfov, 
Olt, Sibiu și Timiș, dovadă că aria 
geografică a acestui sport se lăr
gește continuu. Doar rîndurile au
tomobilistelor au rămas subțiri, ca 
și anul trecut tot numai trei echi
paje mixte figurînd printre parti- 
cipanți. In schimb, va fi de ur
mărit și o întrecere pe echipe, AS- 
KALIN (Asociația liceului Ion Ne- 
culce din București), Școala de șo
feri amatori — București, Danu
biana și echipajele din Sibiu, a- 
vînd prezente la start formații 
complete.

Așa cum prevede programul în
trecerii, toți concurenții trebuie să

ACTIVITATEA ÎNOTĂTORILOR SE INTENSIFICĂ
Primăvară capricioasă. Cînd plouă neîntrerupt și este răcoare, cînd 

soarele dogorește cu o intensitate de te trec toate transpirațiile. Și timpul 
trece. Se apropie vara. In întîmpinarea ei s-au făcut zeci și sute de prepa
rative, în toate domeniile șl în toate sectoarele de activitate. Bineînțeles, 
și in sport, mai ales natația s-a bucurat de toate onorurile. De aceasta, 
ne-am convins în urma raidului întreprins la cîteva dintre bazinele de înot 
ale Capitalei. Dar, mai bine să dăm curs observațiilor noastre.

VARA TN APRILIE

...Mai exact, către sfîrșitul lunii. 
Atunci, cristalhl de apă al bazinu
lui Dinamo și-a tulburat transpa
rența, pentru prima oară în ’72, da
torită curselor, fără de sfîrșit, ale 
înotătorilor. De ce atît de devreme? 
Pentru simplul ®iotiv că totul, dar 
absolut totul era pus la punct, iar 
înotători; clubului, ca și antrenorii 
lor au rămas credincioși principiu
lui „nu lăsa pe mîine ce poți face 
azi".

Vestiarele, birourile antrenorilor, 
ca și toate celelalte anexe de sub 
marea tribună a bazinului au fost 
zugrăvite încă din iarnă. Și nu a- 
pucase să se desprimăvăreze bine 
cînd bazinul propriu-zis a intrat 
în atenția echipelor de întreținere. 
S-a înlocuit faianța, s-au revizuit 
și vopsit filtrele, s-a verificat in
stalația electrică, pentru „noctur
nele" înotătorilor și poloiștilor. La 
începutul lui martie, bazinul ar 
fi putut fi umplut. Dar s-a așteptat 
aprilie, cînd sportivii clubului au

MANNHEIM"
Carol Vereș (Steaua) și cuprinde 
următorii sportivi l Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura. Emerio Tușa, D. 
Grumezescu, D. Ivanov, Hie Oanță, 
Fr. Papp, I. Cacenco, Gh. Moldo- 
veanu, Gh. Gherman, Gr. Ivanov. 
N. Naumenco, A. Agh, C. Georgescu, 
L. Lavrenschi.

AU PLECAT LA
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE POPICE
Joi seara, delegația sportivilor 

români la C. M. de popice, în frun
te cu președintele F.R.P., Gh. Bă
lan, s-a îmbarcat în expresul de 
Belgrad, urmînd ca din capitala 
Iugoslaviei, popicarii noștri să-și 
continue drumul cu avionul pînă 
la Split.

Iată ce ne-a declarat la plecare 
secretarul general al F.R.P., Ladis
lau Szocs, care însoțește pe spor
tivii noștri la C. M.! „Actuala edi
ție se anunță deosebit de dîrză și 
echilibrată. Pregătirile serioa
se. efectuate în vederea confruntă
rilor de la Split și rezultatele bune 
obținute de jucătoarele și jucătorii 
români ne îndreptățesc să aspirăm, 
atît în concursul feminin, cît și în 
cel masculin, la una dintre meda
liile puse în joc"

SlMBĂTĂ Șl DUMINICA LA ATENA

ÎNTÎENIREA ATLETICĂ 
DE JUNIORI 

GRECIA-ROMÂNIA
în zilele de 27 și 28 mai, pe 

stadionul Karaiskakis din Atena se 
va desfășura întîlnirea masculină 
de juniori dintre reprezentativele 
atletice ale Greciei și României. 
Din echipa noastră nu vor lipsi de 
la start: D. Cristudor, Gh. Ghipu, 
N. Onescu, R. Gavrilaș, M. Iordan, 
L. Dan. T. Stan.

prezinte astăzi după-amiază mași
nile la revizie tehnică O primă 
încercare ia cale vor fi supuse 
frînele, direcția, instalația electrică 
și pneurile (care trebuie să aibă 
adîncimea sculpturilor de cel pu
țin 3 mm în zona cea mai u- 
zată).

Mîine dimineață va avea loc 
startul. De fapt starturile, căci la 
ora 7,01, în fața sediului Școlii de 
șoferi amatori (bd. Republicii nr. 
108) se va da startul festiv, cel 
oficial avind Ioc o jumătate dc oră 
mai tîrziu (începînd de la ora 7,31) 
la intrarea în Piața Scînteii (în 
fața pavilionului de expoziție din 
Parcul Herăstrău).

Prima etapă a raliului se va în
cheia mîine la Sibiu, unde concu
renții vor sosi începînd de la ora 
12,55, iar după-amiază se vor des
fășura și primele probe speciale 
(schimbarea unei roți și un sla
lom printre popice). Duminică se 
va desfășura a 2-a etapă a raliu
lui (Sibiu — Rm. Vîlcea — Pitești 
— București). Sosirea concurenților 
(începînd de la ora 11,38) are loc 
în fața noului Institut politehnic 
din Militari-Grozăvești.

atacat cu „toate pînzele sus" sezo
nul de vară, ’72, al natației.

Dintre noutățile sezonului în curs 
semnalăm un record privind data 
de deschidere a cursurilor de ini
țiere la înot. El a fost transcris 
la 3 mai 1972 și aparține tot clu
bului din șoseaua Ștefan cel Mare. 
Graba deschiderii cursurilor este di
rect proporțională cu atenția ce se a 
cordă acțiunii. Conducerea cursului a 
fost încredințată apreciatului antre
nor Carol Corcec, iar printre pro
fesorii care vor dirija instruirea 
figurează nume binecunoscute în 
natația românească, ca i Sanda

Inaugurat în toamna anului trecut, bazinul de înot al clubului Rapid nu a avut nevoie de preparative 
speciale pentru a fi pus, în primăvara acestui an, la dispoziția înotătorilor și poloiștilor clubului. Iată noul 
bazin din Ciulești, fotografiat la o oră matinală, fără animația obișnuită de peste zi.

....--------------------------- . . ■ ._ . _ Foto i V. BAGE AO

Recent, Ia Oradeă, a avut loc, sub auspiciile Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Bihor, o analiză a modului cum sînt tra
duse in viață hotăririle de partid și de stat, cu privire la continua dez
voltare a mișcării sportive, asigurarea bazei materiale și procesul instruc- 
tiv-educativ cu sportivii. Analiza a subliniat unele realizări obținute în 
aceste direcții, dar a relevat și o serie de neajunsuri care se fac, în con
tinuare, simțite.

Iată succint punctele de vedere exprimate în această ședință de 
analiză.

• Prof. ANA SANDULESCU, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean : In școlile bihorene, 
orele de educație fizică se desfă
șoară în condiții net superioare față 
de trecut. Una din cauze — îmbu
nătățirea bsaei materiale, prin a- 
pariția multor amenajări sportive 
in cadrul școlilor, rod al muncii pa
triotice desfășurată de elevi. O 
altă cauză — creșterea numărului 
de cadre didactice de specialitate. 
Greutățile apar mai ales acolo unde 
nu există săli de sport. O soluție i 
căminele culturale să fie folosite — 
iama mai ales — de școli. Inspec
toratul, în dorința de a veni în în- 
tîmpinarea nevoii materiale a unor 
școli, va construi dte o sală de 
sport la Harghita și în comuna

Azi, in sala Dinamo,

POLITEHNICA -1. E F S. UN DERB Y
AL BASCHETULUI FEMININ

La Ploiești, meci de tradiție: Steaua — Politehnica București
O singură zi de odihnă — luni 

— și-au permis finalistele campio
natelor republicane de baschet 
după meciurile ultimului tur și 
înaintea turneelor finale care se 
vor desfășura, de astăzi pină du
minică. la București. în sala Di
namo (fetele), și la Ploiești, în sala 
Victoria (băieții). începînd de marți, 
echipele feminine Rapid. IEFS, Po
litehnica și Crișul și cele masculi
ne Dinamo, Steaua, Politehnica 
București și Universitatea Timișoa
ra au intrat în regimul antrena
mentelor specifice dinaintea între
cerilor decisive, asa cum vor fi cele

CLASAMENTE. PROGRAM

FEMININ

1. Rapid
2. I.E.F.S.
3. Politehnica
4. Crișul y

27 24 3 1773—1364 51
27 23 4 1865—1334 50
27 22 5 1881—1387 49
27 15 12 1438—1497 42

Sala Dinamo, de la ora 17 : Rapid
Crișul, IEFS — Politehnica

MASCULIN

1. Dinamo
2. Steaua
3. Politehnica
4. Universitatea

33 31 2 2775—2123 64
33 29 4 2501—2170 (.2
33 23 10 2516—2115 55
33 21 12 2594—2357 54

Sala Victoria, de la ora 18 : Dinamo— 
Universitatea Timișoara, Steaua—Politeh
nica București.

din Capitală și de la Ploiești, la 
sfîrșitul cărora vor fi cunoscute 
campioanele țării și celelalte ocu
pante ale pozițiilor medaliate. Din 
programul de azi, un interes ma
jor îl prezintă meciul de fete IEFS 
— Politehnica, deoarece învirjgă- 
toarea își păstrează șansele de a 
intra în posesia titlului, în vreme 
ce învinsa își pierde aproape orice 
speranță de a-și vedea realizat vi
sul. Referitor la turneul feminin, 
este bine să precizăm că el consti
tuie ultimul prilej de selecție pen
tru reprezentativa României care 
va participa, în toamnă, la cam
pionatul european și la Balcania-

Grințescu, Cristina Balaban, Cris
tian Vlăduță și alții. Nu ne rămîne 
decît să urăm membrilor secției 
de natație de la clubul Dinamo 
cît mai multe și valoroase recor
duri în noul sezon, iar celor mici, 
viitori înotători, numai note bune 
din partea profesorilor.

ÎN CASA TA TE 
GOSPODĂREȘTI CUM VREI...

„In două săptămîni de antrena
ment în aer liber, acasă la noi, am 
realizat mai mult decît în alți ani, 
într-o lună întreagă, la ștrandul 
Tineretului". Remarca aparține an
trenorului Al. Schmaltzer, de la 
Școala sportivă nr. 2. Da, sportivii 
de la această școală și-au început 
și ei antrenamentele în aer liber

G. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

Valea lui Mihaî. Se impune, de 
asemenea, rezolvarea unei alte pro
bleme legate de buna desfășurare 
a activității sportive a elevilor, și 
anume aceea a procurării unor ma
teriale sportive, a echipamentului. 
Magazinele de specialitate nu își 
respectă comenzile ; încă nu există 
o corelație între comerț, cumpără
tor și producător.

• VIORICA LUȚAȘ, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. 1 Sînt 
de semnalat rezultate bune în ac
țiunea organizațiilor noastre de a 
atrage cit mai mulți tineri în acti
vitatea sportivă de masă și de per
formanță. Există comune unde ti
nerii participă în număr aprecia
bil la acțiuni sportive. Sînt, însă, 
cazuri cînd mulți tineri nu sînt ur

dă. In acest sens, declarația antre
norului principal al lotului, prof. 
Sigismund Ferencz, este semnifica
tivă : „Solicitarea fizică și nervoa
să la care vor fi supuse finalistele 
diviziei A va fi un test deosebit de 
util pentru baschetbalistele vizate 
să alcătuiască echipa națională. 
Consider că dificultatea turneului 
ne va fi de un real folos, deoarece 
adevărata valoare iese la iveală

Pasionantele dispute sub panouri între „giganții" echipelor Steaua și 
Politehnica vor fi reeditate astă-seară în sala Victoria din Ploiești.

Foto : Paul ROMOȘAN

DUMINICĂ-ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE

Prima parte a campionatului Di
viziei A de lupte libere se va în
cheia duminică, după disputarea 
partidelor din cadrul ultimei etape 
a turului. 

măriți în activitatea lor, nici aju
tați să-și ridice măiestria. Și astfel, 
elemente talentate se pierd. Este de 
datoria organelor sportive județene 
să aibă în vedere, în munca lor, 
și un asemenea aspect.

• VASILE LUCACI, președintele 
Consiliului municipal al sindicate
lor : Indisciplina care domnește la 
clubul Crișul nu mai poate fi to
lerată. Părerea mea este că s-a 
greșit atunci cînd au fost luate 
unele măsuri așa-zis organizato
rice la acest club. Se impune o 
intervenție energică, o analiză a- 
tentă a felului cum își desfășoară 
activitatea sectorul tehnic, cadrele 
de profesori și antrenori. Faptul că 
la un meci de fotbal cu U.T.A., la 
stadion vin numai 500 de specta
tori trebuie să ne dea de gîndit...

• VIOREL ȘTRENGARU, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal : Toți iubitorii de

Vasile SERE, corespondent

(Continuare în pag. a 2-a) 

tocmai in condițiile unor întreceri 
echilibrate, extrem de disputate, 
așa cum sînt convins că vor fi 
cele din sala Dinamo".

La Ploiești, azi se întîlnesc în
tr-o partidă de tradiție Steaua și 
Politehnica, ultima fiind formația 
care a prezentat cea mai evidentă 
ascendență de formă la încheierea 
celui de al treilea tur al diviziei A.

Deosebit de interesant se anunță 
triunghiularul de la Iași unde se 
vor întîlni formațiile Steagul roșu 
Brașov, Metalul Tîrgoviște și Ni- 
colina din localitate. Succesele cî- 
torva dintre luptătorii ieșeni în 
confruntările din ultima vreme 
vor da aripi formației de pe dea
lul CopQului cu toate că ea va 
avea de înfruntat două dintre cele 
mai bune echipe ale seriei. Triun
ghiularul va fi arbitrat de P. Ju- 
gunovschi (București).

Echilibrată se anunță și reuni
unea care va avea loc la Constan
ța, reuniune în cadrul căreia vor 
evolua formațiile Progresul Bucu
rești, Autosport Sf. Gheorghe și 
Tomîstex Constanța. Arbitru prin
cipal — Ladislau Bandi (Bucu
rești).

La Tg. Mureș este programat un 
triunghiular mai puțin echilibrat, 
favorită fiind echipa clubului bucu- 
reștean Rapid în fața echipelor 
C.F.R. Timișoara și Mureșul din 
localitate. Arbitru principal — AI. 
Toth (București).

în sfîrșit, în Capitală, în sala 
clubului Steaua din Calea Plevnei, 
multipla campioană va primi re
plica echipelor Lemnarul Odorhei 
și Vulturii Textila Lugoj. De bună 
seamă că în această reuniune echi
pa Steaua nu va avea probleme. 
Arbitru principal — S. Simionescu 
(București),
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A DOMINAT SEMIFINALELE
© Actualul sistem de desftțurare * competiției trebuie revizuit

Semifinalele campionatului națio
nal individual constituie, în mo
mentul de față, cea mai dificilă 
competiție pentru fruntașii noștri 
șahiști. Intr-adevăr, formula de dis
putare: 8 grupe a cîte 12 jucători, 
din care se califică numai primii 2, 
— impune candidațiilor cu șanse un 
fel de sprint în care ce] mai mic 
moment de slăbiciune poate fi fa
tal. Lucrurile se agravează datorită 
faptului că — deși în intenția fe
derației era de a da posibilitate u- 
nuj număr cît mai mare de jucă
tori, reprezsentînd toate județele țâ
rii. să ia parte la această fază a 
campionatului — în practică mulți 
dintre jucătorii lipsiți de o șansă 
reală de calificare nu se prezintă 
3a start- astfel că multe gr ipe s-au 
disputat cu 11 participanti sau 
chiar cu 10. In aceste condițiuni o 
singură partidă poate decide califi
carea (cazul maestrului Buză, care 
după ce a condus cu 7*2 puncte din 
8. a pierdut în ultima rundă și a 
fost eliminat) sau — caz și mai râu, 
3 sau chiar 4 jucători fac remiza 
între ei și cîștigă împotriva restului 
participanților, după care departa
jarea se face, In cazul unui clasa
ment Sonneborn egal, pe baza.. di
ferenței de vtrstă ('), jucătorul mal 
tînăr calificîndu-se. Datorită 
tei clauze a regulamentului 
trui Dumitru Ghizdavu. care 
cu 2 luni mai „bătrîn" declt
trul Mihai Ghindă (ambii avînd <22 
de ani!) ar trebui să nu ia parte lî 
viitoarea finală a campionatului. 
Dacă adăugăm la aceasta inegali
tatea de forță a grupelor, determi
nată de faptul că foarte mulți ju
cători de valoare bucureșteni, fiind 
legați de sarcinile lor profesionale 
nu pot face deplasarea în provin
cie, ceea ce are ca urmare o supra
aglomerare cu maeștri a grupelor 
din Capitală, ajungem la concluzia 
că numeroasele critici care au fost 
aduse de jucători actualului sistem 
de disputare a semifinalelor nu 
sânt lipsite de fundament șl deci 
feste necesară o revizuire a lui.

Și acum, o scurtă trecere în revis
tă a rezultatelor (și a surprizelor!)! 
La București s-a înregistrat o ca
tegorică victorie a tineretului. Cam
pionul universitar Mihai Subă a 
cîștigat grupa I cu 8 puncte, îna
intea lui Nicolae Dăneț și a maes
trului Adrian Buză cu 7'/j (acesta 
din urmă are Sonneborn mai slab).

aceș- 
maes- 

este 
maes-

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU

„CUPA DUNĂRII" LA MOTOCROS
loc la Lvov• Duminică va avea

o nouă etapă, a Vl-a, în competiția 
internațională de motocros, dotată 
cu trofeul „Cupa Dunării”. In vede
rea acestei interesante Întreceri, 
specialiștii federației au alcătuit, 
pe baza comportării avute în cam
pionatul național de motocros aflat 
în plină desfășurare, următoarea 
echipă, care va reprezenta țara noas
tră : Ștefan Chlțu, Mihai Banu, A- 
dam Crisbai și Aurel fonescu. Spor
tivii noștri vor fi însoțiți d* an
trenorul Otto Ștefani.

• Conducerea asociației sportive 
Torpedo Zămești organizează dumi
nică un concurs de motocros, la 
care a invitat alergători din Plo
iești, Cîmpîna, Buzău, Moroni, Bra
șov și Tg. Jiu. în program figurea
ză probe pentru posesorii de moto
rete românești. Juniori șl aeniort.

• După concursul inaugural de 
viteză, desfășurat duminica trecutl 
Ia Galați, alergătorii de toate ca
tegoriile vor fi prezențl la startul 
unei reuniuni car* va avea loc du
minică 4 iunie, în Organizarea 
consiliului asociației sportiv* Pro
gresul Timișoara.

/ PRIN MUNCA VOLUNTARA

O vasta din Județul Naamț : prin mun
ca depusă de elevii șl cadrele lor didac
tice de Ia Școala generală Dreptu. din 
comuna Poiana Telului (profesorii Dumi
tru Gheorghiu, Ecaterina Popescu șl A-- 
cuta Vaslieț în satul Dreptu s-a amena
jat o bază sportivă pe care. în curind, 
vor avea loc primele întreceri.

George GROAPA, coreap

„CUPA CRAVATA ROțlE” 
LA HANDBAL

Pionierii și școlarii din municipiul 
Arad au participat, tn număr impresio
nant. la competiția handbalistică dotat.', 
cu trofeul „Cravata roșie". La sta.-t au 
fost prezente 15 echipe, care au folosit 
de-a lungul întrecerilor 225 de midi hand- 
bȘliștl. La capătul unor partide viu dis
putate, primele locuri în clasamente a.; 
fost ocupate după cum urmează : fd« 
— 1. Școala generală nr. 24 Florinele, 2. 
Școala generală nr. 23 Tudor Vtadimi- 
rescu. 3. Școala generală nr. 3: băieți — 
1. Școala generală nr. 24 Flntlnele x. 
Liceul nr. 4. 3. Școala generală nr. 7.

Consiliul municipal al organizației o.o- 
nierllor » oferit — după cum ne infor
mează prof. Leilțla Deleanu — diplame 
șl premii In materiale sportive echipolur 
laureate.

NUMEROȘI PARTICIPANT! 
LA CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI

Campionatul asociației a Intrat în tra
diția sportivă a Uzinei de autoturisme 
din Pireșli, numărul parUelpanțllor la 
diversele concursuri creșctild de la un 
an la altul. Pe foile de arbitraj ale ac
tualelor confruntări figurează peste 1 260 
de tineri și vtrstniel, care-ți dispută ln- 
ttletatea la fotbal, handbal, volei, tenis 
de masă și la alte discipline. întrecerile

S*raiu SAMARIAN

TINERETUL

GH. BADOI
ZIELIMINAȚI IN PRIMA

A. VLASCEANV

SA ÎNCHEIATSEMNE DE
DIVIZIEI BCAMPIONATULDE ARGINT-$1 DUPĂ „FLORETA

De remarcat că această grupă a a- 
vut numai 10 participant!. In gru
pa a II-a, victoria a revenit lui Dan 
Wolf cu 9 puncte. înaintea studen
tului Stoica Valentin 8'/j (eliminați: 
maeștrii Mihai Șuta, Vasiie Geor
gescu și ing- Mihai Rădulescu)

In grupa a Iîl-a, alături de ve
chiul finalist al campionatelor, ma
estru Carol Partoș, s-a clasat tînărul 
Sergiu GrUnberg, cu 7','î. Pe locul 
III maestrul P. Voiculescu cu 7.

In grupa de Ia Constanța a în
vins maestrul Gh. Mititelu cu 8!> 
urmat de Gh. Rotariu 8. La Arad, 
egalitate pe primele 4 locuri (!). în 
ordinea clasamentului Sonneborn: 1. 
Dan Bondoc, 2. Mozc-s Ernin (cali
ficați). 3. Mircea Pavlov, 4. Octavi
an Pușcașu. La Satu Mare a învins 
Șerban Nearnțu cu 8' .. înaintea lui 
I, boilere 8 (maestrul I. Szabo a o- 
cupat locul V). în grupa de la Bac âu 
s-au calificat la egalitate Traian Sian- 
ciu și Volodea Vaistnan.cite 8 s 
In sfirșit. la Tg. Mureș, pe primele J 
locuri- la egalitate: Edgar Nacbt 
I.Sonneborn superiori M. Ghindă și 
D Ghiadavu (Sonneborn egal — •- 
vantaj de vtrstă).

Cu toate deficiențete arătate, eu 
putem să nu subliniem faptul că 
aceste aemifinale au marcat, totuși, 
un cert progres ai tineretului, care 
lupți să cîștige majoritatea tn tur
neul final.

Miercuri seara, în șase orașe din 
țară au început întrecerile din ca
drul fazei de zonă a campionatului 
național de seniori. Datorită orei 
Urzii la care s-au terminat reuniu
nile n-am putut publica rezultatele 
în ziarul nostru tie joi. Iată rela
tările corespondenților și redactori
lor noștri : . -/

PLOIEȘTI. Faptul că la întrece
rile din localitate nu s-au prezen
tat cîștigătorii fazei județene din 
Dîmbovița, Ilt'ov și Gorj, a creat 
unele dificultăți în alcătuirea pro
gramului. Totuși. întîlnirile dispu
tele în prima reuniune au fose 
echilibrate, de un nivel tehnic co
respunzător, o singură partidă ter- 
minîndu-se înainte de limită. Cele 
mai frumoase meciuri au fost cele 
realizate de V Drăgan (Steaua) — 
Șt. Preda (Prahova) și C. Dumi
trescu (Dinamo Brașov) — I. Băr- 
bosu (Tractorul Brașov), cîștigate 
de primii la puncte. Puțin a lipsit 
ca numărul mare de spectatori pre- 
zenți să asiste la o surpriză. Dar 
ea nu s-a produs datorită faptului 
că greul Gh. Dumitrescu (Metalul 
Plopenl), rănit în ultima repriză, a 
fost oprit de medic să mai boxeze 
în partitia cu I. Sănătescu, pe care 
ÎI dominase pînă în acel moment. 
Alte rezultate t Șt. Băiatu (Steaua) 
bp V. Jugănaru (Prahova), I. 
Lungu (Mec. Buc.) b.p. D. Livezea- 
nu (Brașov).

Faza de zonă

campionatului național

Șl D. MIHALCEA,
A ÎNTRECERILOR

tele înregistrate : P. Covaliov (Glo
ria Buzău) b.ab. II Gh. Sandu (Vi
itorul Focșani), P. Manole (Farul) 
b.ab. III M. Merișor (Voința Brăi
la), Gh. Ene (Dinamo) b. ab. II R. 
Enache (Voința Rm. Sărat).

G RIZU

TIMIȘOARA. întrecerile zonale 
au început cu o gală-maraton : 18 
meciuri. Spre satisfacția spectatori
lor nu au lipsit nici surprizele. 
Intr-un meci foarte disputat, R La- 
zea (Motorul Arad) l-a învins la 
puncte pe D. Mihalcca (Dinamo). 
De asemenea, C. Văran (Reșița) 
l-a învins fără drept de apel pe 
Al. Mureșan (Steaua). Mai este de 
subliniat înfrângerea prin k.o. a lui 
Gh. Eădoi, Jn fața constănțeanu- 
lui V. Filip. Alte rezultate : I. An- 
ghelescu- (Reșița) b.p. V. Hreniuc 
(Baia Mare), Șt Molnar (Timi
șoara) b.ab. II Șt. Cotigă (Petrila), 
M. Dumitrașcu (Farul) b.p. E. Go- 
rea (Dinamo), A. Iliescu (Farul) 
b.p. V. Aștileanu (Timișoara), E. 
Constantinescu (Craiova) b.p. A. 
Szcntanaî (Lupeni).

Șt. MARTON

întrebare

A revenit, din Itaiia. delegația 
floretistelor care au luat parte la 
cea de a 18-a ediție a competiției 
de mare anvergură „Floreta de ar
gint".

Spre deosebire de anii trecuțî. 
prezența reprezentantelor scrimei 
românești a fost, de data aceasta, 
mai mult decit modestă. Dacă în 
1971, «de exemplu. Ileana Gyulai 
cucerea medalia de argint, anul a- 
cesta floretistele noastre nu au re
zistat decît trei tururi de competi
ție. Ecaterina Stahl și Maria Vi
col, componente ale lotului olim
pic, au părăsit întrecerea încă din 
turul al doilea, ca și mai tî- 
năra lor coechipieră Elena Prieop. 
Viorica Draga a înaintat un tur 
mai mult, dar — după părerea spe
cialiștilor — această tînără flore- 
tistă ar fi trebuit să se numere 
printre primele 24 de concurente 
(deci, să ajungă în sferturi de fi
nală) dacă evolua la nivelul posi
bilităților sale reale.

E«te. Intr-adevăr, regretabil că 
această competiție in cursul căreia 
federația de resort a vrut să veri
fice potențialul actual a două tră- 
gătoare din lotul olimpic (Stahl 
și Vicol), precum $i două Eorettste 
de perspectivă (Draga și Pricep' 
sa soldat cu o asemenea prezență

Como. Ceea ce îngrijoștearsă le 
rează ți mai mult este prelungita 
criză de formă a Ecaterinei Stahl 
care nu va participa la finalele 
campionatelor republicane deoarece 
a ratat calificarea în faza Pe Ca
pitală a competiției.

Comportarea Măriei Vicol ți a 
Ecaterinei Stahl la Como continuă 
să lase în suspensie problema lo
tului de floretiste pentru J.O. Râ
mi ne de văzut ce ne vor demon
stra campionatele republicane în 
această duminică $1, mai ales, se
verul examen pe care fi va consti
tui tradiționalul turneu programat 
între 2 și 9 iulie la Katowice.

în acest sfirșit de săptâmînă vom 
asista la finalele campionatelor re
publican* la două arme : sîmbărâ 
— la spadă. Iar duminică — la 
floretă feminin. Un nou prilej de 
a vedea pe planșa de concurs com
ponent ai loturilor olimpice 
și trăgători din noua genera
ție. darnici sâ se aflrme U$a cum 
• făcut sâtmăreanul A. Kaki. In 
camp:oralul ftoretișutec' to fața la
melor consacrate. ___

Intrecertte se vor desfâșun
sate Horească IL IncepEnd ie te 
Oi 8 30

ț-t

CUPA ROMÂNIEI'1

ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL
Au hiat sfirșit »1 uhmoe'.e dc J 

al* -.Cupei Român'el” la 
oină.

La Beuș Qud. Bihor) ru partici
pat opt echipe, pe primele două 
locuri, echivalente cu calificarea la 
turneul final, clasîndu-se formațiile 
Dinamo București și Tricolorul 
Baia Mare. Jocurile desfășurate aici 
au fost de bună factură tehnică și 
spectaculară, iar revelația compe
tiției a constituit-o echipa C.F.R 
Sibiu (medie de vîrstă — 19 ani), 
care a cîștigat de altfel șl turneul 
de consolare pentru locuril* 5—8.

— jn plteS desfJ*ur«re — »h>t
gizduue d» terenurile complexului spor» 
tsv fj de către clubul uzinei.

11U FEȚE-Wl’, coretp. Județean

MOTOBAL Șl CARTING 
LA URZICENI

S--*dlor.ul din localitate a fost gazda 
ospitalieri a unei reușite demonstrații 
de fotbal eu., motocicleta. Urmărită cu 
viu interes de către un numeros public, 
demonstrația (organizată pe durata de 
•.•tel reprize a cîte 15 minute) s-a tran
sformat într-o adevărată întrecere între 
echipele Voința A și B Componențil 
reia- două formații »u oferit un atrac
tiv spectacol, cu faze palpitanta și go
luri multe, victoria ■
voința B, ou soor.il 
»-l).

în deechiders și fri 
avut loe un concura --- -------------------
drul eăruta s-au întrecut 35 de pionieri 
șl a^vl. membri al cercului da Pe Ungă 
Casa pionierEor. învingătorii : cat. 8—13 
ani. hăieg — Gabriel Bariu, eet. 13—18 
ani. băieți — Paul David, cat. 13—1* ani, 
feae ‘

revenind echipai 
de 5—3 (1-1. 1-1.

pauzalc meciului a 
de carturi, tn ca-

— Eiisabeta Vlăscear.u.
Mire ca TABARCtA. corevp.

O NOUA SECȚIE DE BOX
De taarînd a luat flîndță pe lingă 

ciația sportivă Voința Sighișoara o 
tie de box pentru tinerii din oraș, 
trenamentale sînt conduse de
puglllăt Mlbali Solomon, iar cei am»tori 
sA practice acest sport au la 
o sală utilată cu materialele 
boxului.

aso- 
sec- 
An-

fostul

Ion TUBJAN.

t.
9

Arhitectura Buc. 
Dunărea Giurgiu 
Tînlril r>et. PI.

SERIA I

5
2
1

1
3
1

dispoziția 
necesara

eoreip.

UN VERITABIL RECITAL 
MINIFOTBALISTIC

stadioanele „Portul roșu" șl .DuPe _______ ___ _ ...
r.ăre*“ <5!n Galați a fost organizată Cupa 
memorial® „Cristian Stătescj'' " ’ ‘
fotbal. Au participat zece 
copil, repartizate - "
în 
au 
serii, 
rea ,______ _________ ,
GalaU — ș.N. Oltenița. Numerosul pu
blic aflat în tribunele stadionului „Dună
rea", printre care peste 2 000 de copil, 
cărora 11 s-a rezervat un sector special, 
a aplaudat disputa decisivă dintre for
mațiile Săgeata Galați _ C.F.R. Timișoara 
(grupa 11—12 ani) si Casa pionierilor 
îâș| — Victoria Galați (grupa 13—14 ani) 
— un veritabil recital fotbalistic. Au 
învins micii fotbaliști de la Săgeata 
Galați eu 4—1, tar tn al doilea meci vic
toria a revenit echipei Casei pionierilor 
din lași cu 2—1. Primelor clasate 11 s-au 
lnmtnat frumoase diplome și premii con- 
stînd în obiecte sportive.

Drago, COJOCARU — antrenor la Poli
tehnica Galați

la milti- 
„1 zzzi echipe de 
după criteriul vtrstel 

două grupe. Jocurile preliminare 
atabl'.it finalistele celor două 
care s-au înUlntt In deschide- 
partidei divizionare B. F. C.

1_ 
1. 
i.
4.
5.
4

rai H13 0
H 10 •
16 » 1
1» » •
14 « •
16 6 2

1.
1.
3.
4.
5.
t.
7. I.T.C.
8. S.S.E.

Rapid Buc. 
Olimpia Buc. 
Farul C-ța 
Chimia 
Portul 
Voința

18
18
18

(GRUPA

13 8

Nivodarl
C-ța 
C-ta

C-ta

SERIA

14
14
14
14
14
14
14
14

C £ Sl

DE

CAMPIOANĂ

JUNIOtl A CAPITALEI

10
11
14

___ 1
11 I 2

9 2 3
8 0 6
6 1 7
4 0 10
3 0 11
0 0 14

A n-A

1. Constr. Suceava
2. Automobil. Tecuci
3. Agronomia Iași
4. Ancora Galați
5. Mln. G. Humorul

SERIA A IH A

73— 101 28
74— 155 22
53—tiM 17

B)

524— 38 
490- 48 
221—158 
160—176 
172—175 
111—337 
76—255 
91—677

ce
83
R3

28
22
20
13
17

Cealaltă .ror.ă*. desfășurată la 
Doireșt: (Dîmbovița), a furnizat 
dispute deosebit de dtrze. partidele 
dintre rele șase participante atră- 
gtnd în Jurul terenului numeroși 
spectatori. Dreptul de a participa 
la turneul final al „Cupei României” 
l-au cucerit echipele CJ*. București 
și Avtntul Curcani (jud. Ilfov). Și 
celelalte formații care s-au aliniat 
la startul acestei ,.zone“ au prac
ticat jocuri frumoase, dovedind o 
bună pregătire. Merită a fi men
ționate echipele Turbina Doicești 
(antrenor Gh. Draghici). Drum nou 
Boureni (jud. Dolj) și Chimia Tr. 
Măgurele, pentru prima oară cali
ficată la o etapă de zonă. De re
marcat și inițiativa conducerii ter
mocentralei de la Doicești, care a 
oferit cupe și plachete celui mai 
bun jucător, celui mai tînăr jucă
tor și celei mai disciplinate forma
ții.

Iată lista completă s echipelor 
care își vor disputa la Mangalia 
Sud între 2 și 4 Iunie, prețiosul 
trofeu i C.P. București, Dinamo Bu
curești, Viață Nouă Olteni (Jud. 
Teleorman), Celuloza Călărași- Bi
ruința Gherăiești (Neamț), Avtntul 
Curcani (Ilfov), Tricolorul Baia 
Mare șl Avtntul Frasin (Suceava).

S-os 
nnriiiui 
cîpiuhă 
petiție 
patru tiintre cete cp! 
hcipante primesc dn 
disputa taSâzsi de 6 , 
ia ocrul «cui turoeu final, titlul 
de fu ,«ilară a tării. Desigur, pe 
pr.tui loc s-a eînsat ech-pa cu 
cea mai bună pregătire tehitică. 
tactică $i fizică, a Cleboloi sportiv 
școlar. Fără a diminua cituși de 
puțin meritele ccraponeaților săi 
uuncre cere s-au remarcat in mod 
decsebit Octavian. Martin. Ghitâ. 
Moraru și Zafîescu). trebuîe să 
coasemnăm și contribuția la acest 
succes a celor doi antrenori. Cor
nel Munteann și Nicolae Mzitlu. 
Jucătorii de la CSS. au terminat 
campionatul nefnvfnșî ți cu un 
consjderabil avans (8 puncte) față 
de următoarea clasată. Celelalte 
trei formații (care împreună cu 
C S5- ver participa la turneul final 
amintit) sînt Școala sportivă nr l 
(antrenor Mariana Lueescu). Griviț* 
Roșie (antrenor S. Wetaerberg) Șî 
Rapid-,.Aurel VI al eu" (antrenor 
Constantin Vasiie). clasate. în a- 
ceastă ordine, pe locurile i. 3 $f 4. 
O notă slabă pentru formațiile 
Constructorul, autoare?, a patru ne- 
prezentări și Șc. Sp. ..Energia”, 
care nu a obținut nid o victorie, 
părăsind terenul învinsă în toate 
cele 14 jocuri susținute.

Lccaesat L-.trecerile campio- 
de nîgby-;un:orî al nfijni- 
Baaaras& (acria D. com- 

impertaniă prin faptul că 
echipe par- 

ptul de a-și 
provinciale-).

Dumitru NEGREA

NAȚIONALA*

SECUNDĂ JOACĂ LA LEIPZIG
Echipa secundă de polo a Româ

niei a plecat la Leipzig pentru a 
participa, incepind de astăzi și pînă 
duminică, la un turneu internațio
nal alături de primele reprezenta
tive ale Bulgariei, Cehoslovaciei și 
R. D. Germane. Au făcut deplasa
rea jucătorii Sten cu. SLăvel (por- 

Șt. Kroner, Szabo, Popa. Ț5- 
Mirea, Răducanu, Șervan. C. 
I. Slăvei, împreună cu antre- 
Al. Bădiță șt Th. Ange’.escu.

tari), 
ranu, 
Rusu, 
norii

CE TREBUIE
fl/nnare din paj. 1)

sport din Oradea așteaptă un revi
riment în activitatea sportivă. At
mosfera încărcată, existentă acum 
la clubul Crișul, se datorește, în 
primul rînd cadrelor din consiliu. 
Rezultatele slabe ce se obțin au 
o legătură directă cu procesul in- 
structiv-educativ, care este insufi
cient. lncercînd o clasificare a ne
ajunsurilor, aș fixa următoarea or
dine : indisciplină, lipsă de educa
ție a sportivilor, slabă mobilizare 
a acestora pentru a lupta cu dă
ruire pentru culorile clubului, pen
tru prestigiul mișcării sportive. In 
ceea ce privește, fotbalul, redresa
rea lui, cred că o soluție imediată 
ar fi crearea unui club specializat, 
în fine, ar fi de dorit ca clubul 
Crișul să colaboreze mai eficient 
cu Institutul pedagogic pe linia pro
movării unor elemente de perspec
tivă, precum și cu alte unități.

• DUMITRU BEJAN, șeful servi
ciului C.F.I. al Consiliului popular 
județean : După părerea mea, lip-
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PITEȘTI. Noua sală a sporturilor 
din localitate a găzduit prima re
uniune din cadrul fazei de zonă. 
Gala a lăsat de dorit prin dispro
porția valorică existentă între con- 
curenți. Din cele 12 meciuri dis
putate, șase s-au terminat înainte 
de limită. Singurul meci care a 
corespuns a fost cel de la categoria . 
71 kg, între V. Tîrboi (Farul) și 
C. Ghlță (Steaua), în care constăn- 
țeanul a terminat învin-ător dato
rită clarității loviturilor din ultima 
repriză. S-au mai evidențiat: Z. 
Standu (Olimpia Buc) care l-a în
trecut prin abandon în prima re
priză pe Gh. Cristea (Metalul) și 
A. Sitnion (Muscelul). învingător 
tot prin abandon în prima repriză 
în fața lui N. Covaci (Alumina Sla
tina). Arbitrajele au fost, în gene
ral. satisfăcătoare, cu excepția celui 
prestat de A. Nicoleasa (Brașov), 
care a comis mai multe erori.

I. FEȚEANU
BRĂILA. în prezența a circa 400 

de spectatori sala sporturilor tiin 
localitate a găzduit prima reuniune 
a fazei de zonă. Dezechilibrul valo
ric dintre concurenți a făcut ca 
șapte partide să se încheie înainte 
de limită. Iată cîceva din rezulta-

CLUJ. în absența boxerilor din 
Alba și Bistrița Năsăud, zona de 
la Cluj — care-i reunește Pe re
prezentanții județelor Bihor, Ma
ramureș, Mureș, Satu Mare și Cluj, 
ca și o serie de boxeri de catego
ria I — și-a înscris pe foile de 
concurs numai 36 de parti cipanți'. 
16 dintre ei au evoluat în prima 
seară. A fost o gală echilibrată, 
•cu o singură partidă terminată 
înainte de limită si cu două capete 
tie afiș : N. Butișagă (A.S.A. 
Cluj) — R. Ivanclu (Metalul Buc.) 
și Gh. Roșea (O. Turzii) — A. Si- 
mionescu (Farul), ambele cîștigate 
la puncte de clujeni, în urma unor 
dispute dinamice și foarte specta
culoase. Alte rezultate : L. Mathe 
(Voința Cluj) b.p. C. Lică (A.S.A. 
Tg. Mureș), Al. But (Crișul Ora
dea) b.p. Șt. Laslofi (Unirea Dej).

N’ușa DEMIAN

PIATRA NEAMȚ. întrecerile zo
nale din localitate au reunit 39 de 
concurenți. în prima reuniune s-au 
disputat nouă meciuri, a căror 
spectaculozitate i-a satisfăcut pe 
cel prezenți. Iată rezultatele : T. 
Boșcu (Bocșa) b.p. N. Vasiie (Neamț), 
M. Corfus (Suceava) b.p. N. Racoviță 
(Nicolina Iași), Gh. Obreja (Galați) 
b. ab. III C. Tănase (Neamț), C. 
Bumb (Galați) b.ab. II V. Hafen- 
ciuc (Suceava), M. Tcofil (Buc.) 
b.p. N Deicu (Galați), C. Melinte 
(Iași) b.p. Șt. Voicu (Galați). P. 
Cimpeanu (Metalul 
V. Neață (Suceava).

C.

Buc.) b.ab. I ,

NEMȚEANU✓

In DIVIZIA B

14 ECHIPE CANDIDEAZĂ LA

In primul eșalon: C. S. M. Sibiu sau

de echipe
fața ultimei etape a cam-

divizionare BCele 40 
se află în 
ptonatulul. Duminică va cădea cor
tina și peste ediția 1971—1972 a 
competiției eșalonului secund, o e- 
diție mai zbuciumată declt toate 
cele precedente, mal plină de sur
prize șl mai disputată ca niciodată. 
Afirmația noastră este sprijinită, în 
primul rlnd. de faptul că înaintea 
ultimei etape a campionatului si
tuația este departe de a fi clarifi
cată. mai ales la coada clasamente
lor. Spunem mai ales, pentru că în 
momentul de față cunoaștem deja 
trei din cele patru viitoare divizio
nare A, acestea fiind Minaur Baia 
Mare și Voința București — la mas
culin și Progresul București — la 
feminin. Singura dilemă în privin
ța echipei care va promova în di
vizia A o avem în seria a Il-a fe
rn .ni nă, unde C.S.M. Sibiu și Con
structorul Timișoara ne oferă o si
tuație destul de rar întîlnită- Cele 
două formații se găsesc la egalitate 
de puncte, timișorencele avînd, însă, 
un golaveraj net superior dar. în 
pc-fida acestui lucru, pe poziția de 
lider se găsește C.S.M. Sibiu care 
beneficiind de un număr mai mare 
de victorii, este favorizată de regu
lament. unde prima clauză de de
partajare, în caz de egalitate, o con
stituie numărul de victorii. Și cum, 
în uitima etapă, ambele formații 
joacă în deplasare. în compania u- 
nor echipe pe, care le-au întrecut 
relativ ușor și în tur, este de presu
pus că sibiencele vor intra în divi
zia A numai pe baza numărului de 
victorii. Și asta spre ghinionul Con- 
rtructcrului Timișoara...

Trec!nd la situația din zona re
trogradării, găsim nu mai puțin de 
14 echipe candidate la... 7 locuri

MIȘCĂRII SPORTIVE BIHORENE
slabă. Or, asociațiile sportive sindi
cale trebuie să devină unități pu
ternice și în activitatea sportivă de 
masă și în cea de performanță.

sesc tehnicieni sportivi bine pregă
tiți profesional. De aceea, în cele 
peste 200 de asociații sportive sin
dicale se desfășoară o activitate

♦
Concluziile ședinței de analiză au fost prezentate de tovarășul VIC

TOR BOLOJAN, membru al C.C. al P.C.R.. prim secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Vorbi
torul a ținut să facă precizarea că „nu baza materială a fost principala 
cauză a rezultatelor negative obținute în ultima vreme pe plan sportiv, 
ci mai degrabă insuficienta ntuncă la toate nivelele organelor și organi
zațiilor sportive, incepind cu C.J.E.F.S., dar ți a celor cu atribuții, cu res
ponsabilități în domeniul educației fizice a maselor și sportului. Organele 
sportive de resort, în multe cazuri, nu muncesc cum trebuie. Datoria noas
tră este aceea de a lua măsuri operative. Vom constitui un colectiv care 
va analiza cu atenție cauzele care frinează bunul mers al activității spor
tive din Județul nostru. Consiliul municipal. La rindul său, va întocmi un 
plan operativ de măsuri in care să se prevadă amenajarea unor baze 
sportive simple, organizarea cit mai multor locuri de agrement pentru 
oamenii muncit, crearea de spatii de joacă pentru copii in cartiere. Prin 
măsuri bine gindite șl operative sint convins că sportul bihorean, de masă, 
ca și de performanță, va putea ieși din anonimat Pentru aceasta este 
necesară, însă, și o mai bună conlucrare intre toți factorii cu munci de 
răspundere în domeniul educației fizice și sportului”.

In cadrul ședinței au mai fost abordate o serie de alte probleme 
legate de amplasarea unei săli de sport și a unui patinoar artificial in 
municipiul Oradea. Pentru realizarea celor două importante obiective spor
tive a fost alcătuit un colectiv de specialiști, care va studia condițiile 
de amplasare și va stabili soluțiile tehnice corespunzătoare.

7 LOCURI.,. CODAȘE !

Constructorul Timișoara ?

Cis-„nefaste”. Dintre ele, Textila 
nădie. Politehnica Galați șl Voința 
Rădăuți sînt iremediabil pierdute, 
restul echipelor lncercînd să prin
dă ..lozul cîștigător** în ultima run
dă! Cele mai slabe speranțe le au 
handbalistele de la Voința Oradea, 
care vor întîlni pe Constructorul 
Timișoara șl băieții de “la Metalul 
Copșa Mică, ce vor primi replica 
redutabilului team C.S.M. Reșița.

In rest, partidele programate în 
etapa a 18-a (a IX-a din retur), nu 
constituie decît simple formalități, 
ele nemaiputînd aduce surprize 
în configurația finală a clasamente
lor.

Cine va retrograda, care va fi a 
doua echipă feminină promovată, 
iată întrebări la care nu vom ști 
răspunsul decît după ultima etapă 
a campionatului.

Horia ALEXANDRESCU

Iată clasamentele în 
de față s

momentul

IFEMININ. Seria

1. Progresul Buc. 17 12 3 2 228—171 27
2. Voința Buc. 17 10 4 3 198-147 24
3. Spartac Ploiești 17 10 3 4 166—134 23
4 Unlv. Iași 17 8 3 6 214—133 19
5. Gloria Buzău 17 6 5 6 161—175 17
6. Constr. Buc. 17 7 2 8 159—177 16
7. Chimia Făgăraș 17 5 4 8 180—178 14

\

8. IGEX Buc. 17 8 1 10 150—192 13
9. Voința Rădăuți 17 3 4 10 155—190 10

10. Poli Galați 17 3 1 13 121—193 î

Berta z n-a

1. C.S.M. Sibiu 17 13 1 3 166-136 27
2. Constr. Tim. 17 12 3 2 226—138 27
3. Sparta Mediaș 17 10 1 6 200—166 21
4. Constr. B.Mare 17 8 2 7 191—183 18
5. Voința Sighișoara 17 8 1 8 166—155 17
6. Textila Sebeș 17 7 1 9 160—131 15
7. Jiul Petroșani 17 7 1 9 152—178 15
8. Univ II Tim. 17 5 1 11 170— 184 11
9. Darmagant Tg M. 17 5 0 12 149—185 10

10. Voința Oradea 17 4 1 12 152—221 <»

MASCULIN, Seria I

1. Voința București 17 11 2 4 298—241 24
2. Știința Bacău 17 9 3 5 273—244 21
3. Re!anul Săvinești 17 10 0 7 303—281 20
4. Agronomia Iași 17 9 1 7 270—286 19
5. A.S.A. Tg. Mureș 17 8 2 7 268—260 18
6. Rafinăria Teleajen 17 8 1 8 255—242 17
7. Comerțul C-ța 17 8 1 8 230—233 17
8. Chimia Făgăraș 17 8 1 8 239—254 17
9. Tractorul Brașov 17 7 1 9 267—262 15

Seria a II-a

1. Minaur B. Mare 17 16 1 0 357—172 33
2. știința Lovrin 17 9 1 7 264—230 19
3. C.S.M. Reșița 17 8 3 6 273—243 19
4. Gloria Arad 17 8 2 8 248—278 18
5. A S.A. Sibiu 17 7 2 8 2G1—250 16
6. știința ' Petroșani 17 6 3 8 222—273 15
7. Timișul Lugoj 17 7 0 10 232—238 14
8 Met. C. Mică 17 7 0 10 252—271 14
9. Banatul Timișoara 17 6 1 10 224—297 13

10. Textila Cisnădie 17 4 1 12 223—234 9

ir
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LA RAS!

MARGINALII LA O ETAPĂ (a 24-a) ZBUCIUMATĂ
I

națio-
Bro-

IMPUSA SAU NU, PROMOVAREA 
S-A DOVEDIT FERICITĂ

Dumi- 
arăde- 
Dina- 

fiecare 
că ali-

îl rog^ pe antrenorul N. 
trescu să-mi dea formația 
nilor, înaintea meciului cu 
mo. Mi-o dă, zăbovind la 
nume, deși în final constat
niază echipa-standard. îl văd pe 
gînduri și-1 întreb ce-1 frămîntă. 
„Băieții întorși de la Ioturi...", îmi 
răspunde antrenorul liderului și, 
în acel moment, îmi reamintesc că 
în dimineața premergătoare parti
dei de la Arad, D. Nicolae-Nicușor 
îmi vorbise mult despre același 
subiect, aflat în miezul explicații
lor ce însoțesc comportarea sub 
așteptări a dinamoviștilor.

Și dacă în ceea ce-i privește pe 
jucătorii de la U.T.A., ruta lot re
prezentativ — club (tur și retur) 
a fost parcursă mai rar — com- 
ponenții dinamoviști ai lotului na
țional (adeseori, însemnînd o ju-

Liceul de fotbal „23 August" 
trebuie să se mute

UNDE?
.. .Cînd, cu puțin timp In urmă, 

a luat ființă primul liceu de foi- 
bal în Capitală, mulți, toarte mulți 
elevi și-au manifestat dorința de 
a-i frecventa cursurile, de a urca 
— paralel cu pregătirea lor de cul
tură generală — treptele fotbalului, 
sportul iubit de atîtea și atîtea 
milioane de tineri de pretutindeni. 
La exgmenele de admitere s-au 
prezentat în număr mare și cei 
mai talentați și bine puți la punct 
cu învățătura au fost admiși, con- 
stituindu-se 
crescut, 
la a 
și a 
cadre < 
fotbal a pornit o munca as: 
de finisare și șlefuire a unor vei 
tabile talente, cu mari posibilități 
de a ajunge, nu peste multă vre
me, elemente de valoare In fotba
lul nostru de performanță, făcînd 
în acest fel din Liceul 23 August 
ceea ce în fond s-a urmărit: o 
pepinieră a fotbalului.

Iată, însă că, tocmai In momentul 
cînd treburile începuseră să mear
gă excelent, liceului i se hotărăște 
un alt profil — metalurgic — ți 
fotbalul este nevoit să plece, să se 
îndepărteze tocmai de ceea ce cău- ■ 
tase să se apropie, cu rîvnă, sta- : 
dionul „23 August"...

Recent, prof. I. "Stoișor, șeîul 
catedrei de educație fizică a liceu- ’ 
lui, ne-a relatat, printre altele că :

— Nicăieri nu vom mai avea 
condițiile materiale de acum. Dis
punem de o sală de sport, de o 
curte mare a școlii și, ceea ce este 
și mai Important, de terenurile a- 
nexă ale stadionului „23 August", 
unde ne desfășurăm mare parte 
din activitate și Ia care ajungem 
in cîteva minute, fiind la un pas 
de stadion. Am căutat in tot Bucu- 
reștiul condiții asemenătoare și 
n-am găsit. Unele licee au sală, 
dar n-au terenuri ; altele au tere
nuri, dar n-au sală. Va fi foarte 
greu...

Indiscutabil, va fl greu. Va fi 
greu, pentru că liceul care-și croi
se o albie a sa, în care se stabi
lizase deja, va fi obligat <s-o la de 
la capăt, să se transtere In altă 
parte, în condiții dezavantajoase 
față de cele pe care ie-a avut 
pînă acum. Și dacă actualul Liceu 
23 August a primit o altă destina
ție, al cărei scop și rațiune 
țelegem (am vrea să tifn și 
acest sens, bine înțeleși), 

*de neîngăduit ca tocmai 
cînd se acordă o atenție 
schimbului de mîine al celui mai 
îndrăgit dintre sporturi, liceul de 
fotbal, singurul de acest fel în 
Capitală, să fid lăsat să se des
curce cum poate. Ar ti păcat. Mai 
ales dacă ne gîndim ca cei mai 
mulți dintre elevii acestui liceu 
sînt în stare, pentru totbal, să se 
scoale la 5 sau 6 dimineața și să 
traverseze Bucureștiul pentru a a- 
junge la timp la ore.

, cu
V-a, 

X-a.
didactice

clasele care 
fiecare an, 

pină ia a 
Un mănunchi 

cu specialitatea 
’ luă

ci

IX-a

Ie în
noi în 
ar fi 
acum, 
aparte

ROMÂNIA FILM

FLORIN PIERSIC Șl

mătate din echipa din șos. Ștefan 
cel Mare) au trebuit să-și împartă, 
efectiv, timpul de pregătire în 
două: o parte la lot, cealaltă la 
club. Și pentru o cît mai deplină 
edificare, antrenorul Nicușor ne-a 
pus la dispoziție, pe baza planului 
de pregătire a echipei Dinamo, cî
teva date statistice. Cea mai preg
nantă ni se pare a fi cea mai ac
tuală: în decursul acestui sezon 
(returul campionatului pînă în 
prezent șl perioada precompetițio- 
nală) selecționabilii au fost alături 
de coechipierii lor la club numai 
69 DE ZILE !

„în asemenea condiții, mai pu
tem pretinde echipei randament 
uniform, omogenitate valorică, 
transplant fericit al tinerilor jucă
tori ?“ — se întreba Nicușor. „Mai 
ales că, în cele mai multe cazuri, 
o formulă de echipă se pregătea 
în cursul săptămînii și alta evolua 
în meciurile de campionat!*

Este, evident, un argument de 
care trebuie să se țină seama a- 
tunci cînd apreciem comportarea 
unei echipe în principalele com
petiții interne, atingerea sau rata
rea obiectivelor pe care și le pro
pune.

Iată, Insă, că Dinamo a dțtlgat 
miercuri — nesperat! — chiar pe 
terenul liderului, aliniind o for
mație din care au lipsit Deieanu. 
Sătmăreanu II. Sălceanu. Lucescu. 
Dumitrache. Din care au făcut, ia
să, parte tineri taler, tap. ca Da- 
brău, Gaspar. Batacliu, Custof — 

dintre cadeții prefesoru- 
■ — și carp ș:-au făcut 
ria. Impusă sau nu, pro- 

rerar dove- 
lof, ținiod 
de proprta 

necesară 
A. indife— 
credem că

recruta 
lui Tir 
bine d; 
movarea acestora in 
dește că alcătuirea unui 
seama $i de perspectivă, 
pepinieră, este absolut 
oricărui club di 
rent de firmă. Vrem să 
Dinamo a pierdut in actual* edi
ție a campionatului doar o bătă
lie.-

or. ar

Paul SLAVESCU

FERMITATE MINATĂ DE
Parcă a răzbătut prtn presă, dar 

fără mare vehemență, că la Pe
troșani apele au început să se tul
bure. Conduita sportivă a unor ju
cători de la Jiul nu a fost in nici 
un caz virtutea de frunte a aces
tei echipe, totuși merituoase, și ne 
amintim cum, nu cu multă vreme 
în urmă, un Peronescu. Mihai sau 
Ac-him au fost debarcați în numele 
respectului pentru o disciplină ri
guroasă. Dar iată, și din actualul 
lot. conducerea clubului a depistat 
cîteva „oi negre" (Suciu, Dodu. 
Georgevici și Stoian), hotirind e- 
purarea lor progresivă din echipă, 
în funcție, bineînțeles, și de ecoul 
pe care-1 va trezi această măsură 
drastică în conștiința jucătorilor. 
S-a stabilit ca primul exemplu să 
fie dat cu portarul Suciu, surprins 
cu două zile înaintea ultimei etape 
în tovărășia lui Stoian și amindoi 
în tovărășia lui- Bachus, într-un 
local din centrul Petroșanilor Pil
da trebuia să aibă o putere edu
cativă binevenită și. In virtutea

0 INTERDICȚIE
...Am 

partidei 
contînd 
de elevi, de copii, în spatele gar
durilor care împrejmuiesc Stadionul 
„23 August".

N-aveau bilete, se rugau de paz
nici să li se permită, totuși, acce
sul în tribune.

Răspunsul ?
Erau alungați cu vorbe grele, cu 

ciomege.

văzut duminică, înaintea 
România — Danemarca 

în preliminariile J.O., sute

PREZINTĂ PE

CORiNA CHIRIAC

IN COMEDIA POLIȚISTĂ

Aventuri la Marea Neagră
București

Anton 
muzica : H. Maiorovici

producție a 'studioului cinematografic

scenariul : Tudor Popescu imaginea : Ion
regia : Pavel Stiopul rr.zzitz ; H.

cu : Mircea Șeptilici, Zephi Alșec, Dana Crișan, Carmen-Maria Stru- 
jac, Fabian Gavriluțiu, George Rafael, Savel Stiopul, Dumitru Rucă- 
reanu, Mihai Badiu, Mihai Vasile Boghiță 
decoruri : Giulio Tincu costume : Nelly Merola

ÎN PROGRAMUL VIITOR LA CINEMATOGRAFELE
PATRIA Șl BUCUREȘTI

«SBBWMSSMKS?

Igoidnwnii (cura «u ae cede tn iaMpinei c ștttef eu tete de la circa 
25 de metri, baioml a meat bolit, «tuagâud degetele lt» Râducanu, a 
intrat fa» eoifnl dfa> stfugu «I porții, a tocit bara metalică de susținere a 
platei, dupd cere ■ my if te., bfâțeie goat-beependui giuleștean. Afa a 
inieru Politehnica lăți primul gc

Miercuri. Ia lari, cn prpn timp

spc-.ea sub tribune : J>e ce tet Z*- 
k*ria Drăstod a fssz aeaecat »i as
tăzi* A sau dat. dnar, peste cap 

"anal trecu» ca meci cv Kau-SuL aici, 
ta Iasă ?! “. Am zis că e versa 
o siensta _pre;*deeata ne suport
șj ti ap de 85 ăe c-roate aa avut 
dreptul s* credem as* ce-, a pertra

i cneva taze s”m-
dee medul peste

la aa cal iaserts Ce Aicea, 
îe centra a acoreat Ieșitură 
fasoarea RapiCu.tl (pe»:-u 

î peste aproape 1=M de se-

ce

s. fîr : horă fci jurul lut — Zaharia 
Dră£uei 1* șteargă ta tușierul Sta- 
m S:cctas și. spre surprinderea 

: sl acorde gol pentru e-
ehipa gazdă. Am repetat această fază 
relatata ia cronica de iert pentru a 
stat..i cît mai precis premisele unui 
dtai^g ce nu mai are nevoie de co-

greșese i: 
W si
lit. L-si.

FRICA UNEI INFRINGED
nași principiu pedagogie ferm, a 
fost înlocuit un portar rutinat (ris- 
cindu-se. In ultimă instanță, forța 
defensivă a echipe) cu un tinerel 
(Marincan) resemnat cam de mult 
In postura de rezerză eternă...

Ei bine, după 45 de minute de 
joc in compania Farului, Marincan 
a primit cu ușurință două goluri, 
care au pus sub semnul întrebării 
soarta acestui meci disputat la poa
lele Paringului. acoio de unde nici 
o echipă vizitatoare nu s-a întors 
cu două puncte. în actualul cam
pionat Dar. rocada de portari (Su
ciu in locul lui Marincan!) s-a fă
cut imediat după reluare, dărimin- 
du-se un principiu. anulindu-se 
presupusul elect educativ, învălmă
șind niște dimensiuni morale în- 
tr-o inconsecvență care a minima
lizat fermitatea conducerii, în pri
mul rfnd In ochii celor patru fot
baliști care (zic alții, dar ei nu 
recunosc) își dizolvă talentul în pa
harul cu băutură. Și atunci

Ion CUKN

Dentarii.
— TCvarășe Drăghici. ce ap 

cat prima data ?
— Ea am îcordat goi !
— Parcă ap arătat 

pentru Rapid.-
— Da. am acordat 

pentru Rapid.
— Am auzit însă,

. ■ c că * fost goi d m-aai
<hs 1* tușierul Stavru fiiicolau să-1 
întreb si pe eL

Abâmt s. eL tușierul S. Nicolau, 
a : -r. -. t cu cuvinte-grele: „Eu 
am acordat gol de la bun început ! 
T» am acordat gol de la bun ince- 
ps« ?* D:-. în acel minut 85, tușie
rul fo.1 eoMiuse acolo, aproape de li
ni* de poartă, fără să contirme prin- 
tr-o semnalizare golul marcat).

— Tovarășe Drăghia. dumneavoas
tră acefrda;: sau ar.utați un goi după 
ceea ce spun jucătorii ? ! Erap destul 
de aproape de fază !_

Zaharia Drighid n-a mai răspuns 
nimic.

Observa torul
Ardeleana, avea să 
tirziu 
cei doi 
care !!

Fără

lovitură
lovitură

indi

liberă
liberă

cîțiva jucători

Constantin 
declare mai 
dialog Intre 
culmea, tie- » » »

DE NEÎNȚELES...
Și stadionul, marele nostru sta

dion. era aproape gol, numărul 
spectatorilor ridieîndu-se la apro
ximativ 5 000.

—Aceeași scenă, cu aceiași actori, 
miercuri, înaintea începerii partidei 
de campionat Steaua — S.C. Ba
cău.

Spectatorii aflați în tribune, tot 
în jur de 5 000!

Aproape că n-am mai comenta 
această situație nefirească dacă 
n-am ști că pe unele stadioane din 
țară, la Cluj de pildă, există sec
toare de tribună rezervate special 
elevilor, care au acces gratuit la 
meciuri.

La București Insă, în jurul unor 
stadioane (aproape) goale, copiii 
sînt alungați fără menajamente.

Cine să-i mai înțeleagă pe auto
rii unei asemenea măsuri pe 
care— noi n-o mai numim ? Nu
miți-o dumneavoastră cum vreți.

ciclism ■
0 INTERESANTĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni, ci
cliștii noștri fruntași se aliniază la 
startul unei noi competiții. Sîmbătă 
ți dumincă. la Ploiești și pe șoselele 
județului Prahova, are loc o intere
santă competiție organizată de asocia
ția sportivă Metalul Plopeni, cu cea 
mai Dună secție de seniori din pro
vincie, care se pregătește să sărbă
torească 25 de ani de la înființare.

-Cupa Metalul*, competiție ce se 
adresează celor mai buni rutieri ai 
țării (inclusiv celor ce au participat 
de curind la -Cursa Păcii"), și la 
care au fost invitați șl cicliști din 
Cehoslovacia, se va desfășura în zi
lele de 27 și 28 mai, în trei etape.

ETAPA I (100 km) sîmbătă, de la

federal, 
ne 

că a asistat ta un
arbitri In care, 

acuza pe celălalt 
alte ccuientaru.-

Mircea M.
în cronica apăruta tn ziarul 
din cauza unei greșite recep- 
telefonice. In locui lui Stoi- 

cescu a apărut cu majuscule Romilă 
I. iar numele fundașului rapidist Pop 
n-a apărut cu litere man. cum 
cuvine’ jucătorilor remarcați.

IONESCU
p. s. 

de ieri, 
țicnari

se

„Afară din joc“
a fost tușierul Catană

Arbitrul Otto Anderco s-a oucurat 
la meciul Steaua — S. C. Bacău de 
concursul tuțlerilor V, Trifw «i V. 
Catană. Spre deosebire de primul, 
care l-a ajutat efectiv, semnaund co
rect de la marginea terenului, cel de 
al doilea a scăpat din vedere ofsai
duri de 3—4 metri! Cum In cronic* 
meciului calificativele acordate celor 
doi tușieri au fost inversate, facem 
cuvenita rectificare. -Afară din joc* 
a fost tușierul Catană—

ATENTIE
9

Admirabilul film de groază oferit duminică după- 
amiază, pe o căldură și ea fantastică, de un grup 
foarte inspirat de fotbaliști români, nu pcate fi 
tratat cu mijloacele și vocabularul teiecronicii spor
tive. Echipa aceea românească nu juca nici prost, 
nici mizerabil. Dacă ar fi jucat prost cu acei da
nezi simpli și la locul lor — locul 20—25 într-un' 
clasament european —, dacă ar fi jucat mizera
bil, ei nu puteau ajunge sa fie conduși cu 4—0 
(căci 4—0 a fost în minutul 70 !)... Dar ei n-au 
|ucat fotbal, ei au turnat — foarte inspirați, repet
— un film care să ne arunce groaza în suflet, și 
au reușit. La nici un festival Hitch-
cock, cu 
dîrdîiala 
porta I* 
roxisticS 
cînd, de 
Iar cînd * r
a dat cu piciorul în minge, spunîn- |
du-și : „luafi-o dracu de aici, să n-o 1 JreT'gji 
mai văd !'... și mingea de la 30 de 
metri s-a dus direct în plasă, m-a D
cuprins un hohot nervos, de delir 
vesel : „Bravo, măi băieți 1 Bravo, 
Lifă — ați găsit un gag final for- 
midabif, 2—3 în loc de 0—5 I"...

Ca orice film reușit de groază, el 
a avut și o latură educativă foar’e | 
lungul episoadelor — unul mai revelator decît altul
— ni s-a adus aminte de vremurile grele cînd des
chideam aparatele cu inima în batistă. întrebîn- 
du-ne „la cîte goluri luăm bătaie și într-adevor 
se ajungea ușor la 0—5, la 0—6... Vremuri apuse 
pentru totdeauna, dar de care e bine să ne adu
cem aminte din cînd în cînd... După aceea, acest 
film elogia prezentul, adică echipa națională, în 
frunte cu al ei antrenor, arâtîndu-ne foarte lim
pede, și pe înțelesul tuturor, ce distanță separă 
capra ae varză și vîrfurile de alte vîrfuri. Tn sfîrșit, 
acest film profund moralizator critica aspru pe acei 
cronicari și telecronicari — inclusiv pe mine, in
conștientul ! — care-și scoseseră prea repede pă
lăria nemaiștiind pe unde să mai scoată cămașa 
în fața realizărilor noastre fotbalistice. _ Băieții 
aceia de pe teren nu jucau fotbal, ci polemizau cu 
specialiștii hîrtiei și condeiului, demaseîndu-i ca pe

filme la care te apucă 
și zici că „nu mai pot su- 
— nu am atins clipe pa- 
de duminică după amiază 
spaimă, am ajuns să rid... 
în ultima secundă, Dumitru

TV •

pozitivâ. De-a

niște caraghioși : „l-ați vrut pe Gyârfy în 
nală ? l-ati vrut pe Vlad, pe Simionaș, pe 
șovschi ? Na-vâ I Ha, ha, ha I".., Nu voi nega că 
erau foarte convingători în toate pasele și în toate 
șuturile de prăpăd — și mă simțeam incapabil să-i 
contrazic în această polemică în care cu cit erau 
mai jalnici cu atît adevărul era de partea lor I Dar 
de jucat fotbal — ei nu jucau și nu văd ce le 
pot face.

Să ducem sarcasmul pînă la o frecție cu Diana 
(cum bine spunea Radu Urziceanu, om pe care 
căzuse nenorocirea comentării acestui meci) e o 

soluție de moment: ctt timp poate 
fi sarcastic un om ? Să-i punem pe 
toți jucătorii să ridice halterele lui 
Taltș și Alekseev ? Asta- i o idee de 
telecronicar cu coșmaruri, după ce 
a văzut chipurile acelea de atleți 
care luau tăcerile marilor violoniști 
înaintea concertului pentru a se pre
face (doamne iartă-mă I) în Atlași 
— dar Atlas ținea doar pămîntul în 
spate, nu avea de comentat meciuri 
la televizor și în presă I So-i trimi
tem in „Cursa Păcii", pe vînt si 
zloată, sau să-i dăm pe mîna lui 
Beltoise, să le pună urechile pe bi- 
gudiuri, cu motorul lui infernal ? 

Astea-s răutăți de copil mic care nu mergea pe 
bicicletă și acum urăște mașina pe patru roți, pre
ferind taximetrele...

Ar mai rămîne să-i facem praf pe antrenori : 
să -i radem pe Ola și pe Constantin, așa cum mi-a 
cerut, mai zilele trecute, poetul vieții mele : „Belfi, 
dragă (așa îmi zice el pentru a bagaieliza tot ce 
e monstruos în mine I), fii mai radical și rade-i !"... 
Mă supun : îi rad aici și pe Ola, și pe Constan
tin I Ei sînt de vină, nu jucătorii care „e îngeri, 
dom’le I" l-am ras I Radical I Alții îl rad pe An
gelo, eu îi iau pe Ola și pe Constantin. Dar să-i 
radem radical, distrugător, să nu ne facă figure 
lui Covaci, pe care după ce l-am ras pentru 
Zurich si „Steaua", a ajuns la „Ajax să radă un 
campionat olandez... Probabil că acolo au guldeni, 
au Cruyffi, dar n-au bărbierii noștri I

BELPHEGOR

TITLUL CIRCULA (ademenitor)

INTRE ARAD, PITEȘTI Șl CLUJ!
(Vrmart d»n pag I)

antrenamentul de marți a venit 
' cu o altă leziune, despre dimen

siunile căreia — morale și tehnice. 
— e inutil să mai accentuăm, fiind 
vorba de Dobrin.

La această cotitură a campiona
tului își face apariția Universita
te* Cluj; poziția clujenilor in cursă, 
excelent apărată și. mai cu seamă, 
plasată, a oscilat între prim-plan 
și figură de pluton fruntaș. Echipa 
iui Onisie își lansează sprintul a- 
cum. Și sub raportul prospețimii 
forțelor și al absenței accidentali
lor — studenții clujeni ni se par a- 
vantajați. Programul, însă, îi obli
gă la deplasări dificile, cum este 
aceea Be la Arad, ceea ce consti
tuie un handicap pentru ei.

Acum, pe ultimii metri, intervi
ne o forță invizibilă dar determi
nantă în arbitrarea situației, un fac
tor pe care îl neglijăm tocmai fiindcă

nu-i deloc spectaculos. Așa cum am 
avut de atîtea ori ocazia să ne con
vingem, cum ne-au demonstrat-o 
pe viu, pe nervii și pe inimile 
noastre și atît de recentele probe 
supreme ale echipei naționale, 
CONTEAZĂ ECHILIBRUL PSI
HIC. Ambarcațiunea care va reuși 
să-ți mențină in primul rind, sub 
acest aspect, echilibrul, își va ve
dea și celelalte arme funcționînd 
normal. Altfel, influența dereglării 
rezistenței nervoase se resimte de 
întregul potențial al echipeiăși — 
pe distanța scurtă, 6 etape, care a 
mai rămas de străbătut — efectele 
devin de 
greu de

Ce se 
.mai, în 
de plin
Un lucru banal, poate, dar singu
rul pe care îl putem descifra cu 
patru săptămîni înaintea deciziei 
finale : campioana se găsește un
deva pe traseul Arad — Pitești — 
Cluj...

două ori mai mari și mai 
evitat.
poate spune astăzi, 26 
fața unui clasament așa 

de mistere în vîrful lui ?

JOCURI PRELIMINARE INTRE CAMPIOANELE JUDEJENE 
DE JUNIORI

De duminici vor începe jocurile 
preliminare tn vederea turneului fi
nal *1 campionatului republican al 
juniorilor fi școlarilor. La această 
primi fază iau parte 18 campioane 
de judele, din cele 40. Cele 8 partide 
se vor disputa astfel: Foresta Mol- 
dovița (Suceava) — Lie. nr. 1 Doro- 
hoi (Botoșani) ora 9,30 pe terenul 
Arini; Viitorul Brăila (Brăila) — 
Olimpia Rm. Sărat (Buzău) pe terenul 
Laminorul ora 13; I. T. Constanța 
(Constanța) — Minerul Măcin (Tul- 
cea) pe terenul C.F.R., ora 12,30; 
Vulturii Bal» (Olt) — Petrolul Videle 
(Teleorman) pe terenul Progresul, ora 
11; Universitatea Craiova (Dolj) — 
Cimentul Tg. Jiu (Gorj) pe terenul

Central, ora 11 | C.F.R. URA Cluj 
(Cluj) — Recolta Hida (Sălaj) pe te
renul Fulgerul Somețenl, ora 11 | 
Gaz Metan Mediaș (Sibiu) — Oltul 
Rm. Vîlcea (Vîlcea) pe terenul Inde
pendența din Sibiu ora II ; Olimpia 
Baia Mare (Maramureș) — Spartac 
Satu Mare (Satu Mare), pe terenul 
-23 August", ora 11. In caz de egali
tate, jocurile nu se prelungesc, ci se 
execută serii de cite 8 lovituri de la 
11 m.

Meci internațional de fotbal

CHIMIA SUCEAVA

Meci restanță in Divizia C

seria a IX-a

Partida dintre Chimia Victoria și 
Independența Sibiu din etapa a 
XlX-a a Diviziei C a fost repro- 
gramată, întrucît meciul s-a între
rupt în min. 6, la 0—0. prin deci
zia arbitrului I. Dolniceanu (Plo
iești), deoarece jucătorul Staicu 
(Chimia) a fost eliminat și a refu
zat să părăsească terenul, 
după 
toria 
2—0.

Acum, 
cele 84 de minute de joc, vic- 
a revenit echipei sibiene, cu

Gheorghe TIBERIU-coresp.

Lozul în plic
la indemîna tuturor

Lozul 
popular 
noaște un deplin succes, cîștigăto- 
rii înregistrîndu-se atît din marile 
orașe ale țării cît și din cele mai 
îndepărtate comune și sate.

Nu trebuie neglijat faptul că 
marile premii — autoturismele — 
au poposit în număr foarte mare 
și în mediul rural, zilnic alți și 
alți cîștigători prezentîndu-*e Ia 
Centrala Administrației de Stat 
Loto-Pronosport In vederea ridică
rii lor.

în plic, sistemul cel mai 
și la indemîna tuturor, cu-

AUTOTURISME

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXV-a

A DIVIZIEI A 1-1 (0-0)
Farul — U.T.A.: C. PETREA, 

ajutat la linie de C. Manușaride și 
ȘL Lazăr (toți din București) ;

Steagul roșu — Steaua: GR. 
BlRSAN, ajutat de L Țifre* ri T. 
Trofin (toți din Galați);

A.S. Armata Tg. Mureș — C.FJL 
Cluj: N. RAINEA (Bîriad), ajutat 
de V. Grigorescu și N. Mogeroașe 
(ambii din Craiova); ____

Rapid — Crișul: I. RITTER, aju-

Sîmbătă fi duminică

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA

un 
de 
de

LA PLOIEȘTI
ora 9,30. Cicliștii vor parcurge 
traseu pe ruta Plopeni-Vălenii 
Munte — Măneciu — Vălenii
Munte — Slănic — Plopem. In după- 
amiaza aceleiași zile va avea tot 
ETAPA A II-A (64 km) pe circuitul 
din orașul Ploiești. Startul tehnic «e 
va da la ora 17,30. ETAPA A III-A, 
duminică de la ora 10 (30 km con
tratimp individual), pe ruta Plopeni 
— Mislea și retur.

Pentru dinamizarea curselor, se vor 
acorda bonificații primilor trei clasați 
în fiecare etapă, iar in cursa pe cir
cuit, la fiecare patru ture vor avea 
loc sprinturi, la care se vor acorda 
bonificații primilor trei clasați.

LA CONSTANȚA S-A DISPUTAT ETAPA A lll-a 
ORAȘELOR"A „CUPEI

reprezentândPeste 60 de concurențl, ....... .....
centrele București, Brașov, Ploiești, Bră
ila, Timișoara, Cluj, Tg. Mureș șl Con
stanta s-au aliniat marți după-amiază 
la startul etapei a 3-a a -Cupei orașelor", 
programată la Constanta.

La capătul celor 60 km al primei curse 
(Constanța — Costineștl — Constanța) 
victoria a revenit lui Valentin Hoța (Tg. 
Mureș), urmat de Valentin Die (Brăila) 
și Tlberiu Toro (Brașov), fiecăruia, atri- 
buindu-l-se cîte 20, 15 și, respectiv, 12 
puncte.

A doua cursă s-a desfășurat miercuri, 
pe un traseu in circuit (în total 
parcurs 30 km) In frumoasa 
Mamaia. învingătorul etapei, 
llie (Brăila) a fost secondat de 
nu (Brăila) și Zoltan Elekeș

După cele două reuniuni ale ___  .
Ill-a. pe primele trei locuri tn clasamen
tul general al „Cupei orașelor" s-au cla
sat : 1. Valentin llie (Brăila) 35 p, 2. Gh. 
Hianti (Brăila) 25 p. 3. Zoltan Blekeș 
(Brașov) 22 p.

P. ENACHE, coresp.

s-au 
localitate 
Valentin 

Gh. Hia- 
(Brașov). 
etapei a

3.

tat de G. Blau și L Boroș (toți din 
Timișoara);

„U“ Cluj — Petrolul: P. SOTIR, 
ajutat de S. Stăncescu și A. Pa- 
raschiv (toți din București);

F.C. Argeș
LECA (Brăila), ajutat de T. Poda
ni (Brăila) și Gh. Ștefănescu (Ga
lați);

Dinamo — Jiul: N. CVRSARU, 
ajutat de I. Chiri ță și M. Marinciu 
(toți din Ploiești);

Sport Club Bacău — Politehnic* 
Iași: N. PETRICEANU, ajutat de 
Gh. Vasllescu n și L Puia (toți din 
București).

Univ. Craiov*: T.

SUCEAVA, 25 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Fruntașa 
seriei I a diviziei C. Chimia Sucea
va. a susținut un joc amical cu e- 
chipa bulgară Dimitrovgrad din 
divizia B. Formația locală a prac
ticat un joc frumos terminînd par
tida la egalitate i 1—1 (0—0). Golu
rile au fost înscrise de Spasov (min. 
57) și de Borcău (min. 90). Echipa 
bulgară va juca marți, 30 mai, Ia 
Piatra Neamț cu formația Ceahlăul 
din divizia B,

Iată cîțiva dintre cei mai recenți 
cîștigători care și-au ridicat autotu
rismele obținute la LOZ ÎN PLIC: 
Burdaș Ioan — com. Marca, jud. 
Sălaj ........  ~ ‘
Tudor 
= SKODA S 100, 
Oradea ■= SKODA 
Vasile — lași ss 
ș.a.

DACIA 1100 ; Tudoroiu 
Cîmpulung, jud. Argeș 

Bara Mihai — 
S 100 ; Daneliuc 
SKODA S 100

de astăzi va fi 
Studioul de

• Tragerea Loto 
televizată direct din 
Televiziune cu începere de la ora 
19.19.

• Constantin ALEXA
Rubrici redactata 

de LOTO-PRONOSPORT

ACTIVITATEA ÎNOTĂTORILOR SE INTENSIFICĂ
(Urmare din pag. 1)

încă din primele zile ale lunii 
mai. Adică așa cum se stabilise 
inițial. De anul trecut, bazinele ba
zei sportive de la Obor au apa în
călzită. Doar patru salariați, bine 
îndrumați, harnici și plini de ini
țiativă, au reușit ca în numai cîțiva 
ani să îmbunătățească substanțial 
aspectul exterior și dotările com
plexului de bazine. în 1971, a fost 
realizată instalația de încălzire a 
apei, anul acesta, din timp și cu 
mult bun gust, a fost închisă te
rasa din fața vestiarelor. Proiec- 
tanțj și executanți totodată — cei 
patru salariați (animați de simțul 
gospodăresc) merită toate felicită
rile. In asemenea condiții, inaugu
rarea activității de natație in aer 
liber, la început de mai, nu mai 
surprinde, cum nu trebuie să sur
prindă nici progresele substanțiale 
aile elevilor antrenorului Schmal
tzer, din primele două săptămîni 
de pregătire în bazin descoperit.

La „Tineretului" (unde se antre
nau elevii de la Șc. «p. 2, cînd

apa bazinelor lor nu era încălzită), 
elevii lui Schmaltzer aveau la dispo
ziție unul sad cel mult două culoare. 
Și acestea, pe timp limitat. Acasă, 
la ei, elevii se antrenează în tot 
bazinul, la orele cele mai convena
bile șj atît cit le dictează interese
le, In casa ta te gospodărești, doar, 
cum vrei...

LA „TINERETULUI", 
ȘANTIER

Așa l-am cunoscut anul trecut 
și tot așa ni s-a arătat și In acest 
an i în postura de șantier. Și este 
regretabil. în primăvara ’71 
început aici o seamă de 
Ia bazinul de sărituri (complexul 
de trambuline a fo6t demolat ca să 
se înalțe pe o altă latură a bazinu
lui) ca și la vestiarele care deser
vesc acest bazin. în plus, la „Tine
retului" a început și amenajarea 
unui mini-hotel pentru sportivi. 
Inițiativa întreprinderii economice 
de administrare a bazelor sportive, 
privind îmbunătățirile de la acest 
ștrand, a fost primită cu aplauze. 
Azi însă, cînd sportivii și vizitatorii 
bazei văd că lucrările se tărăgănea-

au 
lucrări

ză 
In 
bă 
lațiile săritorilor vor mai fi scoa
se din circuit și cît timp de aici 
înainte ștrandul Tineretului va râ- 
mîne doar un șantier deschis ?

în rest, nu avem ce spune. Bazi
nul mare I-am găsit umplut eu 
apă, iar în el își desfășurau pregă
tirea elevii antrenorului Gh. Dime- 
ca. Este curioasă — mai ales după 
cele văzute la bazinele Dinamo, 
Șc. sp. 2, Rapid etc. — starea dușu
rilor. La ora vizitei noastre, la 16 
mai, dușurile de la bazinul mare 
nu funcționau încă...

★
Din cele arătate mai sus, conclu

ziile se desprind de la sine. Este 
regretabil ca tocmai ștrandul Tine
retului, o bază sportivă cu tradiție, 
să facă notă discordantă cu ce
lelalte surate, mai mici și cu mai 
puține pretenții, dar mult mai ju
dicios administrate, tn această ca
tegorie 
bului 
dedicat 
piscine 
amintit, natației de performanță.

și se află în același stadiu ca 
toamna anului trecut, se întrea- 
pe bună dreptate cit timp insta-

intrfi și noul bazin al elu- 
Rapid (excelent Întreținut), 
și el, ca și celelalte trei 
bucureștene despre care am



ASTĂ-SEĂRĂ
SE INAUGUREAZĂ 

STADIONUL OLIMPIC
cu meciul de fotbal

I

LUPTĂTORUL ROMAN EMIL BUTU 
LOCUL I LA TURNEUL „DAN KOLEV-

Șl OPȚIUNEA PENTRU O MEDALIE OLIMPICA
Zilele trecute s-a încheiat în R.P. 

Bulgaria un mare turneu interna
țional de lupte libere la care au 
participat și nouă luptători romăr.:. 
Tradiționalul turneu „Dan Kolev" 
este una dintre cele mai mari com
petiții de acest gen ce se organizea
ză în lumea luptelor libere. Pentru 
a da o imagine mai completă a ni
velului concursului, vom face pre
cizarea că la turneul „Dan Kolev* 
au participat 150 de sportivi din 
19 țări ale lumii. In dorința de a 
cunoaște amănunte despre acest 
turneu, la care au participat și 
sportivi de pe alte continente, care 
vor participa la Jocurile Olimpice, 
i-am adresat antrenorului federal 
Ion Crîsnic ci te va întrebări.

— Cum apreciați întrecerile tur
neului recent încheiat ?

— Nivelul competiției a fost foar
te ridicat. Au participat luptătorii 
cei mai buni dintr-o serie de țări 
fruntașe în arena mondială la acest 
stil ca Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Iran. R.P. Mongolă, România, 
Uniunea Sovietică etc. în echipa 
noastră au fost incluși o serie de 
tineri ce urmează să participe la 
Balcaniada de la Salonic (Grecia).

— Cum s-au comportat luptătorii 
români Ia acest turneu ?

— Noi am intenționat să verifi
căm cîțiva sportivi la categoriile la 
care reprezentanții noștri Ia C.E. de 
la Katowice n-au corespuns (semi- 
ușoară, cocoș, mijlocie, și semigrea) 
incercînd să le găsim înlocuitori. 
Dar, atît I. Vangheliei (semimuscă), 
Gh. Stan (cocoș), cit și mijlociul I. 
Marton și semigreul E. Panaite n-au 
reușit să ne cîștige încrederea. în 
schimb, la categoria muscă (52 kg), 
tînărul Emil Butu, după ce a obți
nut o medalie de bronz la Katowi
ce, ne-a dat o mare satisfacție și 
cu acest prilej, ureînd pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. Acest 
rezultat excelent, realizat de o ma

nieră categorică. într-o companie 
extrem de selectă, constituie — du
pă părerea celor mai mulți specia
liști prezenți la întreceri — o se
rioasă opțiune pentru o medalie o- 
limpică. Aceasta este cea mai bună

EMIL BUTU
performanță obținută de un luptă
tor român la tradiționalul turneu 
organizat de federația din R.P. Bul
garia. Victoria este cu atît mai va
loroasă cu cît a fost realizată ală
turi de o serie de luptători cu im
presionante cărți de vizită : Gambat 
(R.P. Mongolă)— vicecampion mon
dial, Dariuch (Iran) — locul 3 la 
C.M., bulgarii Petkov și Ivanov, 
sovieticul Monfoeir etc. Celelalte 
medalii de aur au fost cîștigate de 
5 sportivi bulgari și 4 sovietici.

— Ce ne puteți spune despre 
luptătorii de pe celelalte continente, 
prezenți la întreceri, pe care nu 
i-ați văzut la campionatele europe
ne ?

ÎNVĂȚĂMINTE CE POT §1 TREBUIE
V

1

SA FIE VALORIFICATE
(Urmare din pag 1)

pe care erau înscrise încercările 
concurenților, am constatat că toți 
marii halterofili ai Europei aveau 
primele încercări reușite. Această 
orientare tactică am observat-o la 
foarte mulți dintre cei mai buni 
halterofili ai continentului și to
tuși ei au doborît chiar și unele 
recorduri mondiale. Nu sîntem par
tizanii unei prudențe exagerate,

dorința de autodepășire fiind, în ul
tima instanță, țelul fiecărui sportiv 
de performanță. Dar nu putem fi 
de acord în nici un caz cu tendința 
de supraapreciere a forțelor, cu ha
zardul, greșeli care se plătesc atît 
de scump în haltere. Or, calea cea 
mai bună ne-au arătat-o atiția spor
tivi prezenți pe podiumul de con
curs de la Constanța. în acest sens 
solicităm antrenorilor și sportivilor 
români să mediteze ceva mai mult.-

FELICITĂRI ORGANIZATORILOR

T.

un 
cu

t c;iv* 
care am 
Herardo

MIHAI

Cea de a 31-a ediție a campio
natelor europene de haltere a con
stituit, fără îndoială, cea mai im
portantă verificare a concurenților 
înaintea Jocurilor Olimpice. T'*" 
pre acest capitol ne vom 
dreptul de a scrie cu alt 
Acum, ne 
rea acestei 
tul căreia 
țin de 156 
27 de țări

Des- 
rezerva 

prilej, 
vom ocupa de organiza- 
dificile întreceri, la star- 
s-au aliniat nu mai pu- 
de sportivi, reprezentînd 
— un veritabil record 

d^ participare. Este cunoscut faptul 
ca o întrecere de o asemenea am
ploare pune la grea încercare ca
pacitatea organizatorică a țârii 
gazdă, cere soluționarea unor pro- 
blențe dificile: cazare, masă, trans
port etc. Toate aceste chestiuni au 
fost însă rezolvate cu multă price
pere și precizie. Instalați 
fortabilul hotel „Dacia*, 
renții au avut la dispoziție 
dintre cele mai bune de 
ca și de refacere după 
plaja de la Mamaia 
dispoziție.

Transportul concurenților și al 
oficialilor de la Mamaia la Sala 
sporturilor s-a făcut cu autobuze 
care le-au stat la dispoziție ia fie
care 30 de minute.

In fine, problema sălii de antre
nament și a băii cu aburi, elemente 
extrem de importante la un cam
pionat de haltere, a găsit soluțiile 
cele mai bune. în sala Tomis, de
legațiile de sportivi s-au antrenat 
conform unui plan bine stabilit (ți 
respectat), avînd la dispoziție ba
rele și aparatura necesară mijloa
celor moderne de pregătire. în fine, 
și chestiunea „saunei-1, unde spor-

în con
cern cu- 

condiții 
cazare, 

concurg, 
stîndu-le la

tivii și-au putut „regia" greutatea 
a fost ireproșabil rezolvată.

Organizarea acestui campionat 
s-a bucurat de o reușită deplină, 
fapt subliniat și de numeroșii oas
peți.

GOTTFRIED SCHOBEL (Austria), 
vicepreședinte al F.E.H.: „Mulțu
mim organizatorilor pentru exce
lentele condiții in care s-a desfășu
rat cea de a 31-a ediție a campio
natelor europene. Nu aș vrea să 
laud numai munca membrilor Co
misiei de organizare, ci să eviden
țiez și pe cei, mai puțin cunoscuți, 
care prin activitatea lor au contri
buit ca totul să se desfășoare cu o 
precizie de ceasornic. Recordurile 
mondiale doborite, rezultatele exce
lente înregistrate, ca și lupta pen
tru cucerirea primelor locuri sînt 
o dovadă In plus a succesului re
purtat".

HELMUTH ATZROD (R.D. Ger
mană) —• secretarul general al 
F.E.H.: „Totul a fost excelent. Or
ganizarea, rezultatele, chiar fi 
timpul (care a permis concurenților 
puțină destindere pe plajă) au fost 
minunate. Repetiția generală pen
tru J. O. a reușit".

OSCAR STATE (Anglia) — se
cretar general al F.H.I.: „Recunosc 
sincer că nu e ușor să organizezi 
o asemenea întrecere, la care parti
cipă peste 150 de halterofili din 
27 de țări. Totuși, grație unor stră
danii lăudabile, campionatul euro
pean de haltere a constituit o reu
șită. Doresc halterofililor români 
succese și mai mari la celelalte 
competiții".

Ion OCHSENFELD

R.f. a Germaniei—U.R.S.S.
As’-ă-seară, se dispută la Mun- 

chen meciul amical dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R. F. a Germa
niei, meci care marchează inaugu
rarea noului stadion olimpic. Toate 
cele 80 0*» de locuri ale stadionu
lui au fost reținute de amatorii de 
fotbal, care așteaptă o întrecere in
teresantă. Antrenorul H. Schon va 
si..-..s. în lini; mari, aceeași forma- 

,-e a învins recent Anglia cu 
3—1. Din echipa U.R.S.S. vor face 

rrnoscuții internaționali Ru- 
dzkov, Hurțilava, Istomin, Muntean, 
Kolotov.

FLORIN GHEORGHIU PARTICIPA
LA UN MARE TURNEU DE ȘAH

LA LAS PALMAS
Mirele maestru Florin Gheorghiu 

va lua parte, începînd de la 29 mai, 
la un turneu internațional organi
zat ce 
Palmas 
tiția se 
îernjcă, 
marii

federația spaniolă la Las 
(Insulele Canare). Compe- 
anunță deosebit de pu- 
printre invitați aflîndu-se 

maeștri Smîslov, Bronstein 
UJLS.S'. Larsen (Danemarca), 
Portbeh (Ungaria), Benko (S.U.A.), 
Anderson (Suedia), Pomar (Spania), 
nine țtrti internaționali Lehman 
?.:,G . Medina (Spania) ș.a.

BASCHETUL AMATOR ÎȘI SERBEAZĂ
ANUL SĂU JUBILIAR

Enrique Fi- 
guerola, fosta
glorie a sportului 
cubanez și Perez 
Duenas, actualul 
recordman al lu
mii la triplusalt, 
primul și cel mai 
recent cîștigător 
al tr of eului 
„Prensa Latina", 
instituit în 1964 
— distincție care 
se acordă anual 
celui mai bun 
sportiv latino-a- 
merican.

SPORTUL CUBANEZ
0 PREZENTA TOT MAI ACTIVA

Se împlinesc, anul acesta, 40 de 
ani de la înființarea Federației 
internaționale de baschet amator 
(F.I.B.A.). In anul 1932 s-au întru
nit la Roma reprezentanții a opt 
țări — printre care Argentina, Gre
cia, Italia, România, Cehoslovacia 
— punind bazele acestei organizații.

Pentru a cinsti deopotrivă țara 
în care și-a făcut apariția basche
tul, ca și continentul unde s-a or
ganizat federația internațională, s-a 
luat hotărîrea ca la 19 iunie să se 
dispute, Ia Geneva, un meci jubiliar 
opunînd selecționata Statelor Unite 
și cea a Europei.

Astăzi, F.I.B.A. este una dintre cele 
mai puternice organizații sportive 
internaționale, cuprinzînd 130 de 
federații naționale din cele cinci 
continente. în întreaga lume, un 
număr de 65 milioane de sportivi 
joacă baschet, cifră care exprimă 
grăitor popularitatea acestui sport

Cel mai înalt organ al F.IJB.A. 
este Congresul, care se întrunește 
o dată la patru ani, paralel cu dis
putarea Jocurilor Olimpice. Preșe
dintele forului este ales intr-o or
dine anumită, ținindu-se seama de 
zonele continentale : Europa, Ame
rica de Nord și Centrală, Ameri
ca de Sud, Africa Și Asia. In mo
mentul ce față, președintele orga
nizației este reprezentantul Africii, 
dl. Bahbi, din R. A. Egipt.

Pentru facilitarea rezolvării ope
rative a problemelor din diferite 
părți ale lumii, există comisii zo
nale, in continentele citate, precum 
și în Australia și Oceania. Preșe
dinții aceste»- comisii zonale sînt 
aleși în mod automat vicepreședinți 
ai F.I.B.A. Autoritatea supremă în 
perioadele dintre congrese 
exercitată de biroul central,

se compune din mai multe comisii i 
tehnică, financiară, organizatorică, 
feminină, de juniori și — înființată 
recent — comisia pentru mini- 
basebet In cuprinsul biroului cen
tral. țările socialiste sînt reprezen- 
tate prin delegații Uniunii Sovie
tice, Bulgariei, Ungariei, R. D. Ger
mane, Cehoslovaciei și Iugoslaviei, 

n principalele probleme 
ce vor fi discutate la viitorul Con
gres al F.I.B.A., cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de vară de la Mun
chen, este aceea a includerii în pro
gramul J. O. 1976 a echipelor 
feminine. La următorul turneu 
olimpic ar pjtea lua parte 12 echi
pe masculine și 6 feminine, eeea ce 
ar constitui o prețioasă „premieră" 
sportivă.

„Pentru Miinchen avem în 
vedere 30 de atleți--, afiima fie 
curînd Enrique Figuerola, fostul 
mare vitezist al Cubei, actual 
vicepreședinte al federației de 
atletism din această țară.

Afirmația lui Figuerola nu tre
buie să surprindă. In această ța
ră a Americii, pornită pe un drum 
nou de dezvoltare socială, spor
tul — așa cum am constatat și 
la București, cu prilejul nenu
măratelor întîlniri în compania 
sportivilor cubanezi — a făcut 
în ultimii ani pași uriași.

Pe drept cuvint afirma ziaris
tul italian Enzo Tortora in 
„Stadio“ din Bologna, într-un 
amplu reportaj dedicat dezvol
tării activității sportive în cea 
mai mare insulă a Caraibilor, că 
„în Cuba, sportul a devenit un 
element indispensabil al formă
rii omului. Adică sportul face 
parte din drepturile inalienabile 
ale fiecărui cubanez. Este un 
drept al fiecărui cetățean de a 
opta * din fragedă tinerețe pentru 
base-ball, pentru călărie, baschet, 
atletism, ciclism, box. volei etc. 
Iar guvernul îi furnizează mij
loacele pentru a practica sportul 
preferat".

Datorită interesului tot mai 
mare acordat de puterea populară 
mișcării de cultură fizică șt 
sport, în școlile cubaneze sportul 
e practicat de mai mult de două

milioane de tineri, ceea ce îndrep
tățește declarația lui Carlos Be
net, membru al Comisiei de re
lații externe a organizației tine
retului cubanez, care considera 
rezultatul obținut pînă acum tn 
acest domeniu ca satisfăcător.

Cei mai talentați, cei mai buni 
au la dispoziție excelente con
diții de pregătire. Sportivii cu
banezi sint ajutați și sfătuiți in 
munca lor de personalul Institu
tului de medicină sportivă con
dus de dr. Arnoldo Pallares, fost 
recordman al Cubei la aruncarea 
suliței, ca și de o serie de repu 
tați tehnicieni străini.

De aceea apariția unor super- 
campioni, ca de pildă Pere» 
Duenas, recordman al lumii la 
triplusalt (17,40 m) nu este un 
caz izolat. Despre Duenas, antre
norul său, celebrul ex-„cangur" 
L. Scerbakov fU.R.S.S.), spune că 
muncește enorm, are un potențial 
încă neexprimat și posibilități de 
a întrece cu mult propriul său 
record mondial. Cît despre cali
tățile sale, ele sint superioare 
celor ale lut Saneev sau Gentile. 
In urma lui Perez Duenas, 15 ti
neri cubanezi sar peste 15,50 m 
și progresează zi de zi; voleiul 
masculin s-a calificat pentru J.O. 
de la Miinchen, întrecînd în me
ciul decisiv reprezentativa State
lor Unite: 3—0 la Caii (Colum
bia) și 3—1 la Havana ; jucătorii

de base-ball au devenit campioni 
ai lumii. Sportivii cubanezi sînt
— mai ales în acest an olimpia
— prezenți la tot mai multe 
competiții. Cu cîtva timp în 
urmă, de pildă, boxerii au fost 
la București la „Centura de 
aur", iar baschetbaliștii și-au 
încheiat jocurile disputate în 
cadrul „Marelui premiu al ora
șului Sofia" etc.

Să notăm nenumăratele compe
tiții de cel mai înalt nivel găz
duite de stadioanele din Cuba. 
De pildă, campionatul mondial de 
base-ball, cel de gimnastică ar
tistică, de scrimă, „Memorialul 
Capablanca" și Olimpiada de șah.

Aminteam la începutul rîndit- 
rilor noastre despre actuala act.i 
vitate a lui Figuerola. El depune 
o muncă uriașă pentru dezvolta 
rea atletismv'''ii în țara sa. Con
duce 219 tehnicieni răspîndiți 
de-a lungul și de-a latul insulei 
și are în atenție 500 de atleți 
cei mai talentați, aleși dintr-un 
total de 150 000 ! De aceea nu 
trebuie să surprindă că aminti
tul Institut de medicină sportivă 
a alcătuit fișe și a îndrumat pre
gătirile a cea 1 500 de candidați 
olimpici!

Hotărit lucru, Cuba este o pre
zență tot mai activă în viața 
sportivă internațională.

Mircea TUDORAN

GLASGOW RANGERS-DINAMO MOSCOVA 3-2 (20)
Conducerea echipei sovietice a cerut rejucarea

BARCELONA 25 (Agerpres). — 
Peste 4*1000 de spectatori, dintre 
care 20 000 de suporteri scoțieni, 
au asistat pe stadionul din Barce
lona la finala celei de-a 12-a ediții 
a „Cupei cupelor", în care s-au ta

pele Glasgow Rangers și

în- 
în

Dinamo Moscova. Partida s-a 
cheiat cu scorul de 3—2 (2—0) 
favoarea fotbaliștilor scoțieni.

Jocul a început cu puternice 
țiuni ofensive ale formației sovie
tice care, transmite corespondentul 
agenției „France Presse-1, a jucat

ac-

partidei

• Echipa sovietică de totbal Cer- 
nomoreț Odessa șl-a început turneul 
în Republica Arabă Egipt jucînd la 
Alexandria cu o selecționată locală. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (2—2).

• In cadrul sferturilor de finală 
ale Campionatului european de fotbal 
(rezervat echipelor de tineret) s-au 
întîlnit în meci retur formațiile Bul
gariei și Olandei. Fotbaliștii bulgari 
au terminat învingători cu scorul de 
2—0 (1—0) și s-au calificat pentru 
semifinalele competiției în care vor

. Partida 
specta-

mai iute șj mai tehnic. Scoțienii 
s-au dovedit, în schimb, mai in
spirați în contraatacurile lor, direc
te, fără prea multe combinații. 
Astfel, în minutul 23, centrul ata
cant Stein deschide scorul cu un 
șut imparabil din interiorul careu
lui de 16 m. Dinamo Moscova de
ține inițiativa în ultima parte a 
reprizei, încearcă 
Szabo ratează o mare 
minutul 34 și tot scoțienii sînt cei 
care înscriu în minutul 35, cînd 
Johnstone, printr-o lovitură cu 
capul, majorează scorul la 2—0. în 
minutul 50 tabela de marcaj indi
că 3—0 pentru Glasgow Rangers,
ca urmare a unui punct înscris de 
același Johnstone. Partida pare ju
cată, dar în minutul 60 Estrekov 
reduce scorul, iar în minutul 85 
Mahovikov înscrie un nou gol pen
tru echipa sovietică.

Ultimele minute ale partidei nu 
s-au putut desfășura în condiții 
normale, deoarece cîteva sute de 
suporteri ai echipei scoțiene au 
pătruns pe teren.

Conducerea echipei Dinamo Mos
cova a înaintat un protest Uniunii 
europene de totbal, eerînd rejuca
rea partidei.

Arbitrul spaniol Ortiz de Mendi- 
bil a condus următoarele formații i 

GLASGOW RANGERS I McCloy 
Jardine, Mathieson, Greig, De- 

k Johnston, Smith, 
Conn, Stein, McDonald, 
Johnstone ;

DINAMO MOSCOVA ■ 
Basalaev, Zikov, 
Dolbonosov (Gherșkovici), 
cinii, Iakubik (Estrekov), 
Mahovikov, Evriujihin.

McLean, 
William

Jukov, 
Baida- 
Szabo,

să egaleze, dar 
ocazie în

Pilgui — 
Dolmatov,

11) și Djordjici (min. 53). 
chipei italiene a fost 
Braglia (min. 18).

• Turneul internațional 
(juniori) de la Lausanne 
tigat de formația

, Cupei

(prin telefon). —

Cornel POPA

(Dinamo

SURPRIZE LA ROLAND GARROSEncsl (Ungaria) — 72.40 m. urmat
Beyer (R.F. a Germaniei) — 71,4o m-

Luptă pentru balon, in finala de m
Moscova) fi Conn (Glasgow it

RUGBYȘTII DE EA EARUI

ANGOULEME, 25
Așteptat cu mult interes, jocul dintre 
echipele de rugby S. C. Angouleme 
și Farul Constanța, desfășurat la lu
mina reflectoarelor pe cochetul sta
dion municipal din localitate, a sa
tisfăcut exigențele publicului. Deși o- 
bosită, după un lung voiaj cu trenul 
(48 ore), echipa antrenată de Titi 
Ionescu, remaniată mult ca virstă și 
concepție de joc, a dat gazdelor o 
replică bună și numai lipsa de ex
periență și nervozitatea au iacut-o să 
rateze înscrierea unor încercări din 
poziții favorabile spre stlrșltul par
tidei. Adăugind la acestea șl unele 
scăderi de ritm — de care au pro
fitat adversarii —, cit și iaptul că 
in ultimele 20 de minute deși au avut 
inițiativa nu au insistat, ne putem 
explica scorul destul de sever cu care 
au ciștigat rugbyștii francezi: 20—4 
(12—0) Punctele au fost înscrise de 
Renard țmin. 4 și 18 — drop), Cor- 
naud (min. 31 — încerc.), lrimescu 
(transf.), Vaisseau (min. 42 — încerc.) 
și Ciobănel (min. 58 — încerc.) pen
tru învingători, respectiv Sirbu (min. 
64 — încerc.).

Duminică, rugbyștii de la Farul vor 
susține cel de al doilea meci, întîl- 
nind la Royan o selecționată regio
nală.

întîlni reprezentativa U.R.S.S. 
a fost urmărită de 35 000 de 
tori.

• La Bețgrad, în cadrul 
Europei Centrale" la fotbal, s-au În
tîlnit formația locală Partizan și e- 
chipa Fiorentina. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—1 (1—1) pryi 
golurile înscrise de Bjekovici (min.„... punctuj e_ 

realizat de

de fotbal 
a tost cîș- 

. i italiană Bologna 
care, în finală, a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) echipa Varese. Rezul
tate Înregistrate în meciurile pentru 
clasament: pentru locurile 3—4 :
Standard Liege —- Borussia Dortmund 
1—0; pentru locurile 5—6: Slavia 
Fraga — Servette Geneva 2—1 ; pen
tru locurile 7—8 ! Lausanne — Bellin
zona 3—2.

• în cadrul etape! a 25-a a cam
pionatului de fotbal al Cehoslovaciei 
»-au disputat trei partide încheiate 
cu următoarele rezultate: Jednota 
Trencln — Zbrojovka Brno 0—01 
Spartak Trnava — ZVL, JUina 0—0 | 
A. C. Nitra — Tatran Freșov 1—0.

• Pe stadionul „Hampden Park" din 
Glasgow s-a disputat miercuri meciul 
dintre selecționatele Scoției și Țării 
Galilor, contînd pentru campionatul 
inter-britanic de fotbal. Fotbaliștii 
scoțieni au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0) prin golul marcat 
în minutul 62 de Peter Lorimer.

TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX.TELEX
După disputarea a 4 etape în Turul ci
clist al Laliei conduce rutierul spamol 
Jose Manuel Fuente, urmat de italianul 
Gianni Motta și belgianul Eddy Merckx
— ambii la 1:33. Santiago Lazcano (Spa
nia) _ la 2:46. Gos’ta Pettersson (Suedia)
— la 2:47 etc. Etapa a 4-a s-a desfășu
rat in două semietape Prima. Franca- 
villa — Block Haus, a fost ciștigată de 
Fuente, iar cea de-a doua disputată pe 
ruta Block Haus — Foggia (210 km) a 
revenit italianului Francioni, cronometrat 
în 511 31:11.

■

La Munchen s-a desfășurat un concurs 
preolimpic de tir cu arcul, la care au 
participat sportive și sportivi din mai 
multe țări europene. La masculin, vic
toria a revenit danezului Am» Jacobsen 
care a totalizat 333 puncte, fiind urmat 
de finlandezii Laasonen. — 576 puncte și 
Sandelin — 569 puncte, sovieticul Sidoruk
— 563 puncte și elvețianul Wolfenberger
— 560 puncte. întrecerea feminină s-a în
cheiat cu victoria sportivei poloneze Iri
na Szydlowska cu 573 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat E. Gapcenko țURSS)
— 559 puncte, urmată de H. Kopania 
(Polonia) — 536 punem și U. Bueschking 
(RF a Germaniei) — 536 puncte.

sat 
de

prilejul unul concurs atletic care a 
t loc in localitatea

Cu ,______ ____  ____ __ .... ___
avut loc în localitatea vest-germană 
Burgkirchen, sportivul maghiar Nemeth 
a terminat învingător în proba de arun
carea «uliței, cu performanta de 83.42 m. 
El a fost urmat de vest-germanii Wolfer- 
mann — 83,32 m și John — 80,94 m.

Tinăra atletă elvețiană Meta Antenen va 
primj la 9 iunie, la Paris, in cadrul unei 
ceremonii organizate de UNESCO, pre
miul „Trofeul internațional fair-play — 
Pierre de Coubertin44. Atleta Meta Ante* 
nen s-a remarcat în cadrul campiona
telor europene de ta Helsinki, cînd a 
permis un repaus suplimentar, atletei 
vest-germane Ingrid Mickler-Becker, care 
a devenit campioană europeană la sări
tura în lungime cu 6,76 m, cu 3 cm mai 
mult decît Antenen.

■
Competiția internațională universitară de 
scrimă, desfășurată Ia Paris s-a înche
iat cu succesul selecționatei Poloniei, cla
sată pe primul loc cu 3 victorii (109 
torii 
s-au 
torii 
torie
(71). ------------- -------
au fost obținute de polonezii 
(la floretă) și Grzymski (la sabie), vest- 
germanul Schirrmacher (la sabie) și de 
sportiva franceză Barrey (la floretă).

Cea de-a 24-a ediție a competiției inter
naționale automobilistice „Raliul Mont 
Blanc** a luat sfirșit la Chamonix cu 

^upcesul echipajului francez Darniche —- 
■*5Tane.,"',care aii concurat pe o mașină

ric- 
individuaie). Pe locurile următoare 
situat formațiile Franței — 2 vic- 
(102) R.F a Germaniei — o vic- 
(92) și Franței (B) — 0 victorii 

Cele mai bune rezultate Individuale 
Roznicld

v
.Renault Alpine--. Pe locurile următoare 
s-au situat echipajele Fiorentino _ Gelin 
(pe ,.Simca“) și Chasseuil — Baron (pe 
„Ford-Capri"). Dintre cele 101 mașini 
care au luat startul, numai 35 au trecut 
linia de sosire.

La campionatele europene de box pentru 
tinere* de la București (3—10 Iunie), fe
derația franceză a selecționat șase pugl- 
liști : Abdel Falaml (semimuscă), Alain 
Reverdy (cocoș), Patrick Christ (pană), 
Serge Poulain (ușoară). Patrick Boutte- 
feaux (semimijlocie) și Michel Dylbaitis 
(semigrea).

La Vlttel s-a disputat meciul internațio
nal de hochei pe iarbă dintre reprezen
tativele Franței $! Poloniei. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1.

în cadrul unul concurs International 
desfășurat la Bonn, atletul vest-german 
Kan Heinz Reihm a clștigat proba d» 
aruncarea ciocanului cu un rezultat va
loros: 72,98 m. Pe locul secund s-a cla-

cat.Campionul european de box ia 
muscă, elvețianul Fritz Chervet, l-a în
vins prin k.o. tehnic in rundul 5 pe fran
cezul Dominique Cesari.

SI PROBA PENALTYURILOR ESTE CONTESTATĂ!
La adoptarea ei, cu doi ani in unnâ 

de către U.E.F.A. pentru evitarea celui 
de-ai treilea meci sau a sorților, au fost 
aplauze. S-a spus atunci, și se mai spu
ne și astăzi, că penaltyul este un nujloc 
mult mai legat de sport, mai fotbaHM*r. 
pentru departajarea a două echipe, decit 
tragerea la sorti care n-are nici in ckn. 
nici în mînecă cu sportul, cu fotbalul.

Loviturile de la 11 m au devenit, deci, 
vedete pe stadioanele europene — și nu 
numai europene — fiind hotăritoare «tit 
Ia stabilirea echipelor calificate in com
petițiile intercluburi, cit și la întilnirile 
din campionatul Re națiuni. Urmarea : 
antrenorii au căutat să-și perfecți 3.neze 
elevii in executarea acestor ucigătoare 
șuturi, ceea ce nu este râu, cei puțin 
din punct de vedere tehnic.

Și au început departajările. Cele mai 
recente partide în care penaltyuriie au 
intrat in discuție : Celtic Glasgow — I»i- 
ternazionalp Milano in „Cupa campioni
lor europeni”. Polonia — Spania in Tur
neul de juniori U.E.F.A și Olympkjue 
Marseille — Reims în semifinalele .Cu
pei Franței" S-au calificat Inter, Polonia 
și formația din Marsilia care au realizat 
cu un penalty mai mult decit învinsele 
lor.

învinse ? S-ar putea spune că terme
nul nu este cei mai potrivit pentru că 
cele șase formații luate spre exemplifi
care au terminat meciurile lor Ia egali
tate. . * . - ’
s-au executat amintitele lovituri de la 
11 m care au aruncat pe învinse în abis,

După încheierea timpului de toc

A

TZe cuir.pâ'
ce au reușit 
după minu-

de aeeea. discuțiile. După 
,______ i. ele sint perfect fondate:
oare este drept ca o muncă de »n an 
să fie dependentă de marcarea sau de 
ratarea unui penalty _ ceea ce tine în 
mare măsură de șansă ori de neșansă, 
mai mult decit de pregătire ? Să ne in

Im spectatori la un astfel de meci, 
ate Și după prelungirile celei de-a 
întîlniri. Urmează proba de foc. 
pen alt yurilor. Atmosfera e<te in

ii. Importanța fiecărei lovituri de 
la 11 m crește însutit. Inchipuițî-vă sta
rea celor desemnați să le execute. Nu 
numai starea fizică, după un meri epui
zant. dar mai ales cea psihică. Cit 
greu e să te concentrezi in aceste mo
mente. să-ți ții cumpătul cînd știi v.ă o 
greșeală poate spulbera munca de un 
an întreg ; Și. repetăm, este, oare, drept 
ca totul să atime de un penalty marcat 
sau de altui ratat ? Aceeași rațiune a 
stat și la baza înlocuirii sorților. Aceeași 
rațiune te face să spui astăzi, după doi 
ani de folosință, că este mai normal să 
joci Ir.că un meci cu eventuale prelun
giri și abia după aceea să se recurgă la 
loviturile de la 11 m Ar fi cel mai spor
tiv mijloc de departajare între două 
echipe care au jucat de trei ori și nu 
au reușit ca una din ele să părăsească 
terenul victorioasă.

T. ALEXANDRU

Ec

Printre rezultatele înregistrate 
ieri, în cadrul probei de simplu 
masculin a campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, și-au 
făcut loc o serie întreagă de sur
prize. Astfel, „veteranul*1 italian Ni
cola Pietrageli l-a învins pe austra
lianul Dick. Crealy cu 6—2. 3—6, 
12—10, 6—4. Tom Gorman (S.U.A.) 
a fost eliminat de Ony Parun (Noua 
Zeelandă) : 3—6, 3—6. 6—8. Sovie
ticul V. Kakulea — cel care-1 eli
minase pe Mărmureanu — l-a în
vins și pe iugoslavul N. Spear cu 
6—4. 7—5, 6—3. în fine, iugoslavul 
Z. Franulovici, unul din favoriții 
probei, a fost învins de J. Fletcher 
(Australia) cu 6—4. 6—4. 6—1.

Alte rezultate ; Proisy (Franța) — 
Mandarino (Brazilia) 6—3, 8—6, 6—3; 
Connors (S.U.A.) — Munoz (Spa
nia) 6—4, 7—5, 8—6 ; Solpmon
(S.U.A.) — Mulligan (Italia) 6—1, 
ab. ; Fillol (Chile) — Mendoza (An
glia) 2—6, 8—6. 6—4, 6—3 ; McMiJ- 
lan (R.S.A.) — Szoke (Ungaria) 7—5, 
2—6, 6—4. 6—3 ; Gisbert (Spania) 
— Zednik (Cehoslovacia) 6—4, 6—3, 
8—6 ; Phillips Moore (Australia) — 
Fassbender (R.F.G.) 6—1, 6—4, 6—1; 
Gasiorek (Polonia) — Cramer 
(R.S.A.) 5—7, 6—4, 6—4 6—3 ;
Jauffret (Franța) — Bertolucci “ita-’ 
lia) 6—0, 6—4, 6—1.

La închiderea ediției 1 I. Tiriac — 
S. Barany (Ungaria) 2—6, 7—9, 3—6.

FOTBALIȘTII SOVIETICI, CALIFICAȚI PENTRU J. O. DE LA 
MUNCHEN

Ieri după-amiază, la Paris, s-a 
disputat meciul internațional dintre 
selecționatele olimpice ale Franței 
și Uniunii Sovietice. Fotbaliștii 
oaspeți au cîștigat cu 3—1. Fiind 
învingătoare și în primul joc, echi-

pa U.R.S.S. s-a calificat pentru 
turneul final olimpic.

• Aseară, Ia Stockholm, în pre
liminariile C.M. 1974 : Suedia — 
Ungaria 0—0.
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