
VIZITA TOVARĂȘULUI FIDEL CASTRO ROZ

IN TARA NOASTRA
Simbătă dimineața, la Palatul Con

siliului de Stat, au continuat con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tova
rășul Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cuba, prim-minis- 
tru al Guvernului Revoluționar 
Republicii Cuba.

Au fost abordate probleme ale 
tuației internaționale actuale, 
mișcării comuniste și muncitorești 

Și alte probleme de interes comun.
Convorbirile s-au desfășurat într-o 

atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere, stimă și respect re
ciproc.

al

si- 
ale

★
In cursul dimineții de 

după convorbirile oficiale ........._
cubaneze, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz au făcut o vi
zită în Capitală.

Pe marile bulevarde ale orașului, 
mii și mii de cetățeni salută cu en- 
tuziasm, ovaționează. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 
Ruz, aflați într-o mașină deschisă, 
răspund prietenește aclamațiilor mul
țimii.

- aceeași atmosferă sărbătoreas
că, conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări sînt întîmpinați 
la Institutul Politehnic, unde au ve
nit mii de studenți de la institute de 
învățămint superior din București. 
Sosirea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
Și Fidel Castro Ruz, a celorlalți con
ducători de partid și de stat români 
și cubanezi prilejuiește o caldă ma
nifestație de dragoste și simpatie, 
de solidaritate cu poporul cubanez. 
Răsună aclamații puternice, se scan
dează „Ceaușescu-Castro !“, se into
nează tradiționalul imn studențesc 
„Gaudeamus Igitur", sînt fluturate 
stegulețe și eșarfe, buchete de flori.

Tovarășa Suzana Gădea, prorector 
al institutului, informează despre 
profilu] acestei unități de învățămint 
superior, unde se pregătesc peste

simbătă, 
româno-

14 000 de studenti, printre care și 
numeroși tineri din 14 țări de pe 
toate continentele.

In timpul vizitării institutului, to
varășul Fidel Castro Ruz s-a între
ținut prietenește cu studenți 
nezi care învață în această 
de învățămint superior și în 
cultăți bucureștene.

De la Institutul politehnic,

Ruz, î.,,... ^^______  _____ ,......................
tori de partid și de stat români și 
cubanezi, își continuă vizita prin 
Capitală. îndreptîndu-se spre unul 
din noile și modernele sale cartiere 
— drumul Taberei.

In fața unuia dintre marile com
plexe comerciale ale cartierului se 
face un popas. Și aici, ca pe între
gul traseu, mulțimea aclamă, ovațio
nează. Pe o mare pancartă, în lim
bile celor două țări, era înscrisă 
urarea „Trăiască și să se întărească 
prietenia frățească dintre poporul ro
mân și poporul cubanez !“

Tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., priin-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, pre
zintă pe scurt oaspeților preocupări
le urbanistice actuale și de perspec
tivă ale edililor orașului.

—Se străbat din nou marile bu
levarde ale Capitalei, grupuri masive 
dS cetățeni aclamă, flutură stegulețe. 
Coloana mașinilor se îndreaptă spre 
zona de sud-est a orașului, unde se 
află un alt mare și modern cartier 
de locuințe — Titan.

cuba- 
unitate 

alte fa-

De la Institutul politehnic, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro 
Buz, împreună cu ceilalți conducă-

iești, unul dintre principalele orașe in
dustriale ale țării, centrul de greuta
te. al industriei petroliere românești. 
Aici au fost vizitate grupul industrial 
de petrochimie și uzina de utilaj pe
trochimic . „1 Mai". In piața centrală 
a orașului a .avut Ioc un miting, în 
cadrul căruia, în aplauzele prelungite 
ale celor prezenți, au luat cuvântul 

Ceaușescu și Fidel

Mai", coloana mași- 
indreaptă spre cen-

★

După vizita in Genitală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera] 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. împreună 
cu tovarășul Fidel Castro Ruz, prim- 
“crctcr il Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, au fost oaspeții 
oamenilor muncii din municipiul Plo.

secretar aJ Comitetului

tovarășii Nicolae 
Castro Ruz.

De la uzina „1 
nilor oficiale se 
trul orașului

Apoi conducătorii de______
de stat români și cubanezi sînt invi
tați la sediul 
partid, unde 
ai Birourilor 
municipal de 
de partid și ______

După intilnirea de la__________
judefean de partid tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro 
Ruz, ceilalți conducători de partid și 
de stat români și cubanezi au ieșit 
in balconul sediului Comitetului ju
dețean de partid pentru a saluta miile 
și miile de oameni ai muncii care, intre 
timp, se adunaseră in Piafa centrală 
a orașului, in dorinfa de a se in- 
tilni din nou cu înalții oaspțți, de 
a-și exprima bucuria pentru vizita 
făcută iu municipiul Ploiești. Printre 
cei prezenți se aflau și tineri cuba
nezi care studiază la Ploiești.

în momentul apariției in balcon a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu Ș» Fi
del Castro, a celorlalți conducători 
de partid și de stat români și cuba
nezi, mulțimea din piață aplaudă și 
ovaționează cu entuziasm și scandează 
„România-Cuba". .Ceaușescu-Castro".

Luind cut intui ia numele tuturor 
oamenilor muncii din județ, tovară
șul Iiie Cisu. priaa-secretar a| Comi
tetului judefean-Prahova al P r~ B 
președintele Con'iți ului popular jude
țean. a adresat tovarășilor Fidel Cas
tro și NicoUe Ceaușescu ua călduros 
bun venit pe meleagurile prahovene.

In aplauzele prelungite ale celor 
prezenți. au luat apoi cuvântai tova
rășii Fidel Castro Ruz și Nicolae

Cuviaiănle au fost iadelsag apla
udate.

partid și

Comitetului județean de 
se intilnesc cu membri 
comitetelor județean $i 
partid, cu alți activiști 

de stat locali.
Comitetul

n.
Duminică 28 mai 1972

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VÂ >.

MAI SINT
TREI LUNI!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXVIII — = 4 PAGINI 30 BANI

Al. 1st-ale < stingă) a parat atacul lui St. Moldanschi
Foto : Ion MIHAlCA

Tineretul a asaltat viguros, dar...

Campionatul republican de spadă
a revenit lui Al

SE APROPIE MAREA RECREAȚIE A VACANȚEI!

MULTIPLE ACȚIUNI SPORTIV-TURISTICE
REZERVATE PIONIERILOR

Peste 1 SCO de echipaje la expedițiile „Cutezătorii" 
Cine vor fi campionii ia orientare turistică ?
„Grație și armonie" ar putea echivala cu descoperirea de noi talente 
în gimnastica modernă de performanță
Minifotbalul la înălțime !
«Delfin 72", alte zeci de mii de purtători ai brevetului de inotător 
Atlețn fruntași la Ulan Bator (R. ‘ “P. Mongolă)

» ligi
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Practic, ne desparte mai pu
țin de o lună de vacanța de vară 
a elevilor. Evenimentul este aș
teptat cu nerăbdare de toți șco
larii. de toți pionierii.

în accepțiunea de astăzi — prin 
condițiile create de partid și da 
stat — vacanța mare înseamnă un 
prilej binevenit de odihnă activă, 
susținut de multiple activități 
sportive și turistice, modalități de 
a realiza, prin exercițiul fizic, o 
influență pozitivă asupra educației 
celor mai mici cetățeni ai patriei. 
Cunoașterea frumuseților țării, a 

și de muncă 
a realizărilor 
România. în 

ai construirii 
multilateral 

cîteva — cele

elemen- 
puncta 
vară.

vacan-

tradițiilor de luptă 
a clasei muncitoare, 
epocale obținute de 
acești ani luminoși 
societății socialiste 
dezvoltate, iată doar

mai importante, firește — 
te de referință care vor 
și în acest an vacanța de

Intr-adevăr, „trimestrul
ței“, cum obișnuiesc să-1 denumeas
că elevii va debuta, imediat după 
15 iunie, cu o suită de acțiuni 
sportive și turistice, mai ales la 
nivelul cravatelor roșii, organizate 
pe plan local, începînd cu faze pe 
școală și mergînd pînă la etape 
județene. In unele cazuri vor avea 
loc chiar și finale republicane, 
programate în cursul lunilor iulie 
și august.

Prima finală republicană rezer
vată pionierilor este cea a Expe
dițiilor „Cutezătorii", acum la a 
IV-a ediție. Va fi o întrecere de

Șl BASCHETBALISTELE DE LA RAPID 
SÎNT VIRTUALE CAMPIOANE

Maria Roșianu încearcă o nouă pătrundere pe lingă Suzana 
Szabados. Foto : Dragoș NEAGU

Ca și la băieți, titlul de campioa
nă a țării la baschet feminin a fost 
decis înaintea încheierii competiției. 
Evenimentul s-a petrecut ieri, în sala 
Dinamo, unde echipa Rapid, învin- 
gind pe Politehnica București cu 
53 - 52 (24—22), a acumulat 55 de 
puncte și nu mai poate ceda primul 
loc, indiferent de rezultatul întîlnirii 
ce o va susține azi în compania for
mației l.E.F.S.

Meciul Rapid — Politehnica a înce
put și ș-a desfășurat tot timpul în- 
tr-o tensiune nervoasă foarte ridi
cată, fapt normal dacă ținem seama 
de miza Iui. Ca atare, ratările chiar 
și din cele mai clare situații, pasele 
fără adresă și greșelile de tehnică 
au abundat de partea ambelor tea- 
muri, mai cu seamă în prima repri
ză. Ca evoluție, scorul a fost aproape 
permanent favorabil feroviarelor: 8-3 
(min. 4), 15—12 (min. 9), 36—26 (min.

25), 44—34 (min. 30), 54—42 (min. 37). 
Dar, aproape de fiecare dată studen
tele au găsit resurse pentru a recu
pera și uneori chiar pentru a condu
ce (min. 16:18—17 și 20—18). Spre 
sfîrșit, după ce Rapid acumulase un 
avans de cinci coșuri (46—36), Poli
tehnica a izbutit, printr-o apărare 
foarte agresivă, să refacă din handi
cap pînă la două coșuri (46—42), dar 
în ultimele cinci minute echipa an
trenorului emerit Sigismund Ferencz 
s-a Impus, datorită în special Dorinei 
Suliman care a avut un aport excep
țional, atît prin punctele înscrise toc
mai în această perioadă decisivă (a 
marcat 14 puncte în cinci minute), 
cit și prin recuperările în atac și în

D STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

un fel deosebit, prelungită pe un 
interval ceva mai larg — de la 15 
iulie la 15 septembrie — și careva 
angaja un număr de echipaje fără 
precedent — aproepe 1 51)0 ! în re
gulamentul acestei întreceri turis
tice complexe (care presupune nu 
numai o excelentă pregătire fizi
că ci și cunoștințe de geografie.

►ntul

(Continuarj in pag. a 3-a)

T
impul curge cu viteza unui sprinter. Pînă la marele start olimpic 
atu mai rămas doar trei luni. Uriașa ștafetă în stea cu centrul 
la Miinchen își reduce treptat cercurile. Acum, în aceste ultime 
zile, e ora marilor surprize. Acum e oro sportivilor tineri. Tn plutonul 

lor compact există, desigur, multi dintre cei care, asemenea Mihaelei 
Peneș înainte de Tokio, vor ști să ia cu asalt birourile în care se pre
gătesc ultimele pașapoarte olimpice.

Pentru cei consacrați, aceste ultime trei luni au mai puțin rezo
nanța trimestrului școlar.. Pentru ei începe, acum, dozajul cel fin, care 
trebuie să așeze, ca într-o cutie cu piese, toate armele victoriei. Acum, 
cînd mai sînt doar trei luni, Carol Corbu își caută semnele elanului 
cu o precizie de topograf, iar Berceanu își ascunde cu grijă „torentul" 
pe care nu l-a destăinuit nimănui. Acum, un Dan luga își ascultă 
bătăile inimii, cu respirația tăiată, pentru a-și convinge arma că a

■ reușit să elimine pulsul, ca în poveștile nocturne ale lui Roy Thines. 
Acum, în sfîrșit, discobolele noastre se urmăresc cu o curiozitate tipic 
feminină, în speranța că vor reuși un cartel olimpic fără precedent în 
istoria atletismului nostru.

Acum, totul trebuie să fie calm și răbdare. Marii campioni știu să-și 
guverneze aceste ultime zile cu o abilitate de fachiri.

Acum, cînd mai sînt doar 90 de zile dintre cele 1 500 ale Olimpia
dei Mexico — Miinchen, freamătul flamurilor sportive de pe tot globul 
se dude tot mai distinct. Jocurile de la Miinchen vor depăși ca am
ploare tot ce s-a scris pînă aaum în cronica lui Pierre de Coubertin. 
Acum aproape patru decenii, tot pe pămîntul Europei, Jesse Owens 
își sărbătorea triumful. De atunci au trecut 36 de ani. Tn tot acest 
timp, onoarea de a fi unul dintre eroii Jocurilor o trebuit să fie cuce
rită cu prețul unor eforturi mer&u mai mori.

Celebrul dicton olimpic „Principalul e să participi*, are, în accep
țiunea lui modernă, o singură interpretare s „Principalul e să faci 
totul, dacă porticipi*.

Istrate (Steaua)
(toți de la Steaua), L Popa (C.S.S.), 
A. Mironov (Electroputere Craio
va). P. Szabo și A, Pruzsinski 
(C.SM. Cluj). Au obținut ceva mai 
greu calificarea în turul următor: 
Șt. Vlad (Olimpia Satu Mare), K.

:er:oare
loan CHIRILA.xricuare in pap. a 4-a)

Tiberiu STAMA

Sebastian BONIFACIU

Ion Popa 
BuciirestD

namistn pe

cite 5 și 6 
in genen 
s-ngtzrele 
minate di A. Că-
rimidă. Gh. Cerra. C. Mânu și L 
IsailA. Printre cei mat activi tră
gători ai turaiui de debut s-au a- 
fla: A. Pongrat și B. Damjanschilz 
(Medicina Tg. Mureș). I_ Angelescu 
nFT-S Bucureștii. C. Du|u (Elec- 
tropatere), C. Bărăgan și X. lorgu 
(ambii de la Steaua) toți realirind 
cite ♦ victorii. Cu cite trei victorii 
au terminat acest prim episod: AL 
Istrate, D. Podeanu. ȘL Moldanschi

DOUA ABANDONURI ÎN PRIMA ETAPĂ

RALIUL PRIMĂVERII"
27 (prin telefon de la 

nostru). Ieri dimineață, la 
din fata Pavilionului de 
din parcul Herăstrău, s-a 

primului echipaj din

rr
SIBIU 

trimisul 
ora 7,31 
expoziții
dat startul 
cele 46 înscrise în cea de a V-a 
ediție a „Raliului primăverii", or
ganizat de Școala de șoferi ama
tori din București, la care parti
cipă automobiliști din județele 
Argeș Brașov, Dolj, Sibiu, Vîlcea 
și, bineînțeles, din Capitală. Con- 
curenții au avut de străbătut în 
prima zi o distanță de 307 ki
lometri pe ruta București-Ploiești- 
Ginaia-Prede<al-Brașov-Făgăraș-Si- 

biu, cu o viteză medie orară de 
60 kilometri. Pe traseu au existat 
8 posturi de control (unul camu
flat) pentru verificarea regularită
ții mersului concurenților. De 
altfel, acest raliu este organizat, 
în primul rînd, cu scopul de a 
dezvolta aptitudinile automobilisti
ce ale participanților și de a-i în
văța să piloteze în spiritul respec
tării regulilor de circulație.

In această primă etapă, în care 
au abandonat două echipaje, cea 
mai dificilă parte a programului 
a fost constituită de 
ciale. Automobiliști! 
executat schimbarea 
un slalom printre

probele spe- 
au avut de 
unei roți și 
popice. Efec-

tuîndu-le contra cronometru, pro
bele speciale au solicitat tuturor 
concurenților demonstrarea înde- 
mînării, atenției, cunoașterii per
fecte a mașinii, un maximum de 
rapiditate pentru realizarea cu 
corectitudine a prevederilor regu
lamentare și înregistrarea unui timp 
cit mai mic. La aceste probe spe
ciale, fiecare secundă a 
extrem de prețioasă în lupta dusă 
împotriva... penalizărilor. O com
portare bună au avut-o D.
— P ----
pescu 
Galin 
St Bratu 
și alții.

După ce concurenții 
tat Indemînarea, a fost rîndul a 
16 echipaje ale școlii să efectueze 
o frumoasă demonstrație, mult 
apreciată de numerosul public 
sibian.

Duminică se va desfășura etapa 
a doua Sibiu-Rîmnicu Vîlcea-Pi- 
tești-București, cu sosirea înce- 
pînd de la ora 11,38 a primului 
concurent în 
politehnic. La 
o nouă probă

fost

Iarca 
Richea (București), A. Po-
— M. Breazu
— Gh. Fotescu

C. Bratu

(Sibiu), M. 
(București), 
(București)

și-au ară-

fața noului Institut 
ora 13 va avea loc 

specială.

Emonuel FANTANEANU

IN PAGINA A ll-a

Citiți aii, !n cadrul prcicntârii monografice 
„SPORTUL ROMÂNESC IN 40 DE SINTEZE"

JUDEȚUL BRAILA

Secvență de la una din partidele Dinamo — Jiul. In ima gine, apărarea echipei din Petroșani face cu greu față 
unui atac dinamovist. Astăzi, aceeași (așteptată) confruntare, intre ofensiva bucureștenilor și apărarea Jiului...

Foto : S. BAKCSY

AZI-ETAPA A XXV-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

„IIIAIOCIJL IA DISTANTA" U.T.A.-F.C. ARCES CONTINUA
• In București: Dinamo —Jiul (stadionul Dinamo) și Rapid — Crișul 

(stadionul Republicii) • Toate meciurile încep la ora 17,30

Campionatul Diviziei A continuă 
și continuă — în condiții și mai 
pasionante — duelul indirect U.T.A. 
— F. C. Argeș, ajunse la egalitate 
de puncte și în situația de a pune 
preț pe fiecare punct cîștigat, pe 
fiecare gol marcat sau primit în

plus (și golaverajul poate decide !). 
Mai ales că aceste două echipe 
simt în urma lor răsuflarea fier
binte a unei alte candidate, Uni-

versitatea Cluj, situată la un punct 
distanță. Toate trei vor fi puse la 
încercare astăzi de cele mai im
portante partide ale etapei :

FARUL CONSTANȚA — U. T. ARAD (în tur : O—1) 
F. C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA (2-1) 
UNIVERSITATEA CLUJ — PETROLUL (0—1)

CLASAMENTUL LA ZI
1. U.T.A. 24 12 1 5 43—21 31
2. F.C. Argeș 24 15 1 8 38—29 31
3. „U“ Cluj 24 13 4 7 34—22 30
4. S.C. Bacâu 24 12 4 8 37—29 28
5. AS A Tg Mureș 24 10 7 7 25—26 27
6. Steagul roșu 24 10 6 8 27—17 26
7. Univ. Craiova 24 10 5 9 29—27 25
8. Steaua 24 9 6 9 30—22 24
9. Dinamo 24 9 6 9 31—28 24

10. Rapid 24 10 4 10 30—30 24
11 Jiul 24 9 6 9 23—2b 24
12. Farul 24 7 8 9 22—31 22
13 Petrolul 24 8 6 10 17—28 22
14. Politehnica 24 5 9 10 26—35 19
15. C.F.R. 24 5 7 12 20—32 17
16. Crișul 24 2 6 16 10—37 10

Foarte dificilă este sarcina ară
denilor, destul de grea cea a piteș- 
tenilor (avînd în vedere indisponi
bilitățile lor), mai ușoară se anunță 
cea a clujenilor. N-ar fi exclus 
ca astă-seară să avem altă ordine

în fruntea clasamentului : F.C. Ar- 
geș, „U “Cluj, U. T. Arad.

In condiții egale de joc se găsesc 
cele două echipe 
evite locul 15. 
Ambele joacă

A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. CLUJ (1—1) 
SPORT CLUB BACAU — POLITEHNICA (1—1)

Teoretic, clujenii au mai multe 
șanse de a „ciupi" măcar un punct, 
pentru că, se pare, mureșenii par
curg o perioadă de criză (vezi re
centul 0—5 de la Ploiești). Dar n-ar 
fi exclus ca tocmai C.F.R. să plă-

care caută să 
Politehnica și C.F.R. 
în deplasare 1

sparte" de Petrolul

’^\\\VeA«v\Y\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ INTERNĂI
ceastă săptămînă lucrările 

Conferinței naționale, prilej de dez- 
bateri sincere și creatoare asupra 

^operei de artă, asupra responsabi
le lității scriitorilor față de destinul 

României socialiste. Pentru că, așa 
:5cum a subliniat în cuvîntarea sa, 
^secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
^prezent ca întotdeauna în mijlocul 

colectivelor de creatori ai bunurilor 
^materiale și spirituale, și mai ales 

atunci cînd acestea fac bilanțul unei 
etape — „ce țel mai înalt, ce mi- 

^siune mai nobilă pot avea slujito- 
^rii condeiului decît acelea de a-și 
Jlpune talentul, fantezia și inspirația 
Jîîn slujba făuririi omului nou al e- 

pocii socialismului și comunismului I" 
Răspunzînd grijii partidului pentru

^""vbșfea scriitoricească din țara 
| II noastră și-a desfășurat în a- 

ceastă săptămînă

formarea 
rioare a 
lui, scriitorii 
propria lor conștiință cetățenească, 
prin dragostea lor pentru patria 
străbună, prin întreaga lor capaci
tate creatoare, dîrzenia, dinamismul, 
energia și abnegația omului con
structor al României socialiste. Scrii
torii aduc, totodată, în prim plan 
tipul uman spre care aspirăm și care, 
așa cum îl prezenta secretarul ge
nera] al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „trebuie să 
se caracterizeze prin pasiune pen
tru munca creatoare, printr-un înalt 
spirit de răspundere față de inte
resele generale ale colectivității, 
printr-o ținută morală aleasă, prin
tr-o elevată viață spirituală".

Vastul domeniu al educației fizice 
și sportului, angrenînd mase de oa-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

. I 

meni și scoțînd la iveală performeri 
capabili de un pilduitor efort de 
autodepășire, de dăruire pentru in- 
teresele colectivității, de răspundere^ 
pentru reprezentarea înaltă a tinere- s? 
fului țării în arena internațională, 
oferă mînuiforilor condeiului teme 
generoase.

Plastica trupului uman, înnobilat 
de mișcare, prin sport, |-a inspirat" 
pe tînărul și talentatul sculptor Ion 
Condiescu în opera sa intitulată „A- 
runcătorul de ciocan*, expusă cu 
succes la actuala Bienală 72. Poezia 
frustă a stadionului, epicul, adesea 
eroic, • - ■ -• ....................
uman

fizionomiei morale supe- 
constructorilor socialismu- 

români reflectă prin

. .... ..........._ "I 

al întrecerii sportive, idealul 
rare-i animă pe competitori,

COMENTATOR I'Continuare in pag o 3-ai

tească „oalele
și, în acest caz, ieșenii ar putea ieși 
în avantaj.

O întîlnire strînsă se anunță la 
Brașov :

STEAGUL ROȘU — STEAUA BUCUREȘTI (0—0)

și alte două mai puțin echilibrate la București •
DINAMO —_JIUL PETROȘANI (1—2), stadionul Dinamo, ora 17,30 

. ._ .. s|a(jjonu| Republicii, ora 17,30

țiile unui reviriment, care — con
firmat — le poate garanta și îm
bunătățiri de poziții în clasamentul 
campionatului.

RAPID — CRIȘUL ORADEA (0—1),
Formațiile bucureștene care joacă 

acasă au prima șansă să continue 
seria succeselor, începută o dată cu 
reluarea campionatului, în condi-

A ÎNCEPUT INTiLNIREA AMICALĂ DE TIR BUCUREȘTI-SKOPLJE
Ieri a început pe poligonul Dinamo 

din Capitală tradiționala întîlnire 
amicală de tir dintre reprezentativele 
orașelor București și Skoplje (Iugo
slavia). La această a 5-a edi
ție a întrecerii dintre trăgătorii celor 
două orașe se dispută probe de armă 
liberă Și standard, precum și pistol 
liber. După primele probe conduc 
țintașii bucureșteni cu un avantaj 
substanțial. Ei au cucerit primele 
locuri la armă standard, senioare și 
juniori și pistol liber seniori.

REZULTATE : armă standard 3x20 
f. senioare : 1. Marina Vasiliu 563 p 
(pe poziții 194—177- 192), 2. Ioana 
Șerbănescu 559 p. 3. Ana Goreti 
558 p. 4. Ioana Soare 542 p, 5. Flo- 
rica Romano 530 p, 6. V. Gugulea-

nova (Skoplje) 528 p. Echipe : 1. Bucu
rești 1663 p, 2. Skoplje 1575 p. Ju
niori : 1. Vasilica Manca 551 (195 — 
172 — 184), 2. M. Burcuși 545 p, 3. 
Ana luga 537 p, 4. B. Danilov 
(Skoplje) 535 p, 5. Aurora Fodaru 
534 p, 6. A. Filimov (Skoplje) 528 p. 
Echipe : 1. București 1616 p, 2.
Skoplje 1582 p. Pistol liber 60 f. se
niori : 1. G. Maghiar 546 p, 2. I. 
Pieptea 538 p, 3. C. Feciorescu 529 p, 
4. D. Marinescu 521 p, 5 D. Kabanov 
(Skoplje) 519 p, ~ •
519 p. Pe echipe : 1. București 2134 p, 
2. Skoplje 2037 p.

întrecerile, organizate de Comisia 
municipală de tir, de pe lingă 
C.M.E.F.S. București, continuă dumi
nică de la ora 9. (T. K.)

6. M. Dumitriu
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iscuția noastră cu tovarășii Radu Ciucă, se
cretar al Comitetului județean P.ț.R., și Vasile 
Manea, președinte al C.J.E.F.S. Brăila, șT-a pro
pus să definească rolul actîvifațîi~de educație 
fizică și sport în realitatea socială a județului 
dunărean, actualul stadiei de dezvoltare a 

sportului biăilean.
A reieșit, firesc, cq întărirea sănătății oamenilor 

muncii, a tuturor celor ce muncesc, a membrilor fami
liilor lor, sporirea capacității fizice și intelectuale, dez
voltarea fizică și morală a tineretului, a întregii popu
lații, constituie esența muncii pe tărîmul educației fi
zice și sportului. Pe primul plan trebuie să stea, așa 
cum ne-a precizat tovarășul Radu Ciucă, organizarea 
unor activități în forme simple, accesibile, la sfîrșit de 
săptămînă. Turismul, excursiile trebuie să faciliteze cu
noașterea patrimoniului material și spiritual al poporu
lui nostru, îndeosebi acelea care vorbesc despre lupta 
sa pentru independență și dreptate socială, lupta co

muniștilor din care s-a născut România de azi, în care 
tineretul beneficiază de toate condițiile necesare unei 
armonioase dezvăltări.

S-a desprins, de asemenea, faptul că adevăratele per
formanțe au răsărit și răsar din solul mănos al talen
telor locale, din priceperea și entuziasmul unor antre
nori și tehnicieni care cultivă cu grijă sporturile tradi
ționale pe aceste meleaguri dunărene : box, lupte, ci
clism, atletism, caiac-canoe.

Interlocutorii noștri au adus în discuție cifre, fapte, 
nume care alcătuiesc acest imens mozaic ce se numește 
sportul județean. Oricît de bine ar fi, însă, redat acest 
mozaic într-io discuție, culorile își pierd din luminozi
tate, contururile nu mai sînt tranșante, contrastele se 
estompează, lată de ce ne-am permis să luăm citatele, 
ce însoțesc, ca un preambul, materialele acestei pa
gini (și care constituie materia primă a convorbirii 
noastre) drept semne certe ale unui filon autentic și să 
pornim pe urma acestuia, la lumina puiernică a rea
lității cotidiene.

„Nu de mult. Biroul Comitetului nostru județean de partid 
a analizat activitatea principalilor factori județeni cărora le 
revine răspunderea directă a organizării activității sportive 
de masă și de performanță. Este vorba de sindicate, organi
zațiile U.T.C. și Consiliul județean pentru educație fizică și
sport. A reieșit că ne aflăm, evident, în 
însemnat și în acest domeniu**.

fața unui

1963

progres

19711947
Asociații sportiv. 21 74 117
Cluburi 1 1 2
Echipe divizionare 3 5 7
Secții afiliate 67 84 105
Sportivi legitimați 421 1 619 1 9C7
Sportivi clasificați categ.

maeștri — — 1
categoria 1 — 15 30
categoria a ll-a — 170 206

Campioni naționali — 4 9
Recorduri republicane — 1 1 17
Antrenori 7 42 67
Școli sportive —• 1 fc 1
Sportivi în loturile
reprezentative

— seniori 2 20
— juniori 6 18

Arbitri 36 189 294
Profesori de educație
fizică 7 62 95

Instructori 122 203

DE PE ACESTE MELEAGURI AU PORNIT
MORMOCEA, FILOTI, IORGA, CUȚOV

rtpreicauiive'

Ausnnă de chicul Progresul 
din Brăila, gindul te duce 
la boxerii din primul eșalon 
ai țării (de aici au plecat di- 
namonriștu de azi Icn Covaci 
șî Paul Dobrescu». ja fasoocșîi 
luptător., al căror port-drapel 
este mecaLatul la -mondtaie* 
Și jrurcperx- Vasile Iorga, 
ia focbalrșu.

Citind broșura tipărită de 
club — si cate are drept 
motto următoarele cuvinte a:e 
lui Hemingway i „Sportal te 
invafă să ciștlgi cinstit. Spor
tul te-ndeamnă să pierzi in 
mod demn. Prin urmare.

<Ln s

oul gr «i

ieri. Gh. Lazâr șl S. Alexan
dra. care reprezintă ciutul 
!n prima divizie a țării, sub 
indr-umarea ccmpwentâ a an- 
trer.-i r.icr Gh. Bobinaru și Al. 
Tătsru.

AW'V

BLASOVA-OAZA DE VIS
A „INSULEI MARI“

.,Ș-au întreprins și se întreprind, în continuare, acțiuni practice pentru ca toți 
cetățenii, indiferent de vîrstă, să se bucure de posibilitatea de a practica educația 
fizică, sportul, mișcarea în aer liber".

_193L Vopsitorul Ioa Stro- 
iescu, str~mgarul Gh. Alexan
dru, lăcătușul Anghel Gber- 
guș. cazangiul A. Badtu, 
funcționarul Oct Gri&orescv, 
și alți cfțiva iubitori ai lupte
lor greco-romane de Ia „Fran- 
co-Ronaână' iși plăteau ade
seori din banii lor chiria 
locurilor de pregătire, apelau 
chiar și la incinta circurilor 
pentru a li se găzdui pasiu
nea sportivă.

...1970... Muncitorul Vasile 
Iorga, de la uzinele de utilaj 
greu „Progresul*, campion 
național Ia 82 kg„ obține Ia 
Edmonton (Canada), în între
cerea celor mai buni lupiătcri 
de „libere" 
de bronz.

...Și tot 
..Progresul" 
cinci școli 
grupul șei

_în anul 1971, 13 sportivi
(box. lupte și fotbal — ju- 

de la Progresul au fost 
seiectxna'.î în loturi reprezen- 
tatve.

_Prtm*vara Iui 72. La sta- 
d;ctt U Progresul se lucrează 
intens La noul grup social (la 
parter: cabine, vestiare, băi, 
sală de recuperare; la etaj i

— -.-eb se află în con
st--..-:’..: tribuna a Ii-a. Tere- 
r.uî centrii de fotbal are 
drept replică o platformă bi- 
.toimnîzată pentru volei, bas- 
durt șt har.:: bal și două tere- 
nvî anexe (unul gazonat, ce-

elprezentă familiarăCiclismul pe străzile 
acasă

bătrinului oraș dunărean, unde se află la 
de multe decenii

&

din lume, nx-da-ia

★
*n iarna care a trecut, ade- 

seoct auzit vorbindu-se în 
c-r scursorile de sală dedicate

Șefilor jtmiori despre „cx- 
talentelor brăilene, 

ai ales in ceea ce privește
jz-obele de înălțime și greu- 
iute. -C» l&ai bine de un de- 
ceaia ia arași — ne spune 
Ion Ceapă, președintele CSO.

Blasova, pămlnt de poezie, 
limbă umezită de Dunăre, 
odihnindu-se pe solul ferti
lizat de mina harnică și în
țeleaptă a omului care a 
transformat Insula Mare a 
Brăilei intr-un uriaș grînar.

Vîntul entuziasmului infioa- 
ră oglinda lacului, te cuprin
de și pe tine, nou venit și 
apărindu-ți deodată în față, 
din colbul drumului 
ca o oază a liniștii 
multul activității 
izolată nefiresc ca o 
vă de apă aruncată din tării, 
iți vine să-i dai crezare doc
torului Victor Fineseu — 
„Blasovistul nK 1". cum este ■ 
poreclit aici acest animator 
al sănătății și mișcării în 
aer Iber, aliaj straniu de 
energie, fantasme. perseve
rență — care spune: „Pri-

sinuos, 
in tu- 
diwne, 
potcoa-

viți, vă primește ca o fată 
înfiorată de emoția primei 
întîlniri...“

Blasova, limbă umezită de 
Dunăre, lac in formă de pot
coavă, cu o lungime de 7,5 km 
și o lățime minimă de 250 m. 
Aci inițiativa și entuziasmul 
convertite în fapte, sprijinite 
de organele de 
stat locale, vor 
soarele ți solul 
omului modern

__  „ 
naturii. In curind, aci, o no
uă bază de agrement și o 
bază nautică cu piste de ca
notaj academic (2000 m in 
linie dreaptă). caiac-canoe. 
yachting și schi nautic, var 
plasa recrearea ți sportul in
tr-un decor realizat cu griiă 
și armonie. „Le facem d:n 
poezie" — ne spune tinăra

efortul

partid și de 
racorda apa, 

la dorința 
de a-ți com - 
in mijlocul

© • • • • e •

UNDE SE DUC ELEVELE
DIN MOVILA MIRESEI ?

„O atenție specială trebuij acordată acelei verigi 
principale care este școala. Incepind de la școlarul din 
prima clasă și piuă la absolventul de Uceu. în școlile 
profesionale, în toate instituțiile de invățămint, menirea 
formativă și educativă capătă cea mai însemnată pon
dere. Nu uităm. totodată, că școala poate și trebuie 
să-și aducă pe deplin aportul la valorificarea aptitu
dinilor sportive ale tineretului, in atragerea, formarea 
și lansarea lui pe drumul măiestriei sportive*.

arhitectă Mariana Cocioabă. 
aplecindu-și grațios silueta de 
săritoare in înălțime, pentru 
a intra într-o rustică bojde
ucă, acoperită cu stuf. Bojde
uca aceasta constituie unica 
mărturie a trecutului. Min 
dră că-și poate miji acum 
ochii mici ai ferestrelor spre 
pavilionul unde flutwă stea
gurile cluburilor și asociat 
lor sportive b-ăiien 
că șubrezenia rirsie 
cazurilor care au hii 
decenii i« «ruși are 
puternică proțzea in 
t rul celor 400 de plopi 
înconjoară terenurile 
baschet, volei, handbal 

jotbal-miuiă. bojdeuca 
servi și ea — mode 
— unor scopuri turistice.

Acum mai există la noua 
bază pontonul, hambarul am
barcațiunilor șt cfteta ambar
cațiuni, o fintină. Se lucrează 
Ia dormitoare și club. Și nu 
peste multă treme peluzele 
de gazon tor face trecerea 
spre plajă și amatorii de apă 
și soare tor păși pe pasare'ă 
spre ponton, ambarcațiunile 
i or brăzda lacul.

In iunie — ni s-a spus — 
pista de concurs va trebui să 
fie gata, întrucit fntiliiirea de 
' a.:ac-car.ne Româiia—Bulga
ria o va inaugura oficial. Va 
fi primul pas pe care Blasoi a 
îl ta face în circuitul sport ie 
și turistic internațional.

*

zicală

Speranțele brăiienilor in f '.bal sint deocamdată circumscrise 
Diviziei B^.

itorii muncitori și tehnicieni 
ai uzinei — avind chiar în 
incinta școlii o sală și do: in
structori la depoziție. De aci r <- 

Stăncescu, vicepreșe- 
clubului — boxerii 

Papuc și C. Dafinoiu 
din urmă, campion 

juniori) și luptă-

au plecat — ne-a spus 
Apostol 
dintele
Angliei 
(acesta 
național de

Brăila — se manifesta exodul 
tinerilor atleți spre cluburile 
bucureștene. Apoi, insă, și in 
special de la venirea la C.S.O. 
a tinârului și entuziastului 
antrenor Ion Moroiu, aceștia 
s-au legat cu trup și suflet de 
meleagurile natale". In sala 
de atletism (4 culoare de cite 
65 m, sectoare de sărituri și

Acum vreo cinci ani mal 
puteai auzi încrucișindu-e 
peste gardurile din Movila 
Miresei următorul dialog :

— Ai văzut, tu, a mare a 
vecinului s-a pus să alerge 
în pantaloni scurți...

— Da, dragă, n-o s-o mat 
da nimeni de nevastă 1

Unde se 
fetele din 
Miresei ? în 
unde se amenajase 
de atletism,

s-alerge 
Movila 

liceului, 
....___ un teren
acolo unde un

duceau 
comuna 
curtea

t-o 
și a 
ș: sărituri, 
curînd In 
lor atlete
ce

sport

fnsăși amenajar 
•.oarelor de

care au aevemt 
Imaginația viitoare 
(majoritatea celo 

fac sport sînt fete) loca 
rile unor mari întreceri.

Eforturile conducerii șco’S 
(Vasile Drăgan), ale prese 
dintelui asociație: „P.e-ol 
(prof. Roman Buzoiann) 
prins cheag și astfel, 
anul 1970, CA E RS. a ii 
tit asociația, din Movila 
reset cu titulatura șî fondu 
rile unui centru județean d 
antrenament (așa cum a fă 
cut fn acest an. in colaborare 
c-j consiliul județean al 
aicatelor. cu centrul de 
de la Făureî). Tere.nu 
atletism are acum o pistă 
circulară ce îfo m (114 m—In 
linie dreaptă) cu bordură de 
beton. 4 sectoare de 

iusiv pentru 
?FOdpâ C 
aspiranți 

olimpic 
din clasele 

săotâmînal intre 4 
func
nuna 
Pent 

pregătesc pentru

Relansat în ultima vreme, 
prin atragerea tineretului 
atletismul se apropie din nou 

de consacrare

mănunchi de cadre didactice, 
care nu voiau să limiteze rolul 
formativ al educației fizice și 
sportului 
găsiseră 
atractive, 
elevii pe 
Și prima

Ia ora qe curs, 
forme simple, dar 

pentru a aduce 
terenul de atletism, 
verigă a constitui-

greutate) și acum în aer liber 
(azi, 28 mai, are loc inaugura
rea modernului stadion de 
atletism din Brăila), elevii 
inimosului antrenor sîpț pre- 
zenți zi de zi. în anul care a 
trecut, ei au doborît 16 re
corduri republicane șî au cîș- 
tigat 3 titluri de campioni na
ționali la juniori.

Dar de cicliștii brăileni cine 
n-a auzit, fie că era vorba 
de generația mereu tînărului 
animator al sportului cu pe- 
cale, Virgil Mormocea, de cea 
a antrenorului Mihai Simion, 
care an de an, din 1957, do- 
bindește cu tinerii săi titluri 
naționale, de Șt. Enc, Cr. To- 
doran, Cristian Camer, V. 
Pascali — vârfurile ultimelor 
promoții de juniori ? Visul 
brăiienilor este, de aceea, să 
ajuază. In sfîrșit, să aibă și o 
secție puternică de seniori, 
adică cicliști tineri și talen- 
tați, cei ce se ridică din acest 
oraș să apere pe mai departe

Mcdaliatul 
„mondiale" și 
ropene" 
lor ga își
destoinicia 
mai in 
luptelor, ci șt la 
locul de muncă, 
la uzinele „Pro

gresul"

Vasile 
arată 

nu nu- 
arena

unde
.T

culorile clubului 
lansat.

Știați că primul velodrom 
din țâră, pe care s-au desfă
șurat numeroase curse cicliste 
de fond, semifond și viteză, 
a fost cel din Brăila ? Velo
dromul a dispărut de mult,

tradiția sportului cu pedale 
s-a păstrat, însă, prin flacăra 
nestinsă a entuziasmului șipncA 
de aceea, firesc, se naște o 
întrebare ; de ce nu se con
struiește la Brăila un nou 
velodrom ?

„Acest an, care marchează împlinirea unui glorios sfert de veac de la procla- . 
marea Republicii, se anunță a fi deosebit de fructuos pentru județul nostru, în ceea ce 
privește îmbogățirea bazei materiale a sportului”.

Astăzi, la Brăila, atletismul trăiește o zl 
sărbătorească : pe noul stadion — construit din 
fondurile C.N.E.F.S. și ale organelor locale de 
resort — pista, cu cele opt culoare, toate sec
toarele de aruncări .și sărituri vor cunoaște, 
pentru prima dată, animația unui concurs, tri
buna va fremăta, pentru prima dată, la lupta 
îndirjită cu centimetrii și secundele. Cîți dintre 
juniorii care promit azi, vor ajunge la Olim
piada din 1976 ?

Pe o suprafață de 10 000 m.p., Complexul 
sportiv’ „Voința" va' cuprinde două terenuri de 
volei cu zgură, terenuri bituminizate pentru 
handbal, baschet și tenis de cîmp, o sală de 
box (18x9 m), o popicârie cu două piste, tri
bună și vestiare, două mese de tenis din be
ton. Sprijinul material al U.C.E.C.O.M. și apor
tul entuziast ăl cooperatorilor brăileni, concre-

tizat prin muncă patriotică, vor ridica în cu- 
rînd o nouă bază sportivă.

Cu sprijinul Consiliului popular rtlunlcfpăl, 
și din contribuția în bani și muncă a, popu
lației, se vor construi două săli de girnmiștțțjp 
în zona centrală a orașului, una fiincl destina
tă și boxului, sport cu mare priză la tinerei 
și. în general, la public, în Brăila.

întrucît fostul stadion brăilean „1 Mai" a 
fost dezafectat, s-a preconizat, pe bază legii 
construirea unui alt stadion în zona Parculm 
..Monument", cu o capacitate de 20 000 locuri 
Beneficiind de aportul Consiliului popular ju
dețean și al C.N.E.F.S., lucrările au și demarat, 
termenul de dare în folosință fiind anul 197.':

Și, în- sfîrșit, avîntul înotului va fi susținut 
prin începerea, în acest an, a amenajării unui 
bazin descoperit de 50 m.

j□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□nan

naționaleurar.jă performerii de mime ai notației brăilene și

BREVIAR
• Precursorul actualului 

stadion al clubului Progre
sul a fost construit în anul 
î 928, inaugurat în 1929 și lăr-

• Sportul 
pedale, care 
prestigioase tra
diții în orașul 
dunărean, numă-

cu 
are

git prin 
bune și 
în 1934.

de răz-ra înainte 
boi printre cicliș
tii săi de valoa
re pe Virgil 
Mormocea, Zam-

construirea unortri- 
ameppjarca pistelor

fir Munteanu, 
frații Dinu și 
Ștefaniți, Bordea, 
Lambi, Voîcan. 
Popirlan.

• Membrii 'săcției de box „Boxingclub Franco-Română" își 
efectuau antrenamentele într-o sală de... dans !

.■***■>•

• între 15 iulie 
și 1 august a.c., 
clubul Progresul 
organizează o

competiție fotba
listică pentru o- 
magierea 
care a

celui 
fost Ște-

ftvn
jucător 
țional, 
din Brăila.

Filoti, fost 
interna- 
origina"

arur.- 
disc și 
sărituri, 

ia prunul 
fete !), 

IV—X.
6 arsi

ente (In 
De ce

1 X-a? 
mari 

institute i 
țămînt, pentru 
nu întîmplâtor, 
„fostele* atlete 
intens pentru 
admitere la I.E.F.S. i 
Constantin. Maria Dicu, 
dica David, ultima fiind chiar 
responsabila lotului de tinere 
atlete, ajutor de preț al con
ducerii centrului).

O succesiune grăitoare : In 
iul ’70, centrul de atletism 
; la Movila Miresei a 

obținut 11 titluri de campioni 
județeni și 18 recorduri jude
țene. iar In anul trecut bi
lanțul a fost 14 și, respectiv, 
22 recorduri. Și tot în acest 
interval de timp, de aci s-au 
recrutat cîstigâtorii județului 
la tetratlonul și pentatlonul 
școlar . ' ... ‘ ’
lotul județean de atletism.

...La începutul 
școlar, 
a trebuit să trieze 
(majoritatea însoțiți 
rinți...). Atletismul 
rădăcini la Movila

le . _
superioare de invă- 
----'— muncă. Dar 

trei dintre 
se pregătesc 
examenul de 

(Stela 
, Ko-

și 5 reprezentanți în

conducerea
acestui an 

centrului 
candidații 

de pă- 
a pri ns
Miresei 1

așa cum

LA ORIZONT - O ȘCOALĂ A ÎNOTULUI
„Nu s-a împlinit încă un an de Ia darea in folosință a modernei baze sportive care este bazinul acoperit de înot și au 

și apărut o serie de tineri deosebit de înzestrați pentru acest sport. In aceste condiții, n-a fost exagerat să punem problema 
ea incepind cu viitorul an școlar, să înceapă să funcțione ze la școala sportivă unele clase cu profil de înot, urmind ca, 
treptat, să putem înființa o școală cu toate clasele de inot, care ar fi prima din țară”.

au organizat grupe de învă
țare a înotului pentru copii 
de la 6 la 14 
ti va ? Pornind 
țiile specifice 
rean, se tinde
o dată cu absolvirea prime
lor 4 clase, să știe să înoate. 
Cu sprijinul inspectoratului 
școlar și al C.J.E.F.S., s-au 
nominalizat școlile din care 
toți elevii primelor două cla
se își vor desfășura orele de 
educație fizică la bazinul a-

• „Nea Bobi” 
s-a obișnuit toată lumea să-l 
numească, în mod prietenesc, 
pe antrenorul de box Gheor
ghe Bobinaru — a reușit cu 
ochiul său versat să depis
teze tinere talent^ 
pugilatului. Printre

• La buna des
fășurare a acti
vității sportivt, 
în unele ramuri'’' 
cu tradiție pe 
meleagurile brăi
lene. contribuie 
efectiv comisiile 
județene pe ra
muri. Merită evi
dențiate comisii

Cu mai bine de un an de 
zile în urmă, constructorii și 
beneficiarii noului bazin de 
înot brăilean (25 metri) erau 
in alertă. Motivul ? Construc
ția și instalațiile erau gata, 
antrenorii și sportivii aștep
tau primul start, dar apa se 
lăsa așteptată. De ce ? Trata
rea chimică a „materiei pri
me" (este primul bazin din 
țară folosind un asemenea 
procedeu) necesita un efort 
in plus de... limpezire (tehni
că, bineînțeles). Și. cu spriji
nul unor întreprinderi și al 
unor tehnicieni din munici-

piu, Brăila și-a adăugat o 
nouă bijuterie sportivă, a că
rei strălucire este departe de 
a fi numai exterioară. Bazi
nul oferă excelente condiții 
de pregătire și antrenament, 
mărturie stînd nu numai pri
ma promoție de înotători 
crescută aci (copii și juniori), 
ci și componența loturilor re
prezentative care au străbătut 
pistele sale de concurs.

Doi antrenori (maestrul 
sportului Felix Hctz și 
proaspătul absolvent al 
I.E.F.S., Ionel Alexandru), în
conjurați de alți instructori,

ani. Perspec- 
de la condi- 

orașului dună- 
ca toți copiii,

coperit. Chiar și comitetele 
de părinți au venit în întîm- 
pinare, găsind autobuzele ca- 
re-i transportă pe copii la 
bazin. .

Următorul pas.l-a constituit 
selecția pentru secția de înot 
a Școlii sportive, pe drumul 1 
performanței pășind acum 
mlădițe între 6 și 8 ani. Un 
prim etalon al muncii in 
această direcție: intr-un re
cent concurs, Cei mai mici 
înotători brăileni i-au între
cut pe reprezentanții clubu
rilor bucureștene Steaua și 
Dinamo. Așadar, perspective !

în „ țp-.ta 
cei' ’ care,

le de 
ședințe
Oliver), _ 
(președinte 
Ceapă),
(președinte Nico
lae Drăghicescu). 
Membrii acestor 
comisii se depla
sează în cluburi, 
asociații și sec-

au deprins 
cu maestrul 
naru se află 
Calistrat și 
Gheorghe Ciochină, Interna
ționali reputați. încununați 
adeseori cu lauri europeni și 
olimpici.

tainele boxului 
Gheorghe Bobi- 
Vasile Antoniu, 
Simion Cuțov,

• La Școala

box (pre-
Marian 

atletism
Ion 

fotbal

ții, asistă la an
trenamente, cu
nosc, deci, din 
teren acti vi ta tea 
în județ. Pe bu
nă dreptate, cei 
trei președinți 
sînt și membri 
ai comitetelor fe
derale de resort.

>

sportivă din Brăila 
peisajul republican

o
al acestor școli : secția de Lupte !

secție inedită in

• Dinami
ca sportivilor le
gitimați în ulti
mii patru ani 
este următoarea :

anul
1 619 ;
2 028
1 849 :
1 907.

1968 —
1969 —
1970 —
1971 — 

Băieții de-

țin, insă, majori
tatea 
re“ 
de 
în

„zdtobPoaz----
-1 620- - -.față"’- 

287 
anul

de fete, 
trecut...

• în cuprinsul județului fi
ințează 36 de grupe de pre
gătire ale copiilor, cu un e-

fectiv de 639 
iar juniorii au 
cu 548

sportivi.pticj
38 de grupe, 

de sportivi.

Pagină realizată de Pau! SLAVESCU
cu concursul corespondentului județean Nicolae CO5TIN 
și al fotografului C. DARIE.
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RUGBYUL - PRIMA MEDALIE
Atletismul a stat din nou In cen

tru] atenției generale. Americanii — 
care au fost întrecuți la Anvers de 
finlandezi — au deplasat de data asta 
o echipă impresionantă : 110 atleți,
care au-avut posibilitatea șă se antre
neze pe pista de 220 yarzi trasată pe 
puntea pachebotului „America". Cu 
toate acestea, dacă reprezentanții dra
pelului înstelat au înregistrat cel mai 
mare număr de victorii, omul care 
a dominat competiția a tost un lin-

ie

XXI-e).

r.ăsest ia

JOHNNY WEISSMCLLER

performanță n-a realizat-o 
ci compatriotul sau Viile Ri- 
Nurmi era înscris în cursa

clnd s-a 
(devenit

de 4x200 m liber. A fost r.u 
cel mai rapid tiotător al 
ci si un bun jucător de polo.

Fază din meciul de rugby România — Franfa 
fenomenalul alergător Paavo voi opri

Faicfc-
Cochet,

landez : 
Nurmi.

Prima 
însă el, 
tola. Și 
de 10 000 m, dar pînă la urmă s-a 
abținut din cauza timpului netavora- 
bil și de teamă că nu va putea bate 
recordul lumii, deținut de Kitola (30 
min 35,4 s). Poate simplă prudență... 
Căci, în ciuda vremii rele și a faptu
lui că' — asurzit de urletele publicu
lui entuziasmat — n-a auzit clopotul 
la ultimul tur, Ritola (tmlandezul a- 
cesta de 27 ,e ani) a depășit copios 
recordul mondial, fără a sprinta, rea- 
lizind 30:23,2.

Furioș, fără să o arate, Nurmi și-a 
luat o Strălucită revanșă în acest sin
gular meci mutual, nedeclarat. In ace
eași z|, el «.îțtigă probele de 1 500 si 
5 000 m -- la un interval infim de nu
mai 0 OH?și jumătate una de alta. Nur- 
mi prevăzuse greutatea de a-și refa
ce forțele intr-o singură ora, de la o 
probă Ia alta, și repetase încercarea 
cu sîrguințâ. acasă, la Abo ! Ultima 
oară, cînd o făcuse, in iunie, stabi
lise de fapt, în aceleași condiții (!), 
recordurile mondiale ale distanțelor : 
332,6 pe 1 500 m, și 14:28.2 pe 5 000 m. 
Un strălucit exemplu de putere și re
zistență.

Pe 5 000 m a cîștigat mal greu (doar 
cu 2 zecimi de secundă), căci Ritola 
— cațg^Jn ajua.. ciștigase proba de

V i-a opus o dîrzâ 
rezistență. Wrmî l-a nîai învins de 
două ori pe Ritola : în proba de 3 000 
m pe echipe și în infernalul cros (pe 
10 km) disputat pe canicula, cu nenu
mărate victime ale Insolației. De alt
fel, după această nefericită experien
ță, crosul și proba de 3 000 m pe echi
pe au fost excluse din programul o- 
iimpic, pentru a nu mai impune aler
gătorilor de fond eforturi prea mari, 
în probe prea numeroase la care sînt 
tentați să participe.

Firește, atleții americani s-au dis
tins mal «Ies datorită ștatetelor, a- 
runcărilqr și săriturilor. In schimb, 
în propriile lor pasiuni — sprintul, 
alergările scurte — au tost învinși 
de englezi : doi avocați și un pastor 
scoțian (Abrahams, Liddell și Lowe),

Crișul

A);

H : 
(Di

La-

BASCHET: Sala Dinamo, de 
la ora 10 : Crișul — Politehnica,
I. E.F.S. — Rapid, meciuri în 
cadrul turneului final.

FOTBAL : Stadionul Republi
cii, ora 15,45: Rapid 
itineret-rezerve), ora 17,30: Ra
pid — Crișul (Divizia

Stadionul Dinamo, ora 15,45: 
Dinamo — Jiul, (tineret-rezerve), 
ora 17,30: Dinamo — Jiul (Di
vizia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 11: 
Sportul studențesc — Progresul 
Brăila (Divizia B);

Stadionul Metalul, ora 11: 
Metalul București — Metalul 
Tirgoviște (Divizia B) :

Stadionul Dinamo, ora 11: Di
namo Obor — Unirea Tricolor 
(Divizia C);

Terenul Electronica, ora 
Electronica — Tehnometal 
vizia C);

Terenul Laromet, ora 11: 
romet — Olimpia Giurgiu (Divi
zia C);

Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Celuloza Călărași 
(Divizia C) ;

Terenul F.R.B., ora 11: Mașini 
unelte — Sirena (Divizia C);

Terenul Flacăra roșie, ora 11: 
Flacăra roșie — Voința (Divi
zia C).

HANDBAL: Teren Tineretu
lui, ora 9: l.E.F.S. —„U“ Cluj; 
ora 10: Univ. București — „U“ 
Timișoara; teren Giulești, ora
II, 30: Rapid — Textila Buhuși 
(meciuri feminine, divizia A).

RUGBY ; Teren Steaua, de la 
ora 9 : Steaua — Știința Pe
troșani și Dinamo — Agronomia 
Cluj (Divizia A).

SCRIMĂ: Sala Floreasca II, 
de la ora 8,30: campionatele 
republicane de floretă (feminin).

TENIS DE MASA: Sala Pro
gresul (str. dr. Staicovici nr. 
42—44). de la ora 91 Voința 
București — Locomotiva Bucu
rești.....■jOw -ZpxLte.

în ziarul nostru de ieri, tit
lul comentariului privind cam
pionatele balcanice de volei 
se va citi corect :

Cu absențe notabile în 
loturi, echipele României n-au 
rezistat gazdelor 

.care .au cîștigat probele de 100, 400 
și 800 m. Harold Abrahams, cu 10,6 s 
pe 100 m, a corectat un record olimpic 
vechi de... 24 de ani !

La piscina Tourelles (construită cu 
acest prilej și socotită și astăzi drept 
stadionul nautic de gală al Franței), 
înotătorii s-au ridicat cel,puțin la ni
velul atleților : ei au întrecut toate 
recordurile olimpice și șase recorduri 
mondiale. Johnny Weissmuller l-a 
detronat pe prestigiosul Kahanamoku.

cîștigînd trei titluri (100 m în 59 s, 
400 m în 5:04,2 și ștafeta ae 4x200 m). 
Surprinzător, echipa Franței cîștigă 
turneul de polo pe apă.

Tenisul este pentru ultima oară pre
zent la Jocurile Olimpice. Lipsesc, 
dimpotrivă, marii campioni: Tllden și 
chiar Suzanne Lenglen. Noua Meccă 
a tenisului, Wimbledon, întrecea în 
interes și importanță orice altă com
petiție a sportului alb...

La haltere se folosesc Încă cinci 
„mișcări" pentru stabilirea Învingăto
rului. Iubitorii acestui sport vor fi 
insă tare dezamăgiți aflînd că la cele 
3 stiluri clasice, „cel mai tare om din 
lume" în 1924 totaliza abia 342.5 kg.

Boxul a dat loc unor întîlniri dra
matice. In finala categoriei pană s-au 
întîlnit doi americani: Jackie Field* 
și Joseph Salas. Amîndoi din Los An
geles, colegi de clasă din copilărie, 
făceau parte din același club și aveau 
același antrenor. Au luptat cu furie 
și sîngerau amîndoi abundent 
pronunțat victoria lui Fields

EROII
JOHNNY WEISSMCLLER, născut la 

2 iunie 1»4 (intr-un Ioc in general 
controversat de istoriografia sporti
vă, în timp ce specialiștii români 
îi atribuie ca obîrșie cartierul Frei- 
dorf din orașul Timișoara). înotător 
american, primul om care a coborit 
sub un minut pe 100 m. Supremația 
sa a fost totală în perioada 1922—1928. 
timp in care a bătut 23 de recorduri 
mondiale. Campion olimpic în 1954 
(la 100 și 400 m liber) și apoi in 1923 
(la 100 m liber), a mai obținut două 
medalii de aur (în 1924 și 1928) la 
ștafeta * - * - -
numai 
epocii, _ ___ ___ __
căci a figurat în echipa S.U.A., cla
sată pe locul HL în 1930 a abando
nat sportul amator, consacrindu-se 
cinematografiei : el a incarnat, pri
mul, celebrul erou de film Tarzan.

VASILE CAPRLCIU, SIBIU și BANS 
. Cele 

j de 
au 

din 
de 
ln- 

,dacă“.

DENEXES, COMUNA' VISEJDÎA. 
trei meciuri dintre reprezentativele 
fotbal ale României și Ungariei 
trecut, dar, după cum pot constata 
scrisorile dv. și din cele trimise 
alți cititori, microbiștii continuă să 
toarcă pe toate fețele conjuncția „daca-. 
Hai să mă prind și eu în horă cu dv. ! 
Deci : 1. In cazul unei victorii a fotba
liștilor maghiari, la Budapesta, și a 
unei victorii a jucătorilor noștri, la 
București, și-ar fi spus cuvîntul gola
verajul, fără însă fiă fi intrat in ac
țiune clauza prevăzută în competițiile 
europene intercluburi, și anume că. în 
eventualitatea unor victorii împărțite șl 
a unui golaveraj egal, să fie dublate go
lurile înscrise in deplasare. Dar, evident, 
echipa care ar fi ciștigat la o diferență 
de scor mai mare, s-ar fi calificat. 
2. In caz de egalitate, și în cel de al treilea 
meci de la Belgrad, partida s-ar ti 
prelungit cu două reprize a cite 15 mi
nute, după care, dață egalitatea ar fi 
persistat, echipele ar fi executat cite 
5 lovituri de la 11 metri, 
egalitate, loviturile de la 11 
continuat pină ce s-ar fi 
partajarea, printr-o reușită 
nereușită (clauza tragerii la 
văzută în alte instrucțiuni ale U.E.F.A.- 
el, a fost revocată Intre timp).

In caz de 
metri ar fi 
produs de

și o... 
sorți, pre-

fotbalist bucureștean de valoare medie, 
pentru care în nici un caz nu s-ar bate... 
Santos, mă rezum la un răspuns scurt, 
numai pentru dv. : nu !

dv. 
are 
un

NICOLAE POPESCU. SIBIU. Neputlnd 
să-mi dau seama dacă întrebarea 
este pusă în serios sau dacă ea 

substrat ironie, fiind vorba de

VASILE 9INTION, CLUJ, tn meciul 
dintre primele reprezentative ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice, disputat în 
1957 la Moscova (scor 1—1). poarta echi
pei României n-a fost apărată nici de 
Voinescu. cum spuneți dv.. nici de Todor, 
cum spune prietenul dv., ci de Toma 
cum.., spun eu. Iată, de altfel, for
mația care a realizat această perfor
manță remarcabilă : Toma — Zavoda H, 
Neaoșii — Călinolu, Apolzan, Bone — 
Anghel Vasile, Constantin, Ene I, Ozon. 
Tătara. Scorul a fost deschis de Ene. tn 
min. 51. Strelțov reușind egalarea cu 12 
minute înainte de fluierul final.

EDIȚIA A Vll-a
Locul : Paris (Franța).
Data : 3 mai 
Participant! : 

tre earP 136 de
In program : 

tive cu 137 de probe.
Sportivii romani participă pentru 

prima oară ia J.O. de vară, la rugby 
" ' (echipa

către 
ocupă

— 27 iulie 1924 
3092 de sportivi 
femei) din 44 de țări.
20 de discipline spor-

(medalie de bronz), fotbal 
eliminată in preiiminarji de 
Olanda, cu 0:6). tir (echipa 
locul 13 la proba de armă liberă) Și 
tenis (nici unul dintre cei 4 concu- 
renti nu a trecut de turui 2).

CLASAMENTUL NEOFICIAL 
PE MEDALII

aur argint
- - — - 46 28

14 15
14 13
9 13
8 3
7 8
5 2
4 14
4 1
3 7
3 1
2 5
2 3
2 0
1 4
0 9

I
I
I
Ibronz

27 
io 
10
12

5
10
3

12
5
3
2
3
4 
0
5
1

1. S.U.A
2. Franța
3. Finlanda
4. M. - Britanic'
5. Italia
6. Elveția
7. Norvegia
8. Suedia
9. Olanda

10. Belgia i
11. Australia
12. Danemarca
13. Ungaria
14. Iugoslavia
15. Cehoslovacia
23. România

i
i
I
I

mondial proimai tlrziu campion mondial profesii^ 
nist la categoria semimijlocie). De a- 
tunci, s-a interzis înscrierea mai mul
tor boxeri dintr-o țară la aceeași ca
tegorie.

La scrimă, un nou Nedo 
Dar de data aceasta francez, 
ani, Roger Ducret, care, sc 
zilnic cronica sportivă, i 
cucerească și trei medalii 
două de argint

Caracteristica generală 
din 1924 este p: egaurea 
pentru competițiile-spec 
ediție nj va oferi ? 
sionist atitea vede 
pici pierd (uneori 
litatea de amator 
plaj in anii următor 
sprinterul american 

ciciistu. da 
Haasen. tenismanul 
Gup. mulți boxeri și 
sigur Sonja Henie, 
Brur.dage spunea: 
iui de pornire in 
nismului printre rampa

Pentru prima oară, i: 
montei de închidere, 
catarge trei drapele, a 
Franței și al 
sună tmnur 
onorează

i

Olandei

Lmu BURUIANA, LAȘI. Mi-a plăcut 
o bună parte din materialul dv. umo
ristic. Intitulat : „Sumați spectatori*. 
Actualmente, nu avem unde sâ-I înca
drăm, dar vă promit câ-1 voi avea in 
evidență, cu prima ocazie.

FONOAGA TIMIȘOARA. 1. 
,.23 August* din Capitală are 
locuri. Bineînțeles, insă că. 

meciuri de fotbal, cînd spec

VASILE 
Stadionul 
61 000 de 
la marile
tatorii ocupă și scările șl prorrtenoarele, 
asistența poate ajunge la 78-75 MO de» 
oameni. 2. Cifrele care apar tn ziare cu 
privire la numărul spectatorilor sînt 
expresia unor calcule aproximative. Dacă 
vă referiți la meciul dintre reprezen
tativele olimpice ale României 
nemarcei, trebuie să vă spun că 
rea cronicarului nostru — circa 
spectatori — a fost bună, la 
partidă vînzir.du-se 5 306 bilete.

și Da- 
evalua- 
5 000 de 
această

DRAGOȘ ADOCHIJEI 91 MIHAI GA- 
FITIUC, BOTOȘANI. Moldoveanu de la 
Politehnica Iași, a mai jucat în divizia 
A la Steaua și la Petrolul.

VIOREL ȘTEFAN, BUZĂU. Așadar, 
In timpul unul meci disputat Intre două 
echipe școlărești — una dintre ele fiind 
aceea a clasei dv — s-a inițiat un 
atac care s-a soldat cu un aut de 
poartă. Echipa dv. fusese cea care ata
case. Portarul a repus mingea in joc, 
din colțul careului de 6 metri. El a

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNA
(Urmare din pag l)

își așteaptă transpunerea și în ma
teria grea de sensuri a slovelor.

TENTATIVE PREOLIMPICE
Dacă pentru unele sporturi a- 

ceastă perioadă premergătoare ma
rii întreceri de la Munchen înseamnă 
sprintul final al pregătirii sau, în 
cel mai rău caz, ultimele verificări 
în vederea alegerii celor mai buni, 
alte discipline — ca de pildă, polo, 
fotbal, volei — au încercat, sau vor 
încerca, obținerea calificării la Jocu
rile Olimpice.

Noua echipă de polo a României, 
întinerită și talentată (ați văzut cine 
joacă acum în selecționata secundă ? 
kroner, Szabo, Popa, Țăranu...) și-a 
susținut cu succes candidatura chiar 
în orașul gazdă a Olimpiadei. Po- 
loiștii români au cîștigat toate cele

„Săptămîna de foc“ a gimnasti
cii noastre este îr.că prezentă in 
Whtieâ celor ' care-i urmăresc cu 
înfrigurare rezultatele, tentativele 
de afirmare, dorința de autodepă- 
șire. într-adevăr, la finele săptă- 
mînii trecute, gimnastele și gim- 
naștii români au combătut pe nu 
mai puțin de trei fronturi, în con
fruntări extrem de dificile, cu ad
versari valoroși. Selecționatele se
cunde aie țării noastre au partici
pat la Campionatele balcanice 
(ne-a făcut realmente plăcere să 
vedem cum tînăra și talentata Iu- 
liana Simonfi se lupta aproape de 
la egal la egal cu cea mai burA 
gimnastă bulgară, Maia piagoeval. 
echipa masculină a susținut primul 
examen pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice, iar la Budapesta — 
o confruntare aspră pentru repre
zentativa noastră feminină, in me
ciul cu echipa similară a Ungariei. 
Coincidența face ca in toate aceste 
întîlniri reprezentanții țării noastre 
să se fi clasat pe locul secund. E 
mult, e puțin ? Ne putem mulțumi 
cu rezultatele obținute? Se pulea 
șî mai bine? Iată întrebări care ne 
frămîntă și cărora incereăm să ie 
flăsim răspuns.

Fără îndoială, rezultatul obținut 
ia Balcaniadă este meritoria, dacă 
ne gindim la diferența minimă ob
ținută de echipa secundă a ?'vrâ- 
n:e’ în fața prime: reprezentative 
a Bulgariei. Din cite am aurit și 

văzut în presă, băieții ar fi 
izat mai mult- dar năb'^dâ osul 
cal nu a putut fi strunit de 
naștii români—.

-cn urmăm mâ voi opri ceva 
mult asupra meciului de la 

apesta. Privind cu seriozitate 
ici parca ka Olimpiadă, feders- 
de specialitate a stabilit acest 

verificare cu un adversar 
ascensiune in ultima vre- 
acest punct de vedere. Tn- 
dintre echipele feminine 
iniei și Ungariei are. după

DUPĂ 24 DE ETAPE, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL

CIFRELE VORBESC...

einico Floreses au test e- 
de pe teren in partida Stea-

— Uaăv. Craiova. Hnă in
IZ jucători s-au aitat in a-

u condus 
pnmu 31 
a incepo- 

„record- 
Jț <je. stei? ța tost, realizat

h a V’-a, a Xfea șt a XXLL-a); 
i primit cite and stele, doi 
u stele. V. Topan trei stele, 

iar Zanaria Drăghici nici o stea (pină 
L este singurul care a reali- 
tă „performanță” in actualul 
t!. în această etapa și-a făcut 

apariția al 34-lea „cavaler al fluieru
lui* — Emii Păunescu — care a con
dus partidele prezentului campionat

• In această etapă au debutat BA- 
TACLIU (Dinamo), COLNIC (Crisul), 
BEKNEANl (Uaiv. Craiova) ți MAR- 
CU (Petrolul). Deci, cete 16 diviziona
re A au folosit, pină în prezent, 335 
de jucători.

• La partidele acestei etape au a- 
sistat aproximativ 74 000 de specta
tori: s-a ajuns, astfel, la cifra de 
2 009 000. Clasamentul orașelor, pe ba
za mediei de spectatori — citră apro-

tras foarte puternic, iar mingea, după 
ce a lovit bara porții dv., a intrat In 
plasă. Arbitrul — profesorul dv. de 
educație fizică, a acordat gol, cu toate 
protestele dv. Sigur a fost profesorul

educație fizică ? Nu cel de chimie 
fiindcă nu-mi

de ___ _ ______ __ ,
sau geografie ? întreb, 
vine să cred că un profesor de sport 

într-o asemenea situație 
gol, ci un banal aut de 
poate că nu e cazul să 
văzut asemenea greșeli ți 
mari ! Este păcat totuși 
unui meci între școlari,

ntâi
rezultatul

nu știe ci- 
nu se acordă 
poartă. Dar, 
ml mir. Am 
la case 
că . ._ . . .
în care cea mal mică greșeală de ar
bitraj Îndurerează inimi tinere, încă 
nedeprinse cu marile drame ale fotba
lului, un rezultat este viciat tocmai de 
profesorul de sport, din cauza necu
noașterii regulamentului.

ilustrații : N. CLAUDIU

7 întîlniri ale turneului, cu un gola
veraj ' grăitor : 50—12. Victoria netă 
asupra Spaniei (clasată pe locul se
cund și care nu cu mult în urmă 
învinsese redutabila formație a Ita
liei, tradițională candidată la me
daliile olimpice) aratâ că noua for
mație este pe cale să revină în elita 
polo-ului mondial. Și poate că la 
Olimpiada de la Muncnen echipa 
română va trece de „fatidicul" 
loc V...

Fotbaliștii, însă, prezenți la retu
rul partidei decisive cu echipa olim
pică a Danemarcei într-un „mixtum 
compositum" (ceva din prima repre
zentativă, ceva dintr-o eventuală se
lecționată secundă), au ratat califi
carea. Și ceea ce a nemulțumit cel 
mai mult în acest meci n-a fost în
săși ratarea calificării (în fond, a- 
cest obiectiv îl urmăreau și olimpi
cii danezi și cei mai buni duminică

2) verificarea potenția-sce

vom

Echipele

opinia noastră, o dublă semnifica
ție • 1) atingerea primului virf de 
formă sportivă de către gimnastele 
rom.’
'ului în fața unei formații de va
loare apropiată, cu care ne 
lupta și la Olimpiadă pentru unul 
din locurile fruntașe ale ierarhiei 
olimpice.

Ne-am dat seama că echipa Un- 
dispune la ora actuală fie 

n grup de gimnaste omogen, bine 
pregătite și in bană dispoziție de 
concurs, ș: este clar că la Munchen 
sportivele maghiare vor lupta cu 
dirzenie pentru o poziție bună.

Fireșta, posibilitățile noastre ac
tuale nu ne permit să abordăm 
lupta pentru medalit 
U.R.S.S., R.D. Germane și Ceho
slovaciei au cele mai mari șanse 
de u urca pe podium. Pentru locu
rile IV—VIII concurează cu șanse 
destul de egale cinci echipe: Japo
nia. S.U.A., România, Ungaria și 
R.F.G„ ultima cu atu-u-i ce țin 
mai mult de calitatea de gazdă a 
aceste: mari întreceri. în orice caz, 
este absolut cert că pentru ocupa
rea unei poziții cît mai bune la 
J.O.. antrenorii noștri vor trebui 
să a'igure echipei. în continuare, o 
pregătire meticuloasă, astfel ca la 
Ol’mpiadă gimnastele românce să 
evolueze fără ratări. Pentru că, cu 

indisponibilitățile din echipă, 
cu tot arbitrajul părtinitor gazde
lor. la Budapesta scorul cu care 
a pierdut echipa României a fost 
sever, iar pe plan internațional, in 
ochii specialiștilor și... 
scorul rămine ca un 
principal.

Desigur, sînt încă multe de fă
cut <i nu ne îndoim că antrenorii 
au și luat deja măsurile care să 
r r.ducă la înlăturarea deficiențelor 
semnalate.

Elena MARINESCU
membră a Comitetului 

executiv al C.N.E.F.S.

arbitrelor 
argument

Craiova 
8.61 : 5- 
8,44 : 7. 
9. Arad

xima'ivă. după 24 de etape se prezintă 
astfel: I. CRAIOVA 20 583 ; 2. Pitești 
14 5.L; 1 București 14 060 ; 4. Tg. Mu
reș 12 545 ; 5. Arad 10 583 etc.

• Situația în „Trofeul Petschov. 
*cbi", după 24 de etape, este următoa
rea : 1. PITEȘTI 8.75 : Z—3. 
ți Brașov 8^6: 4. Ploiești 
Tc. Mureș 8,45; 6. București 
(onsunța 8J6: 8. Cluj 8JH» : 
8J8; 18. lași 7.92: 11—IZ. Petroșani 
și Oradea 7,75; 11 Bacău 7,50.

• în această etapă s-au tras la 
poartă 220 de șuturi (cele mai multe 
au fost expediate de ploieșțeni — 28), 
marcindu-se 22 de goluri, deci, la 10 
șuturi s-a înscris un gol.

MULTIPLE ACȚIUNI SPORTIV-TURISTICE
(Urmare din pag. I)

meteorologie, etnografie, 
gospodărie) au 

pentru anul 1972, cîteva 
esențiale în regulament: 
și aprecierea rezultate- 
tace pe plan județean.

geologie, 
numismatică și- 
intervenit, 
modificări 
înscrierea 
lor se va _ __ _  _ ,
juriile vor desemna cele două e- 
chipaje din fiecare județ care vor 
participa 13 Expediția națională de 
la București, în componența echi
pajelor Pot intra și elevi nțeeiști, 
fără însă a îndeplini funcțiile de 
comandant sau adjunct de coman
dant etc. Avem de-a face, deci, 
cu o întrecere de anvergură, ale 
cărei rezultate vor fi așteptate cu 
un legitim interes nu numai de 
participant! ci și de marea masa 
a pionierilor și elevilor de la noi.

Tot în luna iulie sînt progra
mate alte două finale. Mai întii 
„Roza vuiturilor" — un concurs 
de orientare turistică — cu parti
ciparea a peste 250 de pionieri, 
finaliști ai etapelor județene. Ei 
îsi vor disputa întîietatea în tabăra 
de la Cheia, județul Prahova. în
tre 16—29 iulie. Și în acest caz a 
intervenit un amendament la re
gulament : se precizează că echi
pele reprezentative ale caselor de 
pionieri nu au dreptul de partici
pare la competiție. O altă finală a 
lunii iulie vizează gimnastica mo
dernă. Este vorba de competiția 
intitulată sugestiv „Grație și ar
monie*, ediția a l!I-a, care se va 
desfășura între 16—19 iulie în ta
băra de la Gilma, județul Dîmbo
vița.

★
Celelalte finale republicane, care 

interesează marea masă a crava
telor roșii, vor avea loc în cursul 
lunii august Prima dintre ele, în 
ordine cronologică, este „Ștafeta 
iscusinței și îndeminării**. acum la 
a II-a ediție, programată în ta
băra de la Cosțești, județul Hune- 

ob}irtut-o...), ci maniera penibilă 
care au evolut olimpicii noștri.

au
în , , .
atît de departe de cerințele minime 
aie unei echipe reprezentative, de 
obligațiile unor fotbaliști cu state da 
serviciu divizionare. Pregătită printre 
„picăturile" echipei naționale, alcă
tuită ad-hoc și condusă neinspiral, 
echipa n-a fost capabilă să facă un 
ultim pas în fața unui adversar mi
rat și el de o turnură pe care n-a 
prevăzut-o de fel.

Ultima tentativă preolimpică a 
sportivilor români va fi cea a volei
baliștilor, dintre 4 și 11 august, cînd 
își vor încerca șansele în Franța, 
alături de alte 15 formații, candidate 
la ult'TTnele două locuri libere în tur
neul olimpic. Avem, evident, șanse, 
dar numai seriozitatea și răspunderea 
pregătirii și comportării le pot 
materializa. Am avut doar un exem
plu pro, și unul contra. .

I

FOTBAL TN (NUMAI) 140 DE 
PAGINI

,.Stadion“ a făcut q trea- 
bună prezentind iubito

Editura 
bă foarte 
rilcc fotbalului o plachetă de 
mai 140 de pagini, intitulată „FOT
BALUL MODERN SIMPLIFICAT 
ȘI 400 DE ÎNTREBĂRI ȘI RAS- 
TUNSURI". Sub acest titlu, puțin 
alambicat și cam greoi, se ascunde, 
însă, o adevărată comoară, o enci
clopedie a fotbalului. Autorul — 
același reputat specialist al fotbalu
lui nostru, cunoscut și datorită ce
lorlalte cărți apărute sub semnătu
ra sa, ing. VIRGIL ECONOMU, 
neobosit pivpagator al spartului eu 
balonul rotund, in ciuda celor 75 
de ani ai săi —• condensează în a- 
ceasță carte esența acestui joc spor
tiv, în zilele noastre cu o arie de 
răspîndire atît de largă, indiferent 
de meridian, de vîrstă sau de sex.

Ințelegînd fotbalul ca pe un spec
tacol sportiv. închipiiindu-1 ca o 
piesă in cinci acte (1 — tehnica in
dividuală ; 2 — tactica jocului co
lectiv ; 3 — pregătirea fizică ; 4 — 
pregătirea psihologică ; 5 — factorul 
teoretic), autorul are posibilitatea 
să prezinte în mod sugestiv prin
cipiile de bază ale fiecăruia din 
acești factori ai pregătirii.

Dar. partea cea mai interesantă 
a cărții, căreia i se acordă și spațiul 
cel mai mare, o constituie, după 
părerea noastră, cele 400 de între
bări șj răspunsuri. Aici, sub o 
formă foarte accesibilă, sînt pre 
zentate nu numai probleme de re
gulament, de tactică. de tehnică 
individuală, de pregătire fizică 
sau... fotbalul feminin, ultima cuce
rire a soccerului. dar este oferit 
tuturor celor ce iubesc sportul cu 
balonul rotund, un foarte intere
sant istoric al fotbalului în lume 
și în țara noastră.

Pe scurt, o lucrare deosebit de 
valoroasă, care se adresează 
tehnicienilor, 
lor ce au 
spectator.

atît 
jucătorilor, cît și ce- 

doar calificarea de...

țM. T.)

PENTRU RADIOAMATORI
Există o mică lume, aproape tai

nică, de care nu aflăm decît atunci 
cînd ea a contribuit la salvarea 
vieții unui copil grav bolnav din 
Paraguay, căruia îi trebuia urgent 
un medicament din Elveția, sau 

doara, între 1—15 august. Vor lua 
parte aproape 400 de pionieri re
prezentînd toate județele țării. Re
gulamentul actualei ediții a Ștafe
tei a suferit unele îmbunătățiri, 
privind maj ales probele tehnice 
(parcurgerea unei curse cu obsta
cole. participarea la un concurs 
cercetare, la concursuri de tir 
armă cu aer comprimat sau 
arcul, confecționarea de corturi 
mijloace

Orașul 
între 11 
de oină, 
țelor" 
acestui eveniment sportiv pionie
resc în orașul de reședință al ju
dețului Olt vine să ateste intere
sul cravatelor roșii de aici față 
de sportul nostru național.

Cei maj mici practicanți ai fot
balului vor lua parte la întrece
rile pentru „Cupa speranțelor", 
competiție de „mini" încredințată 
taberei de la Constanța (26 august 
— 1 septembrie). Vor fi invitate 
județele cu cel mai mare număr 
de echipe de străzi angrenate pc 
plan local. Așadar se are în ve
dere, în primul rînd, caracterul de 
masă al întrecerii.

Alte două acțiuni care vor an
gaja pionieri din întreaga țară, pe 
toată durata vacanței de vară : 
„Delfin ’72“ și „Cupa speranțelor” 
la șah. Iată modalități de a con
tinua, într-un ritm mai susținut, 
cum ar fi de dorit acțiunea de ini
țiere a copiilor și școlarilor în 
natație. valorificînd toate mijloa
cele, toate resursele locale. Pe plan 
central Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor. Ministerul E- 
ducației și Invățămintului și Consi-

de 
cu 
cu 
cu

proprii etc).
Slatina va fi gazdă — 

și 13 august — a finalei 
dotată cu „Cupa speran- 

ediția a V-a. Programarea

Pag. ă 3-a

eînd o ambarcație în derivă scapă 
datorită slabelor semnale lansate 
din imensitatea oceanelor .și cap
tate într-o mică mansardă. E vorba, 
firește, de cercul strimt ca număr, 
dar atît de întins pe glob, al radio
amatorilor.

Pentru acești iubitori ai bricola- 
jului electrotehnic și ai telecomu
nicațiilor intime, editura „Stadion* 
a trimis recent în librării donă vo
lume (bănuim, nefiind de speciali
tate) de mare utilitate pentru in
struirea teoretică și practică, pen
tru lărgirea cunoștințelor și ridica
rea măiestriei sportive a membri
lor cercurilor de radioamatorism 
(afiliate la federația de resort).

IOAN BACIU : Radioreceptoare 
de unde scurte; Editura „Sta
dion", București (din păcate fără 
an 1), 280 pag., 9,75 lei.
Iată un volum strict tehnic, a- 

dresat mai ales pasionalilor de con
strucția radioreceptoarelor.

■ -■ ■

ION MIHAIL IOSIF : Traficul 
radioamatorului : Editura „Sta
dion", București, 1973; 190 pag.. 
7.25 lei.

Se oferă mai direct participanților 
la activitatea de radioamatori, tre- 
cînd în revistă cpdul de comportare 
al acestor „sportivi de cameră" și 
modalitățile lor de concurs („vînâ- 
toarea de vulpi", campionatul de 
telegrafie în sală etc.).

Intruclt această activitate face 
parte din seria sporturilor cu ade
vărat utilitare, nu putem 
să recomandăm cu căldură 
lumele cît și adoptarea 
sport de către tineret.

decît 
atît vo- 
acestui

(vib.)

sportiv-tu- 
le adău- 

internațio- 
va ti

liul Național pentru Educație Fi" 
zică șj Sport. într-o colaborare cit 
mai rodnică, vor crea la Năvodari 
un centru de inițiere cu partici
parea a aproape 30 000 de pionieri 
și școlari, reprezentînd toate jude
țele țării. Este o acțiune de an
vergură, pregătită temeinic și a- 
supra căreia ne propunem să re
venim. Cît privește șahul, vacanța 
mare va consemna, desigur, multe 
reușite, o dată cu desemnarea cam
pionilor pe județe, cei republi
cani urmînd a fi cunoscuțî abia 
în vacanța de iarnă...

★
Frumoaselor acțiuni 

ristice consemnate aici 
găm. două cu caracter 
nai. Cea mai importantă 
Tetraflonul atletic internațional ai 
prieteniei, ediția a XVI-a, care se 
Va desfășura în cursul lunii august 
la Ulan Bator, în R. P. Mongolă. 
Pentru desemnarea echipei repre
zentative, echipele participante se 
vor reuni într-o finală națională 
ee va avea loc, probabil, la Brașov. 
Cealaltă acțiune sportivă interna
țională este programată într-o lo
calitate (ne*desemnată încă) din 
Cehoslovacia. Delegația pionierilor 
sportivi români va cuprinde repre
zentanți ai natației, șahului, at
letismului. ciclismului și tenisului 
de masă. Evident, cei mai buni 
dintre cei buni !

Tată principalele repere sportiv- 
turistice ale vacanței de vară re
zervată pionierilor, toate la fel de 
frumoase, de interesante, cu atît 
mai mult cu cit foarte mulți din
tre cititorii acestor rînduri ar pu
tea să se afle printre eroii între
cerilor. Le-o dorim !



A IX-a ediție a campionatelor mondiale de popice

? LA SPLIT, iNAINTEA STARTULUI
la tri-SPLIT, 27 (prin telefon, de 

frnisul nostru special).
Plecată joi seara din București, 

delegația sportivilor români la cea 
de-a IX-a ediție a C.M. de popice, 
a ajuns a doua zi dimineață la Bel
grad. După citeva ore petrecute în 
capitala Iugoslaviei, popicarii noștri 
și-au continuat drumul cu avio
nul spre Split, unde au ajuns 
vineri după-amiază.

La aeroport, sportivii români au 
fost întîmpinați de Vilko Safar, 
președintele federației iugoslave 
de popice, și de alte persoane ofi
ciale. In aceeași zi conducerea de
legației române a luat parte la șe
dința tehnică a campionatelor mon
diale prezidată de președintele co
misiei de organizare, ing. Stipe 
Pleici. Delegațiile participante 
luat cunoștință de nrogramul 
lei de simbătă — orele de

au 
zi- 

antre-

nament oficial ale echipelor. or- 
dinea intrării pe pistă, festivita
tea de deschidere a mondialelor 
etc. La primul antrenament ofi
cial al delegației noastre au luat 
parte toți componentii loturilor 
mai puțin Florica Negutoiu. care 
sosește aici în cursul dimineții de 
duminică. In urma acomodării cu 
pistele de joc. cei doi antrenori 
Alexandru Andrei (la echipa de 
fete) și Ferdinand Popescu (la e- 
chipa de băieți) au comunicat ofi
cial formațiile românești care vor 
evolua începînd de duminică in 
probele pe echipe: Hdico Groză- 
vescu, Elena Trandafir. Ana Pe
trescu, Crista Szocs. Florica Negu
toiu și Cornelia Petrușca. respec
tiv. Petre Purje, Gheorghe Silves
tru, Ilie Băiaș, Iosif Tismănaru, 
Cristu Vinătoru și Ion Micoroiu. 
Rezervele celor două formații

T. PUTERITY CONDUCE IN „CUPA
METALUL PLOPENl ' LA CICLISM

PLOPENI, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). 58 de cicliști 
de la Steaua, Olimpia și Voința 
București, CIBO Brașov, Petrolul 
Ploiești, C.S. Brăila, Mureșul Tg. 
Mureș, Metalul Plopeni și Inter 
Bratislava au luat simbătă dimi
neața startul în competiția inter
națională de fond „Cupa META
LUL", organizată de asociația spor
tivă Metalul Plopeni în colaborare 
cu Loto-Pronosport. Printre cei 
prezenți la întrecere se află Nico- 
lae Andronache, Ștefan Suciu și 
Mircea Virgil — participanți la cea 
de a 25-a ediție a „Cursei Păcii" 
— precum și cunoscutul rutier 
cehoslovac Pavel Zeman. Acesta, 
împreună cu 5 colegi de club, a dat 
o viguroasă replică rutierilor noștri 
fruntași. Zeman s-a dovedit a fi 
un excelent ruleur, deși nu impre
sionează prin gabarit. In prima e- 
tapă, Plopeni — Mâneciu — Văle
nii de Munte — Slănic — Plopeni 
(102 km), el s-a aflat în perma
nență pe primul plan al cursei, 
reușind pe stadionul din Plopeni 
să se impună și la sprintul final.

cursei,

De reținut și faptul că la km 27, 
Zeman și P. Soare au inițiat o e- 
vadare pe care plutonul s-a stră
duit 50 km pină s-o anihileze. Iată 
clasamentul etapei I: 1. P. ZEMAN 
(INTER BRATISLAVA) 21138 O4; 2 
N. David (Mureșul), 3. Th. Puterity 
(Met Plopeni I), 4. V. Rățoi (Vo
ința București); 5. P. Pavela (In
ter Bratislava).

Cu excepția lui Mircea Virgil, 
care acuzînd dureri la cap după 
accidentul din „Cursa Păcii", a 
abandonat în prima etapă, simbătă 
după amiază, pe șoseaua Plopeni 
—Mislea, cicliștii au luat parte 
la etapa a Il-a. contracronometni 
individual, 30 km.

Iată primii sosiți: 1. J. Zvoroda 
(Inter Bratislava) 42:21.0 2. T.
Puterity (Metalul Plopeni) 42:35,0, 
3. N. Andronache (Metalul Plopeni) 
42 : 4a,0 In clasamentul general, 
după două etape, conduce T. Pu
terity.

Azi, are loc ultima etapă, pe 
circuit, la Ploiești.

sînt: Elena Cernat 
Ludovic Martina.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, în sala de sport Iugoplastica, 
cu o capacitate de peste 3 000 de 
locuri, s-au aliniat pentru festivi
tatea de deschidere a celei de-a 
IX-a ediții a campionatelor mon
diale de popice (asfalt) echipele 
din următoarele țâri i Austria, 
Cehoslovacia. Elveția. R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Franța. 
Italia. România. Suedia. Ungaria 
și Iugoslavia.

Duminică se va da startu) în 
prima probă a programului mon
dialelor. întrecerile pe echipe, care 
vor lua sfîrșri luni seara. Reamin
tim că titlurile supreme sînt deți
nute la ora actuală de către re
prezentativele României — la fe
mei ș: R. F. Germaniei — la băr
bați.

Ordinea intrării pe piste este ur
mătoarea — 1a femei R-UG, Ceho
slovacia. Iugoslavia, Ungaria, Aus
tria. România (prizoețe trei con- 

> fiind Ddico Grozăvescu. 
Trandafir si Ana Petrescu) 

EX' lâ hâT-* 
Ceboslova- 

urent: fiind P. 
riru și L Băias)

D

Constantin ALEXE

CAMPIONATUL REPUBLICAN LA SPADĂ
A REVENIT LUI AL. ISTPATE (Steaua)

(Urmare din pag 1)

Kiss (C.S.M. Cluj), I. Damjanschitz 
(Medicina Tg. Mureș), N. Istrate 
(I.E.F.S.) și D. Popescu (Electropu- 
tere). cu toții obținînd numai cîte 
două victorii și, în unele cazuri, 
fiind ajutați de un tușaveraj mai 
bun decît al altor concurenți cu 
același număr de victorii.

în turul II. lupta devine mult 
mai strînsă. __ _ ____
zînd-o seria B în care A Pongraț 
avea să se numere printre elimi-

marea surpriză furni-

avea 
nați deoarece a realizat 
două victorii 
foarte puțin inferior celui obținut 
de N Istrate. Este adevărat, me
dicinistul din Tg. Mureș are cir
cumstanțe atenuante, el terminînd 
vineri 
Pentru 
mătorii 
1 
pa 
4.

numere printre elimi- 
numai 

și un tușaveraj cu

ultimul 
semifinale 

trăgători 
Popescu.’

3. C.

an de facultate, 
se califică

: SERIA
3v ; 2. I.

Bărăgan

ur- 
A : 
Po- 
3v;
B :

D.
3v ;

B. Damjanschitz 2v. SERIA
1 Șt. Mnldanschi 4v; 2. C. Duțu 
4v; 3 K. Kiss 3v; 4. N. Istrate 2v. 
SERIA C: 1. N. Iorgu 4 v; 2. I.

Damjanschizt 3v; 3. Al. Istrate 3v; 
4. L. Angelcscu 3v.

Semifinalele, chiar dacă nu au 
dat mari emoții capilor de serii, 
au prilejuit dispute aprinse pentru 
următoarele locuri ce asigurau ca
lificarea în finală. în grupa cîști- 
gată cu autoritate de tînărul L 
Popa, ceilalți doi calificați Al. Is
trate și C. Duțu nu au fost cunos- 
cuți decît în ultimul asalt. Ceva 
mai puțin agitată a fost cealaltă 
semifinală ciștigată de N. Iorgu. 
pe care I-au urmat L Damjanschitz 
și C. Bărăgan.

Al. Istrate s-a regăsit pe sine, 
în finală’ și a mers spre titlu cu o 
precizie de ceasornic (pînă la ulti
mul asalt, cel cu Duțu. în care' a 
pierdut. Dar titlul de campion era 
deja al său !). CLASAMENT FI
NAL i 1. Al. Istrate (Steaua) 4 v : 
2. N. Iorgu (Steaua) 3 v ; 3. C. Duțu 
(Electroputere) 3 v ; 4. 1. Popa (CI. 
sp. școlar) 2 v : 5. 1. 
(Medicina Tg Mureș) 
răgan (Steaua) 1 v.

Azi, de la ora 8 se 
pionatul floretistelor.

Damjanschitz
2v ; 6 C. Bă-

dispută cam-

și, respectiv,

ESTE POSIBILA REJUCAREAROLAND GARROS

PANATTA-performer neprevăzut FINALEI „CUPEI CEPELOR"
NĂSTASE- marele învins

edipe a aempionatelor în
de tenis ale Franței pare 

iv sortită manlor surpri- 
de Ilie Năstase (tost fi- 
trecut și favorit nr. 2). 

■se de pe tabloul probei 
de rezonanță ca 
Bob Hewitt, Dick 

oarea americană Ro-

• ••

c-jrente
Ejer-a ' 
și JLF. a Germaniei, 
bau Franța Ungaria, 
cia. R-F- a Germaniei.

Pur je. Gh.
Italia, 1OG. Snedia. Elveția, Aus
tria șă Iugoslavia.

Tr IOANITESCU

St

A 71 
terna țîonale 
a fi definiți 
ze. Alături 
nalis: anul 
SU fost Șic’ 
ce simplu 
Zeliko Franulovici, 
Crealy sau juc 
semary Casals.

Ara dorit să cunoaștem amănunte 
c. ." * . ’ . . -. -

Adriano Pa- 
naiia. Le-ara aflat adresmau-ne, prin 
telefon, căpitanului echipei române, 
proL Șl. Georgescu, care însoțește pe 
’pokirw’ii noștri la Roland Garros : 
.Așa eons a început meciul Năstase 
— Panatta. nu se putea întrezări vreo 
surpriză — ne spunea acesta, imediat 
după partidâ. Ilie a cîsugat primul 
set cu S—1, controlând tot jocul. De 
la începutul setului doi, un element

și-a făcut loc. Vintul, 
in rafale, s-a intensificat

neprevăzut 
care bătea 
peste măsură, măturînd pur și simplu 
terenul central. Jocul de finețe al lui 
Năstase a avut mult de suferit din 
această cauză, pe cind Panatta, luîn- 
du-și riscurile unor lovituri tari și 
dese veniri la fileu, marca punct 
după punct. Cind Năstase a încercat 
să se apere cu passing-snoturi pla
sate, mingea își greșea adeseori ținta. 
Acesta a fost, ■ probabil, elementul 
decisiv al slăbirii accentuate din 
jocul tenismanului nostru, care s-a 
demoralizat prea repede, pierzînd în 
fața unui jucător care dăduse maxi
mum posibil". Să nu uităm că ace
lași Panatta furnizase și marea sur
priză a turneului de la Madrid, la 
începutul lui aprilie, eliminîndu-1 pe 
asul american Stan Smith.

★Hie Năstase și Ion Tiriac 
acum competiția de dublu, în 
sint capi de serie nr. 2, în

r; of,...
BERNA, 27 (Agerpres). Secreta

riatul Uniunii europene de îotbal a 
confirmat în mod oficial primirea 
protestului înaintat de echipa Di
namo Moscova în legătură cu inci
dentele care au influențat buna des
fășurare a finalei „Cupei cupelor", 
disputată la Barcelona. Un purtător 
de cuvînt al U.E.F.A. a declarat că 
hotărârea comisiei de disciplină va fi 
luată în decurs de o luna, după ce 
aceasta va fi în posesia tuturor ra
poartelor privitoare la incidentele 
cauzate de suporterii echipei scoți-

Glasgow Rangers. Din Madrid s-a 
că federația spaniolă a

ene 
comunicat 
început redactarea raportului care va

- fi remis U.E.F.A. în cel mai scurt 
timp posibil.

Antrenorul echipei Dinamo Mosco
va, Beskov, a declarat că echipa sa 
este gata să rejoace finala „Cupei 
cupelor" în compania echipei Glas
gow Rangers, cu condiția ca țara or
ganizatoare a celui de-âl doilea meci 
să ia toate măsurile pentru o des
fășurare normală a partidei.

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
ECHIPA R.F.G. SUPERIOARA 

ÎN REPRIZA A DOUA

ÎN „CUPA ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI ' LA TIR

ION TRIPSA ÎNVINGĂTOR LA PISTOL VITEZA
MONACO, n (prin telefon). în 

localitate se desfășoară tradiționala 
competiție internațională de tir.

TURNEUL HNDBUISÎILOR
DE IÂ MINAUR BM4 MARE

Proaspăta promovată In prima di
vizie de handbal masculin. Minaur 
Baia Mare a susținut o suita de me
ciuri amicale în Iugoslavia. Prima 
partidă a turneului a tost programa
tă la Kladovo, unde tormația ro
mână a întrecut, la capătul unul 
meci foarte echilibrat și spectaculos, 
selecționata Serbiei : 24—22 (13—13).

Al doilea popas a avut loc la Sa- 
bac, cu ocazia „Cupei Metaloplastica*. 
Aici, în cadrai unui turneu, Minaur 
Baia Mare a dispus de Dinamo Pan- 
cevo cu 18—16 (8—7) și de Meta'.o- 
plastica Sabac cu 21—20 (11—11) c:ș- 
tigind trofeul pus în joc. In fine, 
turneul din Iugoslavia s-a încheiat 
Ia Kaciarevo. unde Minaur Baia Mare 
a învins cu un scor categoric (28—13) 
echipa Iedust din localitate.

Lascar PANA — antrenor

Federația interna 
mă, întrunită la î 
schimbarea sisteme 
rare a campionatului nu 
cele trei arme (floretă, spadă 
sabie).

Conform noului sistem cei 48 
calificați după primul tur prelir 
nar vor fi repartizați în grape 
cîte patru (în loc de șaseî. urmi 
ca dintre aceștia să fie desemn 
participanții la grapa finală, 
ceastă decizie a fost preferată u: 
alte propuneri care preconiza s 
temui eliminării directe De ase.T 
nea, s-a hotărî: ca viitoarele ca' 
pionate mondiale de tineret spo: 
tivi sub 20 de ani) să se desfă

-Cupa țărilor latine și 
care participă trăgători 
Proba de pistol viteză

Greciei", la 
din 8 țări.
60 L a re

venit românului Ion Tripșa. care a
totalizat 592 p (pe manșe 297—295), 
pe echipe a cîștigat formația țării 
noastre cu 1769 p. In alte probe au 
terminat victorioși: Fzxxion (Fran
ța) la pistol Eber — 559 p și De 
Chirico (Italia) la «uină liberă ca
libru rec'js 6J t culca: — 597.

încep 
care 

______ , ...... , urma 
cupluluf sud-africar. Hewitt — McMil
lan. în aceeași probă, perechea Dron 
(România) — Derasse (Franța) a fost 
eliminată de belgienii Hombergen — 
Mignot: 1—6, 2—6. In alte partide : 
Kocb, Mandarine (Brazilia) — Ba- 
rett (Anglia), Deniau (Franța) 6—1, 
6—4 ; Jovanovici (Iugoslavia), Zednik 
(Cehoslovacia) — Sakai, Kamiwazuni 
(Japonia) 6—4, 6—3: Estep (S.U.A.). 
Rvan (R.S.A.) — Beust, Contet (Fran
ța) 7—5. 6—1.

Iată și ultimele rezultate, din proba 
masculină de simplu : Smith (S.U.A.)
— Rouyer (Franța) 6—4, 6—2, 6—4 ; 
Pala (Cehoslovacia) — Olmedo (Peru) 
6—2. 7—5, 6—2 ; Korotkov (U.R.S.S.)
— Diblei’ (Australia) 10—8, 0—6, 6—2, 
5—7, 6—3 ; Pattison (R.S.A.) — C 
nejo (Chile) 6-4, 4—6, 6—1, 6—3

nr.

Prin intermediul televiziunii, am 
fost martorii inaugurării Stadionului 
olimpic din Munchen, unde vor avea 
loc întrecerile de atletism și prin
cipalele meciuri de fotbal din cadrul 
J. O. de vară. 80 000 de spectatori au 
fost prezenți la această inaugurare, 
marcată de meciul' amical de fotbal ■ 
dintre reprezentativele R. F, a Ger
maniei și U.R.S.S. Iată, mai jos, 
citeva amănunte legate de acest joc, 
cîștigat de gazde cu 4—1 (0—0).

în prima repriză, apărarea echipei 
U.R.S.S. a fost de neîntrecut.^ In 
schimb, după pauză, cind jucătorii 
sovietici au părăsit careul de 16 m, 
ei au comis multe greșeli, primind 
patru goluri în 25 de minute. Nu este 
mai puțin adevărat că reprezentativa 
vest-germană a jucat excelent în re
priza a doua : în viteză, combinativ, 
folosind din plin eficacitatea lui Gerd 
Miiller (3 goluri) și potențialul ma
rilor sale individualități : Becken
bauer, Heynkes, Netzer. Arbitrul Ar
turo Marques (Brazilia) a condus e- 
chipele : R. F. A GERMANIEI : Maier

(Kleff) — Hotges (Bonhof), Schwar- 
zenbeck, Beckenbauer, Breitner, Wim
mer, Netzer, Hoeness, Heynkes, Miil
ler, Krămers. U.R.S.S. : Rudakov — 
Dzodzuașvili, Hurțilava, Abramov, Is
tomin (Matvienko), Troșkin, Kankov 
(Muntean), Kolotov, Kopeikin, Bani- 
șevski, Kozinkievici.

PRELIMINARII OLIMPICE
în meci retur pentru preliminariile 

turneului olimpic. R. P. D. Coreană 
— Iran : 0—0. Prima întîlnire s-a ter
minat, de asemenea, cu un scor alb, 
astfel că se va juca o a treia partidă 
pe teren neutru, probabil într-un oraș 
din Pakistan.

★
Meci amical la Leipzig : R. D. Ger- 

Uruguay 1—0 (0—0). A mar- 
asistatmană

cat Irmscher (min. 80). Au 
30.000 de spectatori.

★
în campionatul interbritanic : 

Glasgow (130 000 de spectatori
la

___,_____________ _________ pe
Hampden Park") : Scoția — Anglia 

0—1 (0—1). A marcat Allan Ball 
(min. 28). Alte amănunte în ziarul 
de mîine.

ATLETUL JUNIOR L PESCARU

l\ IUGOSLAVIA

Moment festiv pe stadionul olimpic din Munchen, inaugurat vineri: echipele de fotbal ale U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei, înaintea începerii partidei. Telefoto : A. P. — Agerpres

nd

A-

Șl BASCHETBALISTELE DE LA RAPID SINT VIRTUALE CAMPIOANE
(Urmare din pag l)

apărare. Baschetbalistele de la Poli
tehnica au luptat pină la ultima fă- 
rîmă de energie, dar 
puse cu o zi înainte, 
I.E.F S.. de aceleași 
s-au făcut resimțite.

Cele 110 puncte ale_____ _______
înscrise de Suliman 24, Nlcola 15, Ro. 
șianu 6. Prăzaru 6. Racoviță 5, Buga- 
Stancu 2 (au mai jucat Basarabia și 
Bfihm) pentru Învingătoare, respec
tiv Ciocan 19, Topor 12, Pruncu 6, 
Szabados. 6, Savu 4, Taflan 3, Deme-

eforturile de- 
în partida cu 

5—6 jucătoare
jocului au fost

trescu 2 (a mai jucat Marinescu). 
Excelent arbitrajul prestat de G. ChL 
raieu și I. Dinescu.

In prima partidă I.E.F.S. a în
vins echipa Crișul Oradea cu sco
rul de 83—46 (44—21). Rezultatul
cu care a luat sftrșit această par
tidă este grăitor In ceea ce pri
vește raportul de forțe existent 
Intre cele două formații. Se cuvi
ne, totuși, să subliniem străduin
țele baschetbalistelor din Oradea 
de a avea o comportare onorabi-

lă și de a cinsti astfel locul IV pe 
care-1 ocupă In ierarhia internă. 
Au marcat: Vingh (20) Bala: (18). 
Szabo (15), Tria (12). Deak (9). 
Giurea (4). Podov (3L Sal cu (2) — 
I.E.F.S.. Czege (20) Horvath (9L 
Balogh (8), Boca CD, Bbdor (2) — 
Crișul. Au condus N. Iiieseu și A. 
Atanaseseu — București.

Programul de azi. din sal»
namo: de ia ora 10: Politehnica 
Bucuroșii—Crișul Oradea: Rapid— 
LE.F.S.

Di-

ln furroitf masculin baschet de la Ploiești

STEAUA ÎNVINSA ȘI DE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
PLOIEȘTI. 28 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). înaintea etapei 
de ieri programată de turneul fi
nal al campionatului național de 
baschet masculin. toate lucrurile 
erau pe deplin lămurite. Dinamo, 
cu trei puncte avans, nu mai pu
tea scăpa prilejul de a intra pen
tru a zecea oară în posesia titlului 
și nici un rezultat nu maj putea 
modifica ordinea următoarelor cla
sate Ne așteptam, deci, să urmă
rim, în continuare, partide deschise, 
în care echipele, eliberate de emo
ții' și calcule, puteau etala tot ce 
cunosc din secretele acestui 

■joc
Cu toate acestea. în prima 

a întîlnirii dintre Steaua 
versitatea Timișoara, am 
imagine permanentă a unui joc de 
antrenament (cu arbitri) Jucăto
rii vlăguiti parcă de căldura sufo
cantă (partida a fost programată la 
ora 15,30), lăsau impresia că nu 
știu cum să facă pentru ca timpul 
să se scurgă mai repede. Specta
col penibil. în aceste condiții, bas- 
chethaliștij de la Steaua, cu un plus 
de seriozitate, și au creat poziții 
facile d“ realizat și după 10 min. 
conduceau cu 33-10! Ne și pregă
team să înregistrăm un scor fluviu 
Chemați la ordine în pauză, jucă
torii celor două formații au ignorat 
apoi total că în tribune se aflau 
doar 30—40 de spectatori, făcînd 
apel la putină a naiție Timișorenii, 
în special văzînd că au în față o 
apărare penetrabilă. au început să 
ia jocul în serios, punînd accent Pe 
contraatac. Cursa lor de urmărire 
— sub privirile impasibile ale ste-

frumos

repriză 
și Uni- 
avut o

liștilor — s-a încheiat în min. 29. 
Din acest moment, putem considera 
că a început adevărata întrecere : 
de slab nivel, cu multe greșeli, dar 
vădind o evidentă dorință a prota
gonistelor de a învinge Zeița For
tuna a surîs pe rînd ambelor forma
ții, dar la sftrșitul celor 40 de mi
nute regulamentare. scorul a rămas 
egal : 76—76. în prelungiri. Steaua, 
lipsită de aportul lui Tarău. Oczelak 
și Dumitru, eliminați pentru 5 gre
șeli personale, nu a mai rezistat, 
studenții obținînd un succes — 
87—84 (.39—49 ; 76—76) la care ni
meni nu se putea gîndi 
mativ o oră înainte. Au 
ret. I. Petiuțiu — C.
(București)

Al doilea meci, care 
învingătoarele din reuniunea Pre- 
pedentă. a avut un aspect mult mai 
atractiv. Campionii, dispunînd de 
un lot mai omogen (spre deosebire 
de Politehnica, 
jucători valizi) 
în întregime.

cu aprexi- 
condus cO- 
Negulescu

opunea pe

venită doarx cu 8 
au controlat partida 
Ei au atacat rapid

și cu multă fantezie, au urmărit 
în paralel obținerea unui rezultat 
favorabil și realizarea fazelor de 
efect obținînd un succes la o di
ferență concludentă. Forma exce
lentă a lui Novac, verva lui Dia- 
conescu. Dragomirescu și Chivu- 
lescu au împiedicat pe studenți.. 
ambițioși și mult încurajați de suc
cesul anterior, să-și valorifice în 
întregime posibilitățile ofensive. E 
drept că de această dată ..zona” nu 
i-a prea ajutat, dinamoviștij reu
șind prin acțiuni simple și precise 
să săsească ușor drumul spre coșul 
advers. De subliniat, totuși, efortu
rile lui Popa și Georgescu. Scor 
final: 82—64 (39—36) pentru Di
namo. care termină în pași de rrarș 
acest campionat național. Ultimele 
meciuri. Universitatea — Politeh
nica și Dinamo — Steaua, sînt pro
gramate duminică după amiază de 
la era 17210 în sala Victoria.

Adrian VASILIU

CALIFICĂRILE PENTRU DIVIZIA A
telefon, 

In 
” i localitate 

întrecerile din cadrul 
calificare în Divizia A la 
feminin, la care iau parte clștigătoa- 
rele seriilor Diviziei B și anume: 
Voința Tg. Mureș, Voința Constanța, 
Metalul Salonta și Voința București. 
In prima zi. au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Voința București 
- Metalul Salonta 79—51 (40—23), 
Voința Tg. Mureș — Voința Constan-

SIBIU (prin 
pondentul nostru), 
sportive din

de la cores- 
sala Școlii 
au început 

turneului, de 
baschet

ța 56—50 (23—22). Primele două echine 
se califică In Divizia A (Gh. TO- 
PAKCEANU).

★(prin telefon). Primele 
turneului de callticare 
la baschet masculin s-au 
următoarele rezultate : 

Brașov — Farul Con-

PLOIEȘn 
meciuri ale 
în Divizia A 
încheiat cu 
Universitatea 
stanța 82—80 (31—30, 75—75), Acade
mia Militară București — Voința Ti
mișoara 66—53 (36—32), Academia Mi
litară — Universitatea Brașov 80—71 
(38—35).

r

ARB.'TKUL A GREȘIT, DAR.
Co

TOMATE RENTRU FOTBALIȘTI
L-.irtaU. dupâ CJ» se Știe, la Bruxelles. eet. p» le fotbal * ttaliel • fost 

tntfinptaad la 
de la MDano 
Jncttond cei triosfi a fost 
■M pta* *os.

în scfuxb. 
disputată pe Belg-ei an 
aa tar. aptaud

sc-ș -ea sa pe aeroportul 
cu o ploaie de... roșii.

—.ai vizat de fanaticii 
Luigi Riva, „vopsit" de

arii care la partida 
Ionul din capital* 
pe banc* rezervelor.

CEA MAI TINARA CAMPIOANA!

francez, departe de valoarea de altă
dată. des: naviga pe undeva pe la coada 
clasamentului. a renăscut in partidele 
cu echipa de pe Coasta de Azur, ăvînd 
comportări excelente care au culminat 
cu acel 2—2 de la Marsilia. Formația 
lu; Carnus și Bosquier s-a calificat, 
totuși, după multe peripeții, la penalty- 
uri. după prelungirile de rigoare. Cea
laltă finalistă este formația corslcană 
Bastia (locul 8 în clasament) care a 
reșit să întreacă pe Lens. Este pentru 
pruna da'ă cind se califică ta finala 
„Cupei Franței" o echipă din Corsica, 
insulă reprezentată ta prima categorie 
a fotbalului francez de două echipe 
(cealaltă fiind Ajaccio, actualmente ocu
panta locului 14). Iar corsicanli, se știe, 
se consideră altfel de francezi, cu 
stagele mai fierbinte și Inima mai caldă. 
Ca atare, la aflarea rezultatului care a 
adus pe Bastia ta finală, orașul a 
făcut.. explozie ! Conduse parcă de o 
baghetă nevăzută, sute de persoane au 
manifestat Imediat ta piața principală. 
Drapelele corsicane și drapelele clubu
lui au fost arborate imediat, iar prima
rul orașului, Franțois Zuccarelli, a pus 
drapelul tricolor la balconul prtmăriet 
In toate restaurantele au început a se 
ctata melodii folclorice, și în special 
imnul clubului. „Allez la Cors, allez 
Bastia* Hai Corsica. haiBastia ! „Ve
chile elnteee de război, în dialect", 
scrie lTquipe. se auzeau de peste tot".

sine, cit faptului că orchestra, în locul 
fracurilor obișnuite, nu a îmbrăcat tri
couri numerotate.

1TELEX
internațională desfășurată 
pa traseul Kosice — Ta- 

(300 km) a revenit rutie- 
Valentin Șatunov în iih 

s-a clasat

Cursa cicliști 
în două etape 
tra — Kosice 
rului sovietic 
06:24. Pe locul doi, la 1:23,
cehoslovacul Vondracek,

ia;ie

FOTBAL fierbinte
Semifinalele de anul acesta ; 

Frânte “ au fost cu peripeții. 
Olympique Marseille. camp: 
a trebu’t să întâlnească pe 
Reims. Fosta eehipă-fanion a

SIMFONIE.. „LA PĂIANJEN"
Noua suită a compozitorului argenti- 

nian Juan Jimenez a trezit un deosebit 
interes tn rindunle iubitorilor de... 
fotbal Curioasa creație muzicală aduce 
elemente ej totul noi în materie de 
orebestratie. în care ,,melodia" de 
bază este stridență și modulațiile - unui 
fluier de arbitru. De asemenea. în loc 
de cor compozitorul utilizează benzi cu 
înregistrări de reacții ale publicului la 
diverse faze de joc. de la dezamăgirea 
raiărâi pină la exaltarea marcării go- 
lului. Ce’.e patru pc»rți ale simfoniei se 
numesc : . Sanfilippo» (a’.egro modera- 

.Di Stefano» (andante cantabile), 
. D:di“ (largo) și „Pele» (furioso).

După ia interpretare, critica 
puține

INSPIRAȚIE
campionatul cehoslovac se dă o 
foarte strînsă între Spartak Trnava, 

specialistă a titlurilor și Slovan Bratis
lava. In această întrecere contează, se 
înțelege, fiecare punct. Iată că în una 
dintrfe etapele trecute, după ce Spartak 
învinsese cu o zi înainte pe Slavia, 
Slovan juca cu Teplice și — cu puține 
minute înainte de final — era condusă 
cu 1—0. Antrenorului formației dta Bra
tislava ti vine atunci ideea să-1 introducă 
tn teren pe internaționalul Jokî, ținut pe 
banca de rezerve pentru câ nu manifesta 
de loc o formă bună. Dar, In cîteva mi
nute. Jokl a întors situația în favoarea 
lui Slovan : el a marcat un gol și * 
„făcut" alte două, astfel eâ scorul final 
a reprezentat 3—1 pentru Slovan.

LA NUMĂRUL 6 000
Cu ocazia numărului 6 090 al 

„SPORT" din Belgrad, redacția 
zează în capitala iugoslavă un 
spectacol fotbalistic în care echipa de 
fotbal Steaua roșie va juca cu o selec
ționată formată din internaționalii iugo
slavi și străini sub denumirea de „Sport”,

Alături de Petkovlcl, Holțer, Paunovlet, 
Jerkovlci, Bukal vor apare Beckenbauer, 
Netzer. Mailer, Cruyff, Kelzer, Best, 
Lucescu, Neagu. Albert, Bene, invitat! de 
organizatori. Antrenorul selecționatei 
„SPORT" va fi Ștefan Covaci ' '

Joe’ll se 
stadion din

în
luptă

«tarului 
organi- 

mare

va disputa pe cel 
Iugoslavia în ziua

RECORD
marca un gol în

(A] ax).
mai mare 

de 9 iunie.

Se poate „ __
cunde de la .începerea jocului ? Iată că 
se poate ! La meciul de campionat al 
ligii a treia britanice, dintre echipele 
Bradford City și Tranmar Rovers, cen
trul atacant al primei formații. Frewart, 
cu un șut puternic a trimis mingea în 
coltul de sus al porții adversarului. El 
se afla chiar în cercul de la mijlocul 
terenului și. primind mingea la lovi
tura de începere a partidei, a observat 
că portarul lui Rovers era ocupat să-și 
aranieze 
porții a 
semnat, 
secunda 
îndoială 
doborît prea ușor.

patru se-

mănușile. Un șut pe direcția 
fost deajuns. Arbitrul a con- 
dupf cronometrul său. gol In 
a patra — ceea ce constituie fără 
un record ce nu va putea fi

Contlnuîndu-și turneul în Japonia, echi
pa masculină de volei a URSS a jucat 
cu selecționata țării gazdă în orașele 
Sapporo și Ywamidzawa. în prima intîl- 
nlre au cîștlgat sportivii sovietici cu 3—2, 
iar In cea de a doua victoria a revenit 
voleibaliștilor Japonezi cu 3—0.

Pe terenurile clubului Legla din Varșovia 
se va disputa între 9—11 Iunie semifinal^. 
grupei A a zonei europene a Cupei D;~ 
vis, între echipele de tenis ale URSS 
șl Poloniei. Federația unională a comu
nicat următoarea formație : Metreveli, 
Lihaciov, Korotkov, Kakulia.

Desfigurată ja Budapesta, lntilnlrea din
tre echipele de plstarzi ale R.D, Ger
mane șl Ungariei a revenit au scorul de 
«»/»—«Vi P cicliștilor din R.D. Germană. 
O formă excelentă au demonstrat cam
pionii mondiali de tandem Otto și Gesch-

Cea de-a șasea etapă din cadrul turului 
ciclist al Italiei, Montesano — Cosenza 
(190 km) a revenit ciclistului belgian Ro
ger De Vlaemlnck în 5h 50:34. în clasa
mentul general conduce rutierul spaniol 
Fuente cu 36h 12:03, urmat de compatrio
tul său Lașa, la 1:35, Motta (Italia), la 
2:36. Merckx (Belgia) același timp, La- 
zoana (Spania), la 2:46, Gosta Pettersson 
(Suedia) același timp, Galdos (Spania) 
la 2:53 etc.

19 echipaje sînt prezente în raliul auto
mobilistic Acropole. După două etape, 
în clasament conduce suedezul Walde- 
gaard. care pilotează o mașină „Porsche 
911 s“. Pe locurile următoare se aClă 
compatrloții săi Warmbold pe BMW — 
2002 și Lindberg pe Fiat 124 s. Ti urmează 
în clasament Fall (Marea Britanie), pe 
BMW — 2002. Aaltonen 
BMW — 2002, Trombotto 
124 s etc.

(Finlanda) pe 
(Italia) pe Fiat

gimnastică ar-Campionatul unional de
tlstlcă, desfășurat la Tallin, a fost cîști
gat de Galina Șugurova cu 47,6 p. Pe 
locui doi s-a clasat Alfia Nazmutdinova 
— 47,05 p. urmată de Alia Zasuhina — 
46,7 puncte.

obiecții muzicii

RECORD POLONEZ LA 
ARUNCAREA DISCULUI

. •- ■ ' < ■
Cu prilejul unui concurs internațional 

atletic desfășurat în apropiere de Roma, 
sportivul polonez Gaidzlnski a stabilit 
un nou record național în proba de 
aruncare^ discului cu rezultatul de 62,62 
m. Compatriotul său Wladislaw Komar a 
cîștigat proba de aruncare a greutății 
cu performanta de 20,02 m.

GRIVITA ROSIE A ÎNVINS 
GLORIA, LA RUGBY

Ieri după amiază, stadionul din Parcul 
Copilului a găzduit partida de rugby, 
din cadrul etapei n XlX-a, dintre echi
pele Grivița Roșie și Gloria. "Așa ohm 
era de așteptat, meciul a oferit o dispută 
dirză. echilibrată. Ambele team-uri a- 
veau teluri precise : Grivița Roșie men
ținerea tn plutonul fruntaș, iar Gloria 
evitarea retrogradării. A învins, pînă la 
urmă. Grivița Roșie cu 13—11 (9—7). 
Punctele au fost înscrise de Pavlovicl

COCHETĂRIE 
FEMININĂ

— N-am ce să 
fac, trebuie să joc 
cu umbrela ! Vin 
de la coafor...

(din „Kicker")

transformată de Comănici), și Co- 
mănici (inc. și drop) pentru Grivița Ro
șie. respectiv Mușat (inc.). Matei (inc.) 
și Soare (Iov. ped.). A arbitrat bine R. 
Chiriac. (P. Peana).

TINERII RUGBYSTI 
VARSOVIENI ÎNVINGĂTORI 

ÎN CAPITALĂ
Ieri și-a început turneu! în țara noas

tră selecționata de rugby-tineret a ora
șului Varșovia. In primul meci, jucă
torii polonezi au întilnit o Selections', â 
a cluburilor bucureștene Dinamo șl Stea
ua (tineret). Jocul, desfășurat pe sta
dionul Tineretului, a fost cîștigat de 
rugbyștli oaspeți cu scorul de 23—7 
(10—3), care deși nu posedă o tehnică 
prea bună beneficiază, ta schimb, de o 
condiție fizică excelentă. Au înscris : 
Stasiolek (încerc. 4- transf.), Ronlker, 
Soszynski și Golab (cite o încercare) 
și Kopyt (transf. 4- drop), pentru var- 
șovieni, respectiv Dumitru (înc.) și Căi- 
naru (Iov. ped.).

D. NEGREA
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