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VIZITA TOVARĂȘULUI 
FIDEL CASTRO RUZ 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

După duminica petrecută 
în ambianța odihnitoare a 
secularei păduri Scroviște, 
ieri, în cea de-a patra zi a 
vizitei în țara noastră, oaspe
ții cubanezi au luat cunoștin
ță de unele aspecte ale acti
vității agriculturii noastre so
cialiste.

Prim obiectiv al vizitei 
întreprinderea agricolă de 
stat „30 Decembrie", vast 
complex agroalimentar din 
apropierea Bucureștîului.

însoțit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii 
Cuba, a vizitat luni diminea
ță întreprinderea Agricolă de 
stat „30 Decembrie" din a- 
propierea Capitalei și Institu
tul de cercetări pentru cerea
le și plante tehnice de la 
Fundulea.

De-a lungul traseului pe 
care îl străbate coloana ofi
cială pînă în comuna „30 De
cembrie", numeroși cetățeni 
au salutat cu căldură pe con
ducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări.

Primul popas se face la 
Complexul de îngrășare in
tensivă a taurinelor, iar în 
continuare a fost vizitată

ferma de vaci de lapte și 
secția de prelucrare indus
trială a laptelui și cărnii a- 
parținînd complexului agro
alimentar „30 Decembrie". 
Activitatea zootehniștilor, a 
muncitorilor de la centrul de 
prelucrare s-a bucurat de 
bune aprecieri din partea to
varășului Fidel Castro, a ce
lorlalți oaspeți cubanezi.

După vizita la I.A.S. „30 
Decembrie", tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro 
Ruz, împreună cu ceilalți 
conducători - de- partid și de 
stat români și cubanezi, s-au 
îndreptat, cu un elicopter 
special, spre Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fun
dulea.

Și âici, ca pretutindeni în 
timpul vizitei, solii poporului 
cubanez au fost întîmpinați 
cu aceeași atmosferă entu
ziastă de cercetătorii și cei
lalți lucrători ai institutului.

în încheierea vizitei, în ca
drul unei expoziții din incin
ta institutului, oaspeților 
le-au fost prezentate mai 
multe soiuri de hibrizi pre
gătite și semințe selecționate 
experimentate și în perspec
tivă de a fi extinse în cul
tura mare.

★
Luni după amiază, la Con

siliul de Stat s-au încheiat 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii'CUbîf

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

La încheierea convorbiri
lor, a fost adoptat comunica
tul comun româno-cubanez, 
care va fi dat publicității.

★
Luni seara. în saloanele 

Casei Centrale a Armatei, 
tovarășul Fidel Castro Ruz. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, a oferif 
o recepție în onoarea dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

înainte de începerea recep
ției au fost intonate Imnurile 
de Stat ale Republicii Socia
liste România și Republici! 
Cuba.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

(Agerpres)

Marți 30 mai 1972
fcArpa fentnând a Aomfaiei (de la dreapta la stingă): Alexandru Andrei (antrenor), Cornelia Petrușca, Elena 

Trwodaftr, Florica Kegvțâu, Ana Petrescu, lldico Grozăvescu, Crista SzScs și Elena Cernat (rezerva echipei)
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întregul nostru popor tră
iește zile de o puternică 
efervescență politică, intim- 
pinind Conferința Națională 
a Partidului și ce-a de a 25-3 
aniversare a proclamării Re
publicii.

Aceste două evenimente, en 
profunde rezonanțe istorice in 
viața României, declanșează 
in rindurile celor ce muncesc 
efluvii noi de entuziasm, ho- 
tărirea nestrămutată de a le 
onora cu noi izbinzi pe tări- 
mul construcției socialiste, 
pentm îndeplinirea exempla
ră. înainte de termen, a ci
frelor noului Plan CtneiuL 

In acest sens, pe adresa 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Trmt- a to
varășului Nicolae Ceansese 
personal, an sosit Ickxrir 
in care se raportează reali 
zările obținute ia primei 
cinei luni ale aaaln si aaga- 
jamentele Iute suplimentar 
pi.nâ in prezent.

In rindurile de mai jos noi 
vesti privind sopiimenUrea 
angajamenteler oamenilor 
muncii ia cinstea acestor im
portante evenimente.
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prii itr-o mai bună folo- 
e a utilajelor și suprafețe

lor de producție, să obțină 
economii importante de ma
terii prime și să îmbunătă
țească calitatea produselor.

Sportivele noastre au stabilit 
si două noi recorduri mondiale
7

Ieri, la Split, la cea de a IX-a edifie a campionatelor mondiale 
de popice, echipa noastră feminină a triumfat din nou, devenind 
pentru a patra oară consecutiv campioană a lumii. Această deose
bită performantă, la care se mai adaugă cele două noi recorduri 
mondiale stabilite pe pistele C.M. (pe echipe și individual, de că
tre Elena Trandafir) confirmă, cu prisosință, progresul realizat de 
sportul popicelor în tara noastră.

Realizatoarele acestui splendid succes sînt maestrele emerite 
ale sportului ELENA TRANDAFIR, CORNELIA PETRUȘCA, FLORICA 
NEGUȚOIU, CRISTA SZOCS, ANA PETRESCU, precum și mezina 
formației, ILDICO GROZĂVESCU. Rezerva echipei, tot o maestră 
a sportului, ELENA CERNAT. Antrenor : ALEXANDRU ANDREI. 
Tuturor acestor valoroase reprezentante ale sportului românesc* 
calde felicitări, urări de noi și mari succese 1

SPLIT, 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru special). —

La această ediție a mondialelor 
lupta pentru medalia de aur la 
echipele feminine a fost extrem de 
echilibrată. Duminică seara, după 
oe jucătoarea noastră de Pe pos
tul nr. 3, Crista Szbcs a evoluat 
cu siguranța care a consacrat-o 
in sportul popicelor — doborînd 
43$ p d — echipa română a re- 
montat handicapul de după două 
schimburi si astfel confruntarea 
din prima zi (după trei schimburi) 
adusese următoarea ierarhizare: 
România 1 272 p. d_. R.D.G. 1264. 
Cehoslovacia 1254. Ungaria 1 235. 
Iugoslavia 1226. R.F.G. 1223 și 
Austria 1 220. Așadar, la jumătatea 
întrecerilor, toate competitoarele 

se aflau departajate Pe distanța a 
numai 52 de popice, diferență care, 
in următoarele schimburi, putea fi 
refăcută, teoretic, de oricare dintre 
participante. Reuniunea de luni, 
decisivă, a început deci sub sem
nul unei aprige dispute. După ce 
au intrat în joc schimburile pa
tru. lucrurile s-au mai limpezit 
în frunte fiind România și R. D. 
Germană. Spre surprinderea ge

nerală a apărut însă în lupta pen
tru întîietate și echipa Cehoslova
ciei, care prin Maria Selingerova 
(444 p. d.) a urcat un loc în clasa
ment. Maestra emerită a sportului 
Elena Trandafir, schimbul patru al 
formației noastre, a început pu
ternic, impresionînd prin precizia 
și stilul ei de joc. în vervă deo
sebită, ea nu greșește nici o lovi
tură doborînd 468 de popice, per
formanță care constituie un nou 
record mondial (v. r. — 464 — 
datat din 1968 de la C. M. din. 
Austria). Ca urmare a excelentei 
sale comportări reprezentativa 
noastră se distanțează in clasament 
și, cu două schimburi înainte de fi
nal, pe primele locuri se află echi
pele : România cu 1740 p. d.. Ce
hoslovacia 1 698 p. d. și r.d.g; 
I 676 p. d.

Ultimele două schimburi ale e-' 
chipei române, Florica Neguțoiu și 
Cornelia Petrușca, au acționat ad
mirabil asigurînd victoria echipei 
române. Sextetul antrenat de A-

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Echipa Dinamo 
București, pentru 
a 10-a oară cam- i 
pioană de bas- | 
chet a României. 1 
De Za stingă la 
dreapta, rindul de 
sus: Constantin
Dragomirescu, Ra
du Diaconescu — 
căpitanul echipei, 
Gheorghe Dumi
tru, prof. Dan 
Niculescu — an
trenorul echipei, 
Adolf Cernea, 
Gheorghe Novac, 
Teodor Săuca; 
rindul de jos: 
Mihai Zisu, Mir
cea Chivulescu, 

Pavel VIsner, Di
nu Haneș. Grigo- 
re Bradu
Foto:

Dragoș NEAGU

001 „ARBITRI" SEVERI - FAROL SI PETROLUL -
AU HOTĂRiT ORDINEA TRIPLĂ DIN FRONTEA

CLASAMENTULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL
• Urmează 5 runde de mare tensi
une • Atît în lupta pentru titlu, cît 
și pentru evitarea retrogradării, ho- 
tărîtoare vor fi punctele obținute în 
deplasare * Sportivitatea a început 
să sufere • Neagu a redevenit spai

ma apărărilor

...Axa de maxim interes Pitești
— Constanța — Cluj și-a onorat 
promisiunile. Conectîndu-ne bătăile 
inimii la pasionanta transmisiune 
radiofonică de pe cele trei fron
turi, am trăit din plin tripla bă
tălie care a solicitat puternic lu
mea iubitorilor de fotbal din tara 
noastră. Matura echipă arădeană 
n-a reușit să neutralizeze apriga 
dorință de revanșă a constănțeni- 
]Or _ anul trecut, virtuali parti
cipant la Cupa U.E.F.A. în mo
mentul în care U.T.A. le-a des
trămat speranțele printr-o victo- 
rie-șoc pe malul mării. Arbitri ne
cruțători în duelul U.T.A. — F.C. 
Argeș, marinarii și-au impus du
minică legea în fata arădenilor. 
Cum. mîine, litoralul va găzdui
— în alte 90 de minute decisive — 
și echipa piteșteană. se poate spu
ne că lupta pentru titlu va purta 
viza directă a Farului.

Deși a luat duminică un start 
defavorabil. F.C. Argeș a mate
rializat, în cele din urmă, cu pre-

Marius POPESCU

Momentul penalty-ului la Constanța: Mareș a șutat plasat și puternic, 
in dreapta lui Ziller, făcind inutil plonjonul acestuia. Este 3—1 pentru 
Farul și U.T.A. a cedat șefia clasamentului... Foto: V. ONESA

IATĂ PROGRAMUL ETAPEI DE MÎINE

JIUL — RAPID
C. F. R. CLUJ — SPORT CLUB BACAU
CRIȘUL — DINAMO
UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL
STEAUA — POLITEHNICA IAȘI
A. S. A. TG. MURES — STEAGUL ROȘU
U. T. A. ' — UNIVERSITATEA CLUJ
FARUL * — F. C. ARGEȘ

(Continuare in pag. a 3-a)

PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL BASCHETBALIȘTILOR

NOVAC Șl DIACONESCU AU PURTAI SPRE A X a VICTORIE 
CULORILE CLUBULUI DINAMOVIST

Desfășurat într-un total anoni
mat — nicicînd o asemenea com
petiție nu a fost tratată cu atîta 
indiferență — turneul final al 
campionatului masculin de baschet 
nu a modificat absolut nimic în 
ierarhia stabilită de cele trei tu
ruri anterioare. Dinamoviștii bucu- 
reșteni, al căror succes se contura 
cu cîteva săptămîni înainte, si-au 
primit, afectați puțin de dușul 
primit chiar în seara victoriei fi

nale, tricourile și medaliile de 
campioni, iar baschetbaliștii de la 
Steaua și Politehnica București 
i-au urmat în ordine pe podiumul 
de premiere. Triumvirat complet 
al Capitalei, de care reprezentan
tele provinciei nici, nu s-au putut 
apropia.

Echipa din șos. Ștefan cel Mare 
a reușit — performanță demnă 
de subliniat — să cucerească cel

de al 10-lea titlu de campioană. 
Tot 10 medalii. în frumoasa pa
noplie a familiei, are la această 
oră și Dan Niculescu (ca jucător 
și antrenor), care a condus cu 
multă pricepere și devotament e- 
chipa dinamovistă spre noua vic-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

SELECȚIONATA DE RUGBY
TINERET A BUCUREȘTÎULUI 

VICTORIOASĂ
Rugbyștii polonezi grupați în se

lecționata de tineret a orașului 
Varșovia au susținut un nou joc 
în Capitală, întîlnind de data a- 
ceașta selecționata similară a mu
nicipiului București. La capătul 
unui joc de nivel tehnic și specta
cular mediu, jucătorii români au 
învins cu scorul de 22—18 (12—0). 
Au înscris : Constantin (2 încerc. + 
transf.), Tițirigă (încerc.), Giugiuc 
(Iov. ped.+transf.), Octavian (Iov. 
ped.) pentru gazde, respectiv Ba- 
naczek (2 încerc), Soszynski și Ro- 
niker (cîte o încerc.) și Stasiolek 
(transfr.).

TINERELE 
GIMNASTE ROMÂNCE 

ÎNVINGĂTOARE 

ÎN MECIUL

CU BULGARIA
In sala de gimnastică din mu

nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele de ju
nioare ale României și Bulgariei.' 
Viu disputat și de un nivel cali
tativ apreciabil, meciul s-a înche
iat cu dubla victorie a sportivelor 
românce, învingătoare atît pe e- 
chipe cît și la individual compus. 
Iată rezultatele: echipe — Româ
nia 185,90 p, Bulgaria 182,80 p. 
Individual compus : Vanda Isprav- 
nicu (R) 37,75 p, Nadia Comănici 
(R) 37,60 p, Maria Kirșkeva (B) 
37,50 p. Pe aparate, victoriile au 
revenit gimnastelor românce Is- 
pravnicu (sărituri și bîrnă) și Co
mănici (paralele și sol).

CU TREI LUNI ÎNAINTEA J. O. £

W
MUNCHEN‘72

cl
CANDIDAȚII OLIMPICI LA TALERE |

W ROMANIA

NU CONFIRMĂ-DEOCAMDATĂ- SPERANȚELE
• Interviu cu antrenorul federal P. Cișmigiu • Comportări și ex- 
plicații nesatisfăcătoare • Trebuie acționat cu toată fermitatea 

pentru eliminarea carențelor

In localitatea spaniolă Eurovil- 
las s-au încheiat cu cîtva timp în 
urmă campionatele europene de ta
lere aruncate din turn (skeet) și 
șanț (trap). Rezultatele se cunosc și 
ele nu au avut darul să-i mulțu
mească pe reprezentanții noștri i

Sencovici (locul 23 cu 189 t), Cojo- 
caru (33 — 185 t), Pintilie (41 — 
183 t), Diaconu (48 — 181 t) la 
skeet și Dumitrescu (7 — 182 t), 
Florescu (8 — 180 t), Marinescu (60 
— 158 t), Popovici (70 — 145 t) la 
talere lansate din șanț. Cu excepția

lui Dumitrescu și Florescu, ceilalți 
șase trăgători s-au situat cu mult 
sub haremurile la care poate să as
pire un concurent la Olimpiadă.

Dorind să aflăm explicațiile aces
tei comportări surprinzător de slabe 
a majorității țintașilor români, l-am 
rugat pe antrenorul federal Petre 
Cișmigiu, antrenor coordonator al 
loturilor olimpice care a fost pre
zent la Eurovillas, să ne furnizeze 
amănuntele necesare. t

—- Mai intîi, ne-ar interesa cî
teva caracterizări generale asu
pra competiției pe care a-ti ur
mărit-o.

— In primul rfnd, o precizare. 
Inițial, campionatele continentale 
erau programate pentru sflrșitul 
lunii iulie, începutul lui august.

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag, a 3-a]
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FRAȚII IONESCU - CRISTEA 91» ECHIPELE
AU CIȘTIGAT „RALIUL PRIMĂVERII^ “n PROMOVATE ÎN PRIMA DIVIZIE

• Cupa „SPORTUL*4 a revenit echipajului D. larca«—P. Prichea

Cea da a V-a ediție a „Raliului prl- 
măverji", încheiată durplnicâ, — după 
ce 46 de echipaje au avut de stră
bătut distanta București—Sibiu și re
tur și’ de trecut peste dlticultătile u- 
nor probe speciale — a demonstrat, 
încă o dată, că automobilismul (și nu 
numai auto,., turismul!) cîștigă noi a- 
depți.

Organizată de Școala de șoferi a- 
matori din București, tradiționala 
competiție se înscrie pe linia acelora 
care au drept scop dezvoltarea aptitu
dinilor de „specialitate" ale partici- 
panților și ridicarea măiestriei con
ducerii mașinii. Putem spune câ orga
nizatorii și-au atins scopul, In „ca
ravana" automobilistică puțind fi vă
zute atît echipaje cu o bogată ex
periență, cit și de începători.

Dacă prima parte a raliului, ea 
de rezistență și regularitate, a : >*t 
trecută cu bine de majoritatea 
curenților (au abandonat cursa doar 
3 echipaje din cauza unor cetecpuni 
mecanice), cea de a doua — prunele 
speciale (foarte spectaculoase, ae alt
fel) disputate la sosirea in Sibiu și 
București — a constituit „punctul 
cheie" în departajarea parttcipanților. 
Cei care au reușit să treacă cu bine 
acest „obstacol" și-au văzut eforturile 
răsplătite cu locuri fruntașe In cla
samente.

Fără- îndoială, organizarea unor 
astfel de raliuri — destinate cu pre
cădere începătorilor — este bineveni
tă, și In această direcție, meritul Șco
lii de șoferi, inițiatoarea acestei com

petiții, este incontestabil. Desigur, se 
cuvin menționate și eforturile depuse 
de organele de miliție, de consiliile 
populare ale sectorului 3 București și 
municipiului Sibiu pentru asigurarea 
unor cit mai bune condiții de concurs. 

„Raliul primăverii" și-a dovedit, 
încă o dată, utilitatea. Credem, de 
asemenea, că astfel de raliuri, menite 
să contribuie la dezvoltarea automo
bilismului, ar trebui organizate mai 
des.

în urma omologării rezultatelor a 
fost stabilită ierarhia definitivă. Pe 
primul loc în clasamentul general s-a 
clasat echipajul Eugen loneseu tris
te a—Alexandru loneseu Cinstea. Cupa 
oferită de ziarul „Sportul" celui mai 
bun echipaj de „începători" a rever.it 
iui Dan larca și Paul Prichea.

CLASAMENT GENERAL: L Eu
gen loneseu Cristea -- Alexandri 
loneseu Cristea 270.3 p. 1 D. larca — 
P. Prichea 277 p. 1 N. Mthăilesru — 
A. Nicolescu 284.4 p.

CLASAMENT CONSACBATI :
Eugen loneseu Cristea — A-exaadru 
loneseu Cristea Z79J p. 2. L Santa — 
M. Santa 328.8 p, 1 C CiprU - R. 
loneseu.

CLASAMENT SPECIAL: L L C*- 
t-neacu — A. Ltir-esanu «Li p. 2. 
C. loMseu — P Nfoetetra MU p. X 
& Mutwa-j — V Japoa X1A >

CLASAMENT PE CLASE Iwrșă 
lori» : clasa • V-a : L A. Popeaeu —

M. Breazu 323.3 p, 2. C. Oroveanu — 
A. Stoica 387,1 p, 3. G. Brănaru — 
P. Jireghie 428,7 p; clasa a iV-a 1. 
I. Ștefănescu — C. Ulâreanu 328 p, 2. 
M. Galin — Gh. Fotescu 334.7 p, 3. 
I. Velicu — M. Chioseaua 340,8 p; 
clasa a Il-a: 1. D. larca — F. Pri
chea 277 p, 2. N. Mihâilescu — A. Ni
colescu 2844 p. 3. D. Parascnivrseu — 
A. Bornaz 338,7 p ; clasa 1: 1. D. Ma- 
covei — A. Leferent M04 p, 2. Olim
pia Georgescu — C. Rusa 4194 p.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1. Școa
la de șoferi amatori București, 1 E- 
chipa Sibiu, 1 Danubiana.

lese... iatea da premiere ra avea 
Joc ari de Ia ora 19 Ia sala Modera- 
Ctab (bd. Bcrareștii Net

EssmmI FANTANUNU

Botoșani au luat 
baraj pentru ca- 
A «ta volei. Iată 

noțiri 
două

La Timișoara ți 
sfîrșit turneele de 
lificare in Pi vizie 
relatările cerespondențilot 
de la partidele «itimeior 
zile.

TIMIȘOARA. In penultima etapă 
a turneului feminin. Universitatea 
Cluj a întrecut pe Universitatea 
Craiova cu 3—2. as^-rindu-și ast
fel promovarea tu o zi axai devre
me. Meciul a fost palpitant și de 
bun nivel tehnic, vxtorta surizind 
tn final eiujenceior care, in setul 
decsrv, au cal dmraăă de mai 
multă manimate. Cea de a doua 
îr.tilnire a __e^pe^ Ua.vers.Utea 
Bun -irt-și. — . . H ™S-s s:*fst ci 
victcria «xaodă <3—1) a primei 
forma; u.

Ulumg z: a procrasat partida 

dodea >>e oe per*, tez promovarea 
in A: La vei ritfts Baeureștl

Extenuate
ziua prece-

handbal U cwspwnătol feaiah wtMpa

ejțg defwrtn ImmhU

VALOAREA TEHNICI NO TREBUIE $A FIE

torre. De ade, aer.teăe reaaM- 

rentr. la cav a ressg U

Universitatea Craiova, 
după meciul greu din 
dentă și dominate de trac, studen
tele craiovence au părăsit terenul 
învinse ! Bucurețtencele, de la care 
am remarcat pe Vlădulescu, loneci 
și Ostache, au dovedit mai multă 
fantezie in atac și mai multă mo
bilitate în apărare, ceea ce Ie-a 
adus o meritată victorie cu 3—1 
(6, —11. 9. 4). Cealaltă partidă a 
ultimei zile. „U" Cluj — I.T.B. a 
fost lipsită de miză și s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (8. 7, —13. 0) în 
favoarea eiujenceior. !n urma aces
tor rezultate, au promovat in pri
ma divizie formațiile L NT VERȘI- 
TATEA CLUJ
BUCUREȘTL 
j \ ’ c’S n.

BOTOȘANI, 
ținut trează atenția 
Ijcakuei ptaă ia ultima zi. 
-„zate ect.oele aveau șansă ia 
movare! in penultima etapă, 
.nța Arad dlsptzseșe cu 3—1 
4. —8, 13) de Fetroiul Ploiești, iar 
Eaptorâr. B Mare depâșise pe 
Etectra București cu 3—1 (12, —4. 
2, 8J. ue> xteinvinsă pir.ă fn uit-ma 
ta. for-Mț a arădeană putea să nu 

califxe ta ttag? 6e Petrolul PSo- 
ă, Stecwa «dLpâ care nu tare- 
trase sxi o văcterie. avea totuși 

«sete ia pranre&re Par’-deie uU> 
z le iu îjsz, asaiar. dramatice, 

sranul jac. arăoe=_ sa-eu as.g-.s- 
prif»Si _ pr~ ceJe două se- 
rtsxgzte la Electra, inmgă- 

-ML 5. 8. —12, 9). 
țte. fteWtiA bii- 
ai J>c-Me cu 3-1 
ș ea, însă a pter- 
rciuhs : 1—3 (—8, 

astfel ELECTRA 
cțmut cd de-ai 
tzaa A. alături de

ți l'NB’ERSIT ATEA 
(P \RCAN-coresp.

Turneul masc ul m a
spectatorilor 

riad
pr> 
Vo-
<10,

SINGURA VIRTUTE A SPORTIVULUI
încă înaintea ultimei etape, cam

pionatul feminin de handbal. Div‘- 
zia A, poate fi socotit înche.at. 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— cu un avans de 5 puncte asupra 
celei de a doua clasate (Universi
tatea București) — este noua cam
pioană a țării, în timp ce „U" 
BUCUREȘTI are asigurate meda
liile, de argint, iar. I.E.F-Ș. pe cele 
de bronz. Fără discuție- o primă 
caracteristică 'a acestui campionat 
este aceea că a fost dominat de 
echipele studențești, Universitatea

CLASAMENTUL
„U" TIMIȘOARA

411-244 4726 23 1 2
„U“ București 26 20 2 4 360—275 42
I.E.F.S. 26 14 S 9 302—262 31
Voința Odorhei 26 li 1 14 236-276 23
Mureșul Tg,M. 26 10 a 13 277—296 23
Rapid 26 9 4 13 281—277 22
Textila Buhuși 9 3 14 279—3« 21
Rulmentul Bv. 28 8 8 15 310—362
Confecția 26 6 4 16 278—320 16
,,U“ Cluj |6 6 4 16 304—404 16

MECIURILE ULTIMEI ETAPE
Duminică slut programate partide- I 

Ie etapei ă- XXVH-a. altUBa a aces
tei ediții a campionatului feminin de j 
handbal, divizia A :

• Brașov : Rulmentul — Rapid 
București
• Buhuși : Textila — Cm er -Ates 

București
• Timișoara U’V-.ersttatee — 

I.E.F.S.
• Cluj : Unlveesi-.atea — VzaU 

Oaorhei
• București : Confecția — Mureșul 

Tg. Mureș (teren Dtnamo. ora •>-

Timișoara fiind — de departe —• 
cel mai bun, mai valoros ți mai 
omogen team al campionatului, iar 
Universitatea București și I.E.FJS. 
echipe de prim eșalon, din ce in 
ce mai valoroase, mai preocupate 
de găsirea unor idei tactice care să 
dea eficacitate atacului, să sporeas
că spectaculozitatea jocului. Se 
poate spune, pe drept cuvînt- că 
handbalul feminin .românesc are în 
sporțțil universitar principalul spri
jin, cele mai mari posibilități de 
creștere valorică a nivelului său.

Tot atît de clară este și situația 
privind echipele ce vor juca In 
viitoarea ediție a campionatului 
în Divizia B. Ele sînt Confecția 
București și Universitatea Cluj, for
mații care — orice rezultat ar ob, 
fine în ultima etapă — nu se mai 
pot salva. Este, fără îndoială, re
gretabil că două echipe bune care 
— mai ales în ultima parte a cam
pionatului (Universitatea Cluj) — 
au dovedit un real progres, pără
sesc prima scenă a campionatulu’. 
Dacă — prin absurd — s-ar orga
niza un turneu de baraj (intr-un 
oraș neutru și cu arbitri... neutrii 
la care să participe echipele clasate 
pe locurile 4—10. în mod sigur nu 
Confecția și ,-U" Cluj ar fi cele car* 
ar retrograda. Dar, campionatul 
este o competiție de regiilaritate.

eu pluswiie ți minusurile sa,e, cu 
un bilanț final (clasamentul) ce nu 
poate fi contestat.

Așadar, aceasta este situația.
Etapa de duminică n-a adus at- 

rp.c nou. Doar faptul că Universita
tea București a reușit sâ-și ia re
vanșa (meritată) asupra viitoarei 
campioane a scos din anonimat a- 
ceastă penultimă reuniune. Am 
t rea. totuși, să facem o mențiune- 
Am lăudat de foarte multe ori (su- 
portînd chiar malițiozitatea unora) 
virtuțile formației Universitatea 
Timișoara- Duminică ne-am con
vins însă că echipa de pe Bega are 
unele carențe tocmai la capitolul 
educație. Muli prea încrezătoare 
în valoarea lor (este un termen po
liticos !), chiar sfidătoare, handba
listele de la ,<U“ Timișoara — în 
frunte eu căpitanul echipei (Terezia 
Popa) au refuzat sa se lase foto
grafiate de reporterul ziarului noa- 
tru și Înainte și după meci. Am 
vrut chiar să realizăm o imagine 
cu cele două echipe („U" Timișoara 
și „U“ București) pentru a ilustra 
un material în care aveam intenția 
să vorbim despre fruntașele cam
pionatului nostru. • formațiile stu- 
clențești. Dar, deși antrenorul C. 
Popescu și căpitanii! team-u’ji 
bueoreștean. Siieș&a .V;.'.:, au 
fou ăe «cord (îe-e făcut ebAr plă
cere propunerea ncastră*. isug-aea 
nu s-a putut realiza pentru că 
caspeteie au refuzat Au făeut-o 
chiar cu o bucurie răutăcioasă. Ce 
vor fi cișugat. oare, pentru că me
ciul l-au pierdut—

Poate câ antrenorul C. Lache ar 
fi trebuit să-și spună ți el curta
tul (nu să ridice neputincios din 
umeri), poate câ getiviftii clubului 
Universitatea vor găsi mijicace-e 
pentru a elimina și această caren
ță din camportarea valoroaselor 
handbaliste timișorence.

Hristodw HAUM

▲ PIERDUT ȘI
Echipa de rugby Farul Constanța, 

care Întreprinde un turneu fa Fran
ța la invitația clubului din Angou- 
leme, a susținut duminică cel de al 
doilea joc. De data aceasta, adver
sara sportivilor eonstănțeni a fast 
o Selecționată regională.

Disputat la Royan. o localitate a- 
Cată la 100 km de Anguuleme, me
ciul a fost presărat eu numeroase 
faze spectaculoase, mult apreciate 
de numerosul public din tribune. 
Victoria a revenit rug fanților fran
cezi cu scorul de 38—16. Cu tonte 
eforturile depuse, sportivii români 
nu au putut rezista in fața ur.e:

VALENTINA CIOLTAN

tesiter «St te partxtere txMKeMe. 
th S I» arie de ia PVaesz. fea- 
eepdnd tenul tu Sfemai u «e 
—țv-si ta fata eeteriatta iili i

cwc sau «fad nervii Ihn Kjvac sau 
ERacrmeseu (extrem de ificitaiii
nu mai rezistă, frmneinea tâni 
redevine o formație «oase cel-e- 
laite din partea superioară a eia- 
sameatuiui. Am putut-c ttnsaata 
mai ales fa ultimul meci al turaev- 
iui final, etnd Steaua, care evohuaae 
modest In prunele zile pienfnd tn 
fata ambelor team-un studentețt:. 
a putut depăși, fără eforturi deo
sebite o echipă care-ș: p^erd-use
pe alocuri busola

în general, meciurile ce la Plo
iești nu au depășit nivelul valo
ric mediu al întregului eaaapiccat 
și — tn comparație cu ee; inter
national — unu! destul de tazr- 
deșt, lucru care pare oi atît mai 
surprinzător, cu cft de «ueasti 
dată, cele 4 echipe eliberate de e- 
moții și calcule puteau să ne de
monstreze adevăratele Jar caiitâtu 
Dar întreaga eMoiuțte a fruntașe
lor nu a avut darul de a înseauta 
frunțile selecționerilor echipei na- 
ponaie. Dacă i an steal pe No
vac. Diarooescu. CUPSesc- CDt- 

Oeaeăak CStaftaal

tinerii Cemat fPoi.tehnteai ți Mă-

ved.’. certe cvirăt; ți
nâBă rLarwrvxsles). care su Co

put trebuie spus că ideea orga- 
nuârii aceste- fatzeoeri îa Plo
iești a e$us< în mod UsneedabcL 
Cu toate eforturile propagare ^ti-

FĂRUL constanța

AL DOILEA JOC
formații superaere in acțiunile pe 
înaintare, desfășurate Intr-un ritm 
alert.

CLRS DE INIȚIERE
ÎN TLRISM-ALPIMSM

Asociația sportivă sindicală Să
nătatea a luat frumoasa inițiativă 
de a infimța, fa principal pentru 
lucrătorii din sectorul sanitar, un 
ciclu de inițiere in turism-alpi- 
nism. Prima ieșire a avut loc la 28 
mai, pe Valea Colților.

ÎNCĂ 0 „FILĂ“ ÎN FRUMOASA „CARTE“
A SPORTULUI DE MASĂ

• Ciclismul — sportul preferat • „Vom orțanira acțiuni de masă la fiecare 
două săplomini" o O duminica plină da— sănătate prin sport

ARAD, 29 (prin telefon, Se la tri
misul nostru). De astă dată a fost 
rîndțd organizației municipale de ti
neret să preia FcirtBă“ pregătirii unei 
duminiei in care agrementul prin 
sport să predomine intre celelalte ac
țiuni menite să-i destindă pe arădeni 
întocmai ca anul trecut, organizato
rii au mizat pe popularitatea de care 
se bucură ciclism,ul, astfel câ au pre
gătit pentru ziua de 2* mai o mare 
serbare eîmpenească în pădurea Cea- 
la, prefațată, cum spuneam, de o 
cursă ciclistă...

Duminică, ora 8,30. In centrul ora
șului sînt adunați aproape âOi1 de ti
neri cu bicicletele lor. La această oră 
matinală orașul nu e lipsit de ani
mația proprie unei zile de sărbă
toare. Două formații instrumentale 
dansează in eter „marșuri interpretate 
de fanfară" — ea să ne exprimăm 
aidoma crainicei de la radio. Ritmu
rile îi fac pe cicliștii amatori — 
muncitori la Uzina de vagoane, Uzi
na de strunguri, elevi și eleve ai 
mai multor licee și școli generale — 
să pedaleze pe porțiunile restrinse ale 
străzii, semn că așteaptă nerăbdă
tori pornirea în cursă. Se pleacă în 
plutoane de cite 39 de cicliști. Cum 
este și firesc, primele invitate la start 
sînt cele 44 de fete, majoritatea eleve 
ale Liceului 4. Apoi starterul „sem
nează" printr-un foc de pistol pleca
rea plutoanelor de băieți.

Ultimii 30 de. cicliști au pornit în 
cursă, fanfarele defilează prin 'Cen

tru. iar reporterul are un scurt ră
gaz pentru ca să schimbe citeva cu
vinte cu tov. Vasile Rus, pnm-se- 
frrtgr al Comitetului municipal Arad 
•1 U.T.C-1

— Știm că de astă dată dv. ați or
ganizat această acțiune de masă. Ați 
tăcui-o numai pentru a respecta o 
tradiție ?

Nu tradiția a fost impulsul, ci 
faptul că ne-am dat seama ca tinerii 
sint dornici să participe la manifes
tări sportive menite sâ-i destindă, 
sâ-i facă mai viguroțî. Și pentru că 
pe la noi 5 tineri din 6 au biciclete, 
ne-am gîndit să începem serbarea 
cîmpenească cu o cursă ciclistă. 
Vreau să evidențiez participarea nu
meroasă a tinerilor de la Uzina de 
vagoane, de la Uzina de strunguri, 
a elevilor de ia Liceul industrial și 
Liceul 4. Ceea ce facem astăzi sînt a- 
devărate „oare de sănătate" și de a- 
ceea intenționăm să organizăm ase
menea acțiuni la fiecare două săptă- 
mini.

Tovarășul Gheorghe Sandici, mem
bru în Biroul executiv al Consiliului 
municipal al sindicatelor, „molipsit" 
de idee ne dezvăluie citeva inițiative 
pe care în viitor dorește sâ le pună 
în practică, dar ng roagă să le păs
trăm secretul, iar prof. Eugen Bu- 
dișan, președinte al C.d.E.F.S., ne 
mărturisește :

— Vreau să precizez ca de astă 
dată (anul trecut C.J.E.F.S- a organl-

ARĂDEAN
zat cursa pe biciclete — n.n.). Comi
tetul municipal U.T.C. s-a ocupat — 
cu sprijinul nostru, al Consiliului 
municipal al sindicatelor, al Inspec
toratului județean de învâțămînt și al 
Organizației pionierilor — de mobili
zarea tinerilor. Nu voi spune că a 
fost foarte ușor, dar nici că tinerii 
s-au lăsat mult rugați pentru a se 
prezenta la start. Așa că împărtășesc 
ideea de a organiza astfel de acțiuni 
de masă, daca nu Ia flecare două 
săptămîni, cel puțin odată pe lună...

Ar
...Iată-ne la pădure. Rioaia abun

dentă de peste noapte și norii adunați 
deasupra orașului au reținut pe mulți 
locuitori în case. Totuși, a venit 
multă lume să petreacă o zi în aer 
liber. Asociațiile sportive din oraș 
și-au trimis aici sportivi fruntaș! 
pentru a face demonstrații de haltere, 
judo, box și gimnastică artistică. Pa
ralel, pe citeva terenuri de fotbal și 
volei, amenajate în poienile pădurii, 
au avut loc meciuri viu disputate.

Duminica sportivă și cultural-artis- 
tică s-a încheiat. Nu însă mai înainte 
ca celor mai buni să li se ofere pre
mii: strungarului Gh. Popa —o bi
cicletă din partea ziarului „Sportul" ; 
elevului Marius Crețeanu — o bi
cicletă din partea organizatorilor; 
Liceului industrial și Liceului 4 — 
cupe ți diplome pentru cea mai bună 
mobilizare.

Aradul își înscrie astfel încă o filă 
la cele multe de piuă acum in fru
moasa carte a sportului, cu adevărat, 
de masă.

Ion GAVRHfSCU

PUNCT FINAL

MERITĂ

bmd care t-s uuexrM ae • -a-gă ^c- 
octșci ora Cetau im >n«. ae fapt • 
ptaerucă ectapâ a tai laser Braus- 
lava. Ceea ce maz să 11 —i -j.r ta 
aceste riaAen e fppte* * HI-s e- 
dipe a aaaeeei rnMțicf a^a .is r—-at 
de RB regi succes. Dește?; ette ate
rizai cporurilar a£ota|i ta atar£ 3 
asociaților și duburGoe care au râs- 
puzs invitație: de paruapare (Stea, 
aa. Voizița și Olimpia Bicsrește. Fe-

S-a născut la 4 ianua
rie 1952 
cheșești, 
va. Are 
A fost 
urmă c ■ 6 ani, cu prile
jul unui concurs 
de profesorul 
Sprinceana, lector 
stitutul Pedagogic 
ceata, care t-a și îndru
mat primii pași in atle
tism Din 1970 lucrează cu 
profesorul Emil Drăgan și 
este membră a Clubului 
sportiv orășenesc Cimpu- 
lung Muscel. La Începutul 
a. iii uăjii, a fost atrasă de 
aruncarea discului, probă 
in care are la activ un 
litiu de campioană națio
nali de junioare II. Pri
mul titlu de campioană 
națională l-q obținut in 
1911.

in comuna Ber- 
județul Sucea- 

1.75 m și 77 kg. 
descoperită, in

școlar, 
Mihai 

la în
clin Su-

l.-.că din sezonul reuniunilor indoor, Valentina Cioltan a atras 
atenția specialiștilor prin forma bună și constanța aruncărilor peste 
17 metri, limită la care, cu nu prea mulți ani în urmă, sportivele 
noastre nici nu se gîndeau. Antrenamentele din timpul iernii i-au 
adus un plus de forță și explozie în aruncare și O ușoară amelio- 
-are a tehnicii. Rezultatul ? încă de la primul concurs oficial în aer 
liber (13 aprilie — Pitești) atleta stabilită în Cîmpulung a trimis 
: a de oțel la 17,34 m, nou record național. O săptămînă mai tîr- 
z.u, la Timișoara, ea nu reușea decît 17.17 ni. A urmat însă con
cursul republican de primăvară (14 aprilie), soldat cu un salt sub- 
star.val de 31 cm pentru recordmana țării, arbitrii fiind obligați 
să ir.undâ ruleta pînă la 17,65 m. în fine, zilele trecute la Sofia, 
i.nte-o companie selectă, Cioltan a mai adăugat 4 cm recordului 
național, confirmlndu-și norma olimpică. O ascensiune lentă, dar 

a acestei talentate atlete. în fața căreia se deschid fru
moase perspective.

TINERII SPORTIVI ROMÂNI AU CiȘTIGAT

ÎNTÎLNIREA CU JUNIORII
ATEXA a iRria teiefea) SBn- 

tA’-l ți dsnirncă. stadumul Ka- 
-. .sa. ,r j a gaadiat inâxarea atle- 
tteă .7terza><tealâ unire reprezen- 
• rtetrie de junion ale Greciei și 
a-w.-ri La cele două zile de 
teczt. tiaerii adeți români au 
-,-»r -»• ia șarm majoritate a pro- 
bcăar. -ai'J în eeie din urmă 

-ft--— cu 119—R3 p
Eu-m BrraTzârle obținute sub- 
-vw c-wU recorduri raționale 

‘: 'Se Gr. Gr.-
pc !a RM = — 1 4R9 și D. Betini 
m 2Mt ■ atatacoie — S;4M. Boul 
renccrf staMM de tânărul metahir-

ORGANIZATORII

TOATE LAUDELE!
treU PtaeșzL Mareșuî Tg Mares. 
C S. BeMta, CBO Beașav), oar iu 
■aed RrvK o. ai * “fanizaroruor. Pria 
iot t» i fâcyț, des^ur. pe măsura po-
ÎNițeu v-a e^uat la ataetel ar.epU- 
rtîer. Ce eaerurael crga-Zzor «e mi- 
ta^e dx .vdrț, ~ PrahuTâ. pe tot tra- 
srG aș fzet ae^craie ceăe xz bese 
r—ae caeacs. La tutete Eeeâ- 
re: erape fry ~ tei e presets, mpfoate 
st budaete de saraafe rtapCAteaa e- 
tertartte Gratae artiâ
carp de arctar: txae pregeou rezsi. 
cateta Cectati etape p casanneeie 
gKterafe uxrau ta poseșu part>ripa&- 
pter Sa scurt riapp leak. aeri. cv—i a 
aaoriatae cu eai potze pocecțe or- 
garttasnrice R; teta a^es f-^sr oarei, 
pns efortarfle sale Uusataae, reu
șește să-și tzeteâ ta ac^vkate o fra. 
awxasă reahzare FeLrităr-. f

De mult n-am mai avut oetBt ti urmărim curte cicliste ea zpriaturi 
finale pe pistele stadioanelor. Este «a «neteat eatjMe ar poppiartzpre « 
sportului cu pedale, un moment de deotebu juerts fostru rutieri șt 
spectatori, deopotrivă. Poate că O' tt-.izazi'.. oaselor cidiste programate 

tn actualul sezon competițional ne p«e seee^ se acest iurtu

JUNIORII ȘCOLILOR SPORTIVE 1 șâ 3 — CISTIGATORI Al 
„MUNICIPALULUI" LA CONTRATIMP

Disputele pentru desemnarea e- 
chipelor campioane municipale la 
juniori în probele de contratimp 
au avut Ioc duminică pe același tra
seu pe care . și-au măsurat forțele 
și seniorii cu o săptămînă mai 
înainte, un circuit de 20 km, puțin 
circulat

Deoarhcd dumihită dimi.-.e •; 
vîntul a bătut destui -de puterr..c 
tot timpul cît au rulat ciclis’.::. 
timpii realizați de formațiile înv n- 
gâtoare n-au marcat valori prea 
ridicate. La juniori mici- Școala 
sportivă 1 (Gh. Schiopu, R. Simion, 
M. Marin și M. Florea) a înreg.s- 
trat. la capătul celor 20 km parcurși

31:12 mln„ deci c medte orară de 
38.460 km, tar la juniori mari. 
Școala sportivă 3 <Ji. Voican. P. 
Cunpoteru. L Lâzărescu și Gh- 
Crisiim) a fost crxuxnetrată, după 
40 km. cu lh 02.3. me-i e orară 
38.420 Clasamente. Juniori mici t 
1. Șc sp. 1 — campioană maniei- 
pâlâ. 2. Se. sp. 3 (Petrov, Alexan
dru- Bonciu. Th. Ciumeti), 32:29 
mm-. 1 Du~.mac (Ștefan, Tănăsescu, 
R jș-o. Roșeai 32 34 min : juniori 
nun: 1 Șc sp. 3 — campioană 
municipală. 2. Steaua (Tudcr. Io- 
nescu. Andre:- Ciufu) lh 03:15, 3. 
Dinam: (Romascanif. Neacșu, An- 
daniu, Opranf lh 03:45.

SIMBATA Șl DUMINICA LA BRAȘOV „CUPA U.G.S.R."

La sfîrșitul acestei săptămîni. 
fruntașii ciclismului nostru se vor 
alinia Ja startul unei noi compe
tiții pe etape. Este vorba de „Cupa 
U.G.S.R." programată sîmbătă ți 
duipinică pe șoselele din împre
jurimile Brașovului. în etapa I, 
concurentil vor parcurge ruta Bra
șov — Rupea — Poiana 132 km

Consiliului județean sindical), iar 
fn etapa a Ii-a, vor acoperi tra- 
«eU Brașov — Făgăraș — Poiana, 
128 km

La aceste întreceri și-au anun
țat participarea concurenti de la 
Metalul Plopeni, Olimpia, Voința, 
Steaua și Dinamo București. Mu
reșul Tg, Mureș, C.S. Brăila și

GRECI 119-93

cișiigat V. Munteanu și T. Sten 
probele de suliță și ciocan (67,80 
m și, respectiv «0,44 m) atestă per
spectivele acestor aruncători. După 
o lungă perioadă de încercări, „can
gurul" P. Gheorghiu a reușit să 
depășească bariera celor 15 m, op- 
ținînd in final 15,37 m (cu care 
s-a clasat, totuși, pe locul doi !)

Iată rezultatele obținute de pri
mii noștri reprezentanți : 100 m — 
1. Cristudor 10,8 ; 400 m — 2. Bir- 
că 48.7; 1500 m — 1. Onescu 
3 53,2; 2 000 m obstacole — 1.
Betini 5:46.6 (nou record național

jr) ; 110 mg — 1. Gavriiaș 14,9 ; 
înălțime — 2. Kicsid 2,03 m ; lungi
me — 3. Gavriiaș 7,05 m ; suliță — 
1. Munteanu 67,80 m ; greutate — 
1. Iordan 16,48 m ; 10 km marș — 
1. Pescaru 48:09.2 ; 4x100 m — 1. 
România 41,7 ; 400 mg — 3. Ko- 
rodi 55,5 ; 800 m — 1. Ghipu 1:49,0 
(nou record național jr) ; 200 m — 
1. Georgescu 22,2 ; ciocan — 1. Stan 
60,44 m ; 5 000 m — 3. Niculescu 
15:56,2 ; disc — 2. Iordan 46,10 m ; 
triplusalt — 2. Gheorghiu 15,37 m; 
4x400 m — 2. România 3:19,7 ; pră
jină — 2. Anton 4,65 m.

SPORTIVII FRUNTAȘI PREZENȚI LA 4 CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Ir. această săptămînă. unii din
tre ca mai buni atleți din țară 
vor fi prezenți la startul mai 
multor mitinguri internaționale.

• Ileana Silei, Olimpia Catara
mă. N'icolae Perțca, Ion Damaschin 
si Natalia Andrei vor concura joi 
La Ostrava, iar două zile mai tîr- 
zFj la Bratislava.

• Sîmbătă și duminică, în lo
calitatea Zielona Gora, se va des
fășura meciul triunghiular al de- 
(tetloniștilor din primele reprezen
tative ale R.F. a Germaniei, Româ
niei și Poloniei. Selecționata țării 
noastre va fl alcătuită din șase 
sportivi i V. Bogdan, A. Șepci,

M. Nicolau, R. Gavriiaș, K, Sokol 
și M. Lixandru.

• Un grup de 4 alergători di*1 
namoviști (I. Dulgheru. P. Sălcu- 
deanu, Paul Vasile și N. Nicolae) 
va lua startul în cadrul unui con
curs internațional Ia Zagreb,

• Campionul și recordmanul 
țării, Carol Corbu, își va face re
intrarea, după o absență compe- 
tițională de 5 săptămîni, la un 
mare concurs internațional univer
sitar, ce va avea loc vineri 2 iunie 
la Torino. Alături de Corbu vor 
mai face deplasarea în Italia Gh. 
Tănăsescu, loan Șerban, Rafira 
Fița, T. Szabo, T. Petrescu și Alina 
Popescu.

~= ZONELE

CAMPIONATULUI NATIONAL

AUREL SIMION L-A INTRECU1 
PE CONSTANTIN STANEF

în prezența unui public numeros, 
in noua Sală a sporturilor din Pi
tești s-a încheiat faza de zonă a 
campionatului individual de se
niori. care a corespuns așteptărilor 
din toate punctele de vedere. în 
ultima gală, cea mai așteptată întîl- 
mre a fast cea dintre A. Simion 
I.AA.O. Cîmpulung) — C. Stanei 
<Rapid București), în care Simion 
• dștigat Ia puncte. Un alt meci dis
putat a fost la categoria pană, între 
fon Măreț (AJLD. Cimpuțung) și 
Constantin Agrigoroaie (Dinamo 
București) ciștigat de cîmpulungean 
’a puncte. Iată celelalte REZULTATE 
TEHNICE: cat. 48 kg. C. Stănescu 
(AJUO. C-lung Muscel) b. ab. II 
Z. Staneiu (Olimpia Buc.) ; cat 51 
kg L Nicolau (Nicotină Iași) b. p. 
C. Nedea (Constructorul Buc.) cat 
54 kg M. Feia (Dinamo Buc.) b. p. 
N Mane- A R.O. &4ung Musce? : 
eat «3.S80 kg. C Stan (Voința Buc.) 
te p G'n. Vlad (C-SO. C-lung 
Muscel); cat 67 kg. N. Păpălău 
Met. Buc.» cîștigă prin neprezen- 

tarea lui V. Prodan (Met. Buc.) ; 
cat 71 kg. AI Tirboi (Farul Con
stanța) b. p. C. Nicolae (Rapid 
BucJ ; cat. 75 kg. I. Olteanu (Dina
mo Buc ) b. p. C. Ianeu (Olimpia

Buc.) ; cat. 81 kg. P. Cojocarii (Ra
pid. Buc.) cîștigă fără adversar și 
cat. +81 kg. G. Schubert (U. M. 
Timișoara) b. ab. I Gh. Moldovan 
(C. S. M. Sibiu).
Ilie FEȚEANU — coresp. județean

MULTE MECIURI TERMINATE 
ÎNAINTE DE LIMITĂ LA BRAILA

După trei zile de box, Ia Brăila 
au fost desemnați cîștigătorii de 
zonă, care vor participa la turneul 
final de la București. IATA RE
ZULTATELE (în ordinea catego
riilor) : N. Baba (Voința Tulcea) 
b.p. N. Petrescu (Gloria Buzău), 
N. Sontică (Voința Brăila) b.ab. 3 
N. Dumitru (Electroputere), V. Kiss 
(A.S.A. Cluj) fără adversar, P. Co- 
valiov (Gloria Buzău) b.p. P. Ma- 
nole (Farul), A. Zaibel (Progresul 
Brăila) b.ab. 2 D. Penciu (Măcin), 
V. loneseu (Vulturul Tulcea) b.k.o.l 
N. Paraschiv (Rapid), C. Gutui 
(Voința Brăila) b.p. Gh. Ene (Di
namo) !, Gh. Man (Baia Mare) b.k.o.l 
P. Popazu (Voința Brăila), M. Ca
potă (Gloria Buzău) b.ab. 1 St. Ro- 
manescu (Vulturul Tulcea), I. Chifu 
(Dinamo Bv.) b.ab, 3 Gh. Neagu 
(Voința R. Sărat), Gh. Bunea (Vo
ința Brăila) b.a.b 2 D. Zelinca 
(Steaua).

Gh. RlZU-coresp.

PAUL DOBRESCU CÎȘTIGĂTOR 

AL TURNEULUI INTERNAȚIONAL 

DE LA SZCZECIN
în orașul Szczecin (Polonia) a 

avut loc un mare turneu interna
țional de box la care au partici
pat și patru boxeri români: Pa
ve] Nedeicea (pană), Paul Dobres- 
cu (ușoară), Ion Mocanu (mijlo
cie mică) și Ion Alexe (grea). în 
primul meci, Paul Dobrescu l-a 
depășit categoric la puncte pe po
lonezul Șobanski, lășînd o fru
moasă impresie specialiștilor pre- 
zenți la competiție. Ion Mocanu 
nu s-a lăsat impresionat de lo
viturile puternice ale adversaru
lui său — Janowski (Polonia) și 
punctînd cu directe clare a reu
șit să-ți depășească adversarul.

Ceilalți doi boxeri români par
ticipant la întreceri au pierdut 
întâlnirile lor : Pavel Nedeicea a 
fost întrecut la puncte de cam
pionul european al categoriei, po
lonezul Tomcrik, iar greul Ion 
Alexe a fost învins prin k.o. în 
repriza secundă de sovieticul 
Gadzeev (depășit, în finală, de 
polonezul Treia).

în reuniunea finală, Paul Do
brescu a fost declarat rîștigător 
al turneului prin neprezentarea 
polonezului Koslowskî (oprit de 
medic să boxeze), iar Ion Moca
nu a pierdut la puncte (4—1) în- 
tîinirea .cu italianul Castelani,

rever.it
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CU TREI ETAPE ÎNAINTE DE FINAL IN DIVIZIA C
Echipele Gloria Buzău, Independența Sibiu, Vicloria Cărei și Metrom Brașov virtuale cîștigătoare 

ale seriilor respective

0 NAȚIONALA A ITALIEI RENOVATA 
DAR CU MAZZOLA, BONINSECNA Șl RIVA

— O delegate a lui „Federcalcio" șe afla la București pentru stabilirea 
tuturor detaliilor meciului de la 17 iunie

Așa cum s-a anunțat sîmbătă 17 
iunie, la București, va avea loe 
cea de a cincea întîlnire între re
prezentativele de fotbal ale Româ
niei și Italiei. în vederea meciului, 
I'.R.F. a fost vizitată zilele trecute 
de o- delegație a federației italiene, 
alcătuită din d-na Silvia Antonioli, 
conducătoarea sectorului de relații 
externe, și antrenorul Azeglio Vi
cini, adjunctul lui Giuseppe Val- 
carewri.

Desigur, este surprinzător să con- 
ștați că o femeie este specialistă 
in... fotbal, clyar dacă, după cum 
declară, chestiunii^, de tehnică și 
de tactică nu o interesează. Totuși, 
a cunoaște în amănunt problemele 
soecerului european (și, firește, mai 
ales ale celui italian), a nu fi în 
afara chestiunilor celor mai spi
noase, este, repetăm surprinzător 
pentru o femeie, specialistă într-un 
domeniu ce părea rezervat în mod 
exclusiv bărbaților.

Am început discuția, firește, cu 
o întrebare privind situația din

fotbalul peninsular după meciurile 
cu Belgia:

Tehnicienii noștri nu ți-au 
pierdut capul după eliminarea din 
campionatul Europei, eliminare 
care a constituit, intr-adevăr, un 
duș rece pentru federație și opi
nia publică Signor Valcareggi nu 
a fost., ghilotinat, după cum se ee- 
rea, ci va conduee mai departe re
prezentativa noastră. Eșecul 
a avut ca urmare necesitatea mo
dificării echipei noastre naționale.

—-La ce formație vă gindip 
pentru partida de la București ’ 
USaWS

— Meciul do la București, ea și 
cej ce va urma la 21 iunie, la So
fia, cu naționala Bulgariei ne afe- 
ră ocazia de a alinia o garnitură 
in mare măsură schimbată. Ne tar 
lipsi cunoseuții Mazzola, Bonisegna 
sau Riva, dar vor fi prezenți. ală
turi de ei, ja că teri tineri, afirmați 
iu campionatul ce s-a încheiat du
minică. De pildă. Causie și Spinosi. 
amîndoi de la Juventus, noua eam-

ploană. Bec de la A. S. Roma 
alții care ou sint in că hotăriți 
•ra actuală. Vem depla&a uo lot

ȘÎ 
la 

____  ___  _________________ de 
22 de jucători a cărui componență 
nu va fi cunoscută decit cu II zile 
ioaint. de racci.

— Frexeniusd acest lot, a conți- 
A Dies;oii, tehnicienii 

da scama pe ce vor
nuat 
noștri iși vor 
conta in viitor. Mă refer la preli
minariile campionatului 
rare pentru 
toamnă.

— Venim 
ciștiga. este 
Pentru a ne _ ___
tteip — de vaLoarea garniturii vii
toare.

— Pen teu cînd este prevăzută 
revanșa meciului din iunie ?

— In 1973 este greu să găsim o 
dată liberă, intrueit. pentru ambele 
echipe, sint amintitele preliminarii. 
In plus, federația noastră va săr
bători ana! viitor 73 de ani de 
existență, prilej eu care vor a» ea 
loc citeva meciuri al căror program 
este stabilit de pe acum. fUmine 
pentru 1974 — a Încheiat interlo
cutoarea noastei

Mircea TUDOR AN

nai var incepe
mondial.

U

la București pentru 
de părere Vicini.

DOI „ARBITRI * SEVERI-FARUL SI PETROLUL

La Cluj, două am cele patru 
goluri marcate în înfruntarea din
tre „U“ și Petrolul au ios: goluri 
din „situații limiU*4, goluri din
tre acele# uuerpretan
și dubii, care seamănă suspiciuni 
șt Gecianșeaza comentarii contra
dictorii. Pe scurt, au iost două 
goluri de care arbitru slabi se 
tem ca dracu de tămue, iar pn- 
vuorul nu le poate discuta decit 
subiectiv, in luneție de pou^a sa 
în spațiu și cunoașterea ica.ei- 
rucă a regulamentul ae joc.

Peste pnmui, ’ cel marcat dc O- 
px'ișan, a planat rad o ia la unui of- 
saiu, dar steagul din mina tușie- 
rultu Silviu SUncescu nu s-a ri
dicat pe vertical și areitrul Su- 
tir s-a îndreptat spre centrul te. 
renuiui.

Cel de-al doilea goi „cu clntec-, 
ace^ a. lui Adam, care a trans- 

, un 4 XyH prox-
aat de o învălmășeală generală 
in careul ploieștean, ance den*t> 
tatea jucătorilor era mwnU. 
Fnn pâuurea aceea ae picioare, 
Munteanu și-a făcut loc cu min
gea ÎLOia bocanc șn tu mopiepiul 
șutului» Băcun i-a agațat piciorul, 
discret, car suficient ca să-l uii- 
pie<uue de a juca oaionui. 
pe ae t^zâ, conducătorul jocului 
a indicat ferm punettu ue U 
11 m. suo proiastcie ciwn# 
xeșteax care X^ceau o ae
circumstanță... Și. in snrșit» la 
fluierui unai. ecix-pete s-au adu
na; xa CTBUU4 AWVfrfcUdt .
se tw .
b.a acum sa se sei’.e. imuuLat Cupă 
nxxn, ă» »eam cvnșcmnam 4 - aă 
deciarațu uimitoare, o oua cuvin
te aut^nxaut. Eie au vem; uc *a 
Ou. lanicX oaie au IjXM foarte 
aproape de fazele cu pricina, doi 
acton ai acestei piese, do; iousa- 
Lșu din tabere amagomste, cu 
interese și puncte de ședere apa
rent neconcLhabîIe, fn atmosfera *- 
ceea tensionată. Și. lotuș-, acești 
aut spmtuv; acte*, -rap au iaur-» 
i^râ exan . rata*». a«• *r 
;um1 iaee<* de sport, mcnmncu-a* 
in ace .aș; timp in fața ±a-r-p^y- 
uuu- cu
aou oraăărcă âe «e •-
■■4» prrâtlg ui căngii

SERIA I SERIA A V-a
Slănic — Azotul Slobozia 2™1

Bazau — Caraimanul Bușteni

Minobrfcdul Ta*.-a

Textila

Viitorul
(2—1)

Chunia
2-0 (1-6)

Carpaî: Sinaia — Petrolul Berea 0—0 
Șuimu Buzău — Gloria Buzău 1—1, (0—1) 
Petrolistul Boldești ‘ '

5—1 (2—0)
Aurora Urziceni —

(1-01
Olimpia Rm. Sărat

2—3 (1—21
(Corespondenți ; p. 

rin. V. 
urbe. AL

— Victoria Florești

I.R.A. Cimpina 3—1

— Prahova Ploiești

29 11

îioare,

(Urmare din pag. 1) '

cizie, avantajul considerabil al at
mosferei. a] pulsului de Trivale. 
Victoria sa n-are nimic surprin
zător. intrînd. firește, nu numai 
In calculele sistematice făcute la 
Arad și Cluj, dar și în cele ale 
oricărui naiv.

Amenințătoare aprioric, Petrolul 
a erupt peste așteptări la 
spulberînd în 76 
de vise, dintre 
fost readuse în 
meș de golurile 
Adam. Egali ai 
iești, în etapa 
Onisie Joacă mL.
eărți ale campionatului, la Arad, 
meci care se anunță o palpitantă 
reprezentație fotbalistică.

Fără a ignora contribuția ne
mijlocită a celor trei mari inte
resate (U.T.A., F.C. 
trebuje să acceptam 
..arbitrajul’1 ocazional 
Farul și Petrolul a 
nea triplă duminicală din 
clasamentului.

Departe de 
(să nu uităm 
atît U.T.A. cît 
au golaveraje 
nilor), etapa de duminică a întă- 

o i ■

Cluj, 
de minute un sac 
care o parte au 
orașul de pe So
lid Munteanu și 

argeșenilor Ia Pi- 
a 24-a, elevii Iul 

mîine una din marile

Argeș. ,,U“), 
realitatea câ 
al echipelor 

hotârit ordi- 
fruntea

finalul 
actuală.

Feldman, M. 
Fabarcea țȘi

Ciobanu, D. Ma- 
Duniitru, C. 

i T. Budeseu).

a prefigura 
că, la ora 

și Universitatea Cluj 
superioare pitește-
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C arpa ți Sinaia 
I.R.A Cimpina 
Pexroustui Boldești 
Prahova Ploiești 
Caraimanul Bușteni 
Azotul Slobozia 
Chimia Buzâu 
Olimpia Rm. Sârat 
Victoria Piorești 
PetroiX Berea z 
Aurora Urziceni 
Vu .orui S.âru c
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14—5» 11 
rul Dv- 
Î--.L A-

T*.'- »-l

Floresti — 
Km. Sărat, Prahova Ploiești 
Urateeni, I R.A. Cimpina 
Buzău, Caraimanul Bujte.'ii

o-Etapa viitoare : Victoria
lunpM 
Aurora
Șounu--------- , ------ _____________ ..
\ Slă,v.c Pe'.rolul Berea — Cainiia
B-izâu. Carpaii S..iaia — Azotul Slooo- 
zia. Gloria Buzău — Petrolistul Boldești.

SERIA A Vl-o

SERIA A IX-a
Victoria — Minaur Zlatna

Alba iulia — Vltromet^n Me- 
Sibii/ -r A.S.A. Sibiu 0—2 (0-?8> 
Simeria — Constructorul Hune

doara V i|s=«v)
Textila Sebeș — Metțdul Capșa MIgu 

3—0 (1—0)
Independența Sibiu — Victoria Câlan 

Ot-tO
C.F.R. Sighișoara = Minerul

1—0 (0—0)
(Corespondenți : Gh. Matei, I. 

cu, I. Boțocan, M Munteanu, D. 
B. Ion și I. Turjan).
1. Independența Sibiu
2. Victoria Căian
3. Unirea Alba Iulia
4. Metalul Copșa Mică
5. C.F.R Simeria
6. Chimia Victoria
7. U.P.A, Sibiu
8. Minerul Teliuc
9. CFR Sighișoara

10. Vitrometan Mediaș
11. Minaur Zlatna
12. Constr. l-lunedoara
13. Textila Sebeș
14. A.S.A. Sibiu

Etapa viitoare :
U.P.A. Sibiu Minerul Teliuc - 
Victoria. Vitrometan Mediaș. . 
Sighișoara. Unirea Alba Iulia 
pendența Sibiu, Minaur Zlatna 
Simeria. Constructorii ” J' 
Textila Sebeș, A.S.A. 
Copșa Mică.

SERIA A

Chhnia
(0-1)

Unirea 
diaș 1—1

U.P A.

doara 4—9 (l—0)

23 li
23 1
33 r
23 1
23 1
23 1-
23 I
23 I
23 i
23
23 I
23
23 !
23

Victoria

Țeliuc

Flllpes- 
Lțdaru,
55—14
40—24
21— 23
32— 33
42—33
25—28
33— 33
25—27
22— 29
30—37
30—29
19—35
25—44
30—40

34
26
26
25
24
24
23
22
22
22
21
19

15

: 4 
. 8

8
l 9 
! 10

9 
9

i 9 
i 9
I 9 
: 11
• H 
l 12 
‘ H
Călări — 

— Chimia 
CJ.R. 
lncie- 
CFR 

Hunedoara — 
Sibiu — Metalul

X-o
MusceiX Cimpulung — Rapid Piatra 

O*.< 1—9 (1—•)
.T.rgoviște — Oitul Rm. Vii- 

cei ♦—î O—9}
5. . . -u — Sporting Roșiorii de 

Vwle î—♦ (♦—O
MecalX

F-2 <1—X
F_ackra

C—»
CXznia

•—4
Pecroiul V.d-

i—• ți—H

Comerțul Alexandria

Storen; — Lotrjț Brezoi 7—0

Tr. MAgjrelfe — Dacia Pitești

l’rur-ea Drâgășanl

Cărei — Mintrul Cavnic

<C orwpoade«ți ; D 
Ei C. Ghltescu, C. 
D. _Gruia).

Mateeîu. M. Ava* 
Co>ma. GU. Uluca,

Voința 
(0—1)

Gloria 
Mare 0—0

Recolta Salonta — Victoria Cărei 
(0-0)

Topitorui Baia Mare — Măgura 
leul Silvaniei 3—1 (1—1).

Bradul Vișeu — C.I.L. Sighetul 
mațlel 1—0 (1—oi

Someșul Satu Mare 
Sprie 0—0

Bihoreana Marghita
2—1 (0—0)

(Corespondenți : Tr. 
Gh. Cotrău, V. Săsăranu, V, 
Verba și A. Pașcalău).

Baia Mare — Construetorul

Minerul

o_:

Bala

1-0

Șim-

Mar-

□aia

Unirea Zalău

Sllaghi, U. Chlra, 
■' Theodor, A.

rit convingerea că l’ipta oentru 
titlu 'a fi decisă In jocuri io de
plasare (e greu de crezut ci _U* 
se va mai frige o dată acasă' e- 
chipa care va reuși să obțină ceie 
mai multe puncte — in următoa
rele cinci etape — De terenurile 
adversarelor sale cițtigînd cam
pionatul.

Demn 
context, 
trio-ului

Etapa _
GEȘ. U.TJL — .V- 

Etapa a 2î-a:
Craiova — U.T.A^

de tcată atenția, 
este programul 

din frunte i 
a 26-a ; Fani — FX AH- 

CLUJ.
Uni verși tales 
FX. ARGEȘ

— A S A. Tg. Mures. -L- CLL J
— Jiul.

Etapa a 28-a: Farul — JF 
CLUJ, Jiul — F.C. ABGEȘ, U.T-A.
— Petrolul

Etapa a 29-a: Steaua — _U" 
CLUJ, F.C. ABGEȘ — Crișul, Po
litehnica — L\T_A,

Etapa a 30-a; U.T.A. — S.C. 
Bacău, Dinamo — F.C. ARGEȘ. 
,U“ CLUJ — Rapid.

Așadar, 
acasă și două 
F.C ABGEȘ și 
trei meciuri 
acasă. Fiind 
ciurile de pe ______
(cu cel. mai bpn golaveraj) iese

U.T.A. are trei jocuri 
in deplasare, iar 

jU* au fiecare cite 
în deniasare și două 
ciștigate numai me- 
teren propriu, U.T.A.

4

tL

li S 4 *—14 n 
K t B—M ii 
S • E—» t» X

4
3

O.to2 SZa&na
Flacira Morem

Tr. Maz
P-cr>: X Tîrtc* iște

Z3
23
t:

13 4
14 3
11 6
14 4

2

35
35
28
24
2411

t a Pnest* 23 S 7 8 32—24 23
I. Coci. A-ețandna 23 9 5 9 23-30 23
4. WrnXul 23 6 9 8 22—21 21
». Cwrea Dragă șaai 28 7 6 10 28—32 20

24-T-4)7 9 10Brezai 23

M.

cusra

După 25 de etape.

CIFRELE
a- VORBESC...

t
59 

ii
9
9

Fac

*1 ♦ l S 25—M 3» : " :• - - r. P. '. 23 7 5 H 25—19 19
IX C-ir-ii Rm. V113C4 23 7 4 12 30^41 18
IX CJ.ung 23 5 6 12 19f-38 16

4 > 17—45 i> M P. Oi: 23 5 5 13 19—41 i5

Vîlcea — 
t - FU-

Musezlul 
de Vede

1. Victoria Cărei
2. Mln, Bala Sprie
3. Bihoreana
4. Unirea Zalău
5. Minerul Cavnic
6. Topltorul Baia
7. Bradul Vișeu
8. Someșul Satu M.
9. C.I.L. Sighet

10. Reeolta Salonta
11. Gloria Bala M.
12. Voința Care!
13. Constr. Baia M.
14. Măgura Șimleu

23
23
23
23
23
23
29
țț
23
23
23
23
23
23

3
7
3
7
6
4

53-18
37—14
36—29
26—20
36—23
27—31
25—26 
3?—=27
27— 29 
29-44
18- ̂ 33 
23—38
28— 43
19— 36

33
27
27
27
26
26
24
22
22
21
19
18
16
14

Marma-

Pe

SERIA A Vil-o
Răsăritul Caracal

Etapa viitoare : C.I.L. Slgpetul
țiej — Someșul Satu Mare, Măgura Șim- 
leul Silvasiei — Bihoreana Marghita, 
Minerui Cavnic — Gloria Baia Mare. 
Unirea Zalău — Voința Cărei, Victoria 
Cărei — Topitorul Baia Mare._ Minerul 
Baia Sprie 
turul Baia

— Recolta Salonta. Consi-'tis- 
Mare — Bradul Vișeu.

SERIA A XI-a
Năsăud — TehnofFig Cluj 1—1

Arieșul Cîmcia

SPORTIVrTATZA a facenet să 
sufere in Droporth îngrijorătoare 
Trej eliminați la Bacău — Ueen. 
Pană și Moldoveana —. unu! la 
Constanța — Pojoei —. o sumede
nie de cartonașe galbene. Ca să nu 
mai vorbim de Jîcenieie- Lut Kă- 
ducanu, care-ș: permite — în nu
mele anei simpatii de public pe 
care o înțelege greșit, pentru cJ

Metalul Topteț
Ot±£— Galați Știința Petroșani

a alias

de Papuc.LA 4 IUNIE 1972 Secvență de la partida F. C. Arqeș 
Foto: T MACARSCHI

Trei jucători craioveni — Niculescu, Bemeanu și Strimbeanu — se opun 
șutului lui Dobrin, care nu va putea fi, totuși, oprit .Mingea va trece, 
însă, peste poarta apărată 
— Universitatea Craiova

TRAGERE EXCEPȚIONALA
BOX-EXPRES

La 4 iunie 1972, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport organi
zează tragerea excepțională ..BOX- 
EXPRES’1, prilejuită de cea de a 
doua ediție a campionatelor eu- 

box-țiberet,
doua ediție 
ropene. de 
care va fi găzduită de 
țării' noastre.

Participanții la această . 
au posibilitatea să cîștige 
măr - NELIMITAT : premii 
de valoare, variabilă și fixă 
cum și autoturisme DACIA 
și SKODA 8 100.

Pentru stabilirea numerelor 
tigătoare se vor efectua 5 extra
geri de cîte 8 numere din 45. în 
total se vor extrage 40 de numere. 
Procurați-vă biletele din vreme.

• Cîștigătorii autoturismelor de 
la tragerea specială Pronoexpres 
din 17 mai 1972, sînt următorii ! 
categoria N (3 autoturisme DACIA 
1100 sau SKODA S 100 la alegere 
conform prospect): 1. Farcaș loan 
— Arad ; 2. Constantiniu Ion — 
Piatra Neamț ; ’ 3. Dron Vasile — 
Bădescu Gheorghe din București. 
Categoria G (4 autoturisme SKODA 
S 100): 1. Farkaș Mihai — Hune
doara ; 2. frații Jumuga Ștefan și 
Victoria — Drăgănești jud. Olt; 
3. Strugaru Eugen — sat Tătă- 
rani jud. Prahova; 4. Maria Mir
cea — Corabia jud. Olt.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX

PRES NR. 21 DIN 24 MAI 1972 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
100 00'j lei; a 2-a: 1.50 a 55 669 lei; 
3-a : 17,40 a 4 799 lei; a 4-a: 60,25 a 1386 
lei : a 5-a : 111 a 752 lei ; a 6-a: 4 886,20 
a 40 lei.Report categ. 1: 1 537 871 lei.

Extragerea a H-a : Categ. A : 1 va
riantă. aâS/o. a 1A0 ooo lei și 1 variantă 10',, 
a 40 ooo lei ; Cat. B : 14,65 a 6 796 lei ; 
Cat. C: 35.85 a 2 777 lei ; Cat. D: 2 118,60 
a 60 lei ; Cat. E : 134^5 a 200 lei; Cat. F: 
3 109.65 a 40 lei.

Report categ. A : 4)7 344 lei.
Premiul de 100 000 lei de la categ. 1 

a revenit participantului STOICA ALE
XANDRU din București, iar premiul de 
100 ooo lei pe o variantă 25% de la categ. 
A a revenit participantului SUCIU IOAN 
din București.

ediție 
Capitala
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«ceasta 
eagsto-
Aîeeu.

AU 
a- 
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le-

H. Chlvu-

campioană. Orice puncț 
însă, în deplasare poate 
titlul pe altă adresă.

A doua „axă de interes*1 Bacău 
— Tg. Mureș — clădită pe spe
ranțele evitării locului 15 — n-a 
furnizat nici un element suplimen
tar de atracție luptei pentru cola
cul de salvare. Aspirante teoretice 
la im lac care să te conducă ia 
viitoarea ediție a Cupei U.E.F.A. 
atît Sport Club eît și A.S.A. n-au 
scăpat ocazia înscrierii celor două

obținut 
îndruma

•»

ea, evident, îl obligă și nu-i dă 
în nici un caz dreptul la nesporti- 
vitate — brutalități de neacceptat 
ia orice portar și cu atît mai mult 
ia portarul nr. 1 al tării.

NEAGU a trecut în fruntea gol- 
gețerilor. Vîrful de lance rapidist 
a redevenit spaima apărărilor 
fi goluri înscrise în meciurile cu 
'Ungaria, 1 goi «ljMațîr 3 goluri cu 
Crișul). Ce bine ar fi să mai avem 
vreo doi-trei puncheuri de talia 
lui...

(Urmare din pag 1)
d '« <
“Negăsindu-se nici o federație națio
nală ’care să organizeze competiția 
la • data stabilită, s-a acceptat de
vansarea cu trei luni a termenu
lui fixat. Aceasta a dus, însă, la 
absența lotului olimpic al Italiei, 
iar U.R.S.S. și R. D. Germană n-au 
prezentat formații complete la ta
lere aruncate din șanț probabil și 
ca urmare a insucceselor înregistra
te de trăgătorii respectivi la un 
mare concurs ținut la 
înaintea campionatelor 
Poligonul a prezentat caracteristici 
grele de concurs. Mă gîndesc ia vi
zibilitate și la diverși curenți de 
aer ascendenți și, vîr^juri, 8reu de 
depășit’ de sportivi.'Condițiile at
mosferice au fost normale la skeet 
și extrem de grele la trap tem
peratură sub 10 grade, ploaie și vînt 
cu o mare viteză. Așa se și expli
că cifrele înalte de la skeet și fap
tul că la trap rezultatele au fost 
diminuate cu peste 10 puncte.

— Desigur, poligonul și condi
țiile atmosferice au prezentat a- 
celeași neajunsuri pentru toți 
participanții. Iată, însă, că spor
tivii români au concurat slab și 
cînd timpul a fost prielnic, cuin 
ș-a întîmplat la skeet. Care să 
fie cauzele ?

— E adevărat, trăgătorii noștri 
s-au comportat, în general subme
diocru. Sencovici care efectuează o 
specializare profesională în Franța 
are la activ doar, patru 
mente în 1.972 șj în acest 
nu poate beneficia de o pregătire 
temeinică pentru J.p. El, ae altfel,

va lipsi din țară pînă în iulie. Co
jocaru, una dintre speranțele noas
tre, a fost inconstant pe manșe, a 
dezarmat uneori foarte ușor, dînd 
dovadă de lipsă de tenacitate, s-a 
arătat insuficient pregătit la toți 
factorii antrenamentului. Fără în
doială, el traversează o perioadă di
ficilă școlară (bacalaureat șl exame
nul de admitere la facultate). Prin 
eforturi deosebite, Cojocaru ar pu
tea -însă să facă obiectul selecției 
pentru Munchen. Diaeonu a tras

Moscova, 
europene.

antrena- 
context

• C« cete 3 de gAteri uccordol 
exmpioaatalai. vethîal reeară en 
de 2* de getari și fosese reilteai 
ia eiap» a IV-a și XI-z) isserise 
in âceastă etapĂ. touta! iar 
rifr* 47L

• Un alt recu ri de dau 
neplăcut, a fast realiza; La 
Iul ebnurdM : 4 joeători — 
Moldoveana. Pană și Bojoc
văz’jț _.w in fața oehuor in 
ceasta etapă. Pînă în prezesu 
jucători au fost ei.r.xaji de pe 
ren.

• In această etapă au fost dic
tate patru Lovituri de la 11 m. Lea
le au teși transformate. Pînă in 
prezent, au fost acordate 43 i 
naltyuri.

• Cei opt arbitri care au < 
partidele acestei etape au 
33 de stele : 3 au primit cîte 
le, 3 cîte patru stele, iar T. 
și L Hitter cîte trei stele.

■ In această etapă au fost 
la poartă 247 de șuturi (cele mai 
multe au fost expediate de rapi- 
diști : 33), mareîndu-se 29 de go
luri, deci un procent “ ~
de 11,74 la sută.

• Partidele acestei 
urmărite de 71 000 
totalul spectatorilor 
în prezent cifra de 2 080 000.

• Situația in Trofeul Petschov- 
schl. după 25 de etape, este ur
mătoarea : 1. PITEȘTI 8,84, 2. Bra
șov 8,68, 3. Craiova 8.66. 4. Ploiești 
8.61, 5. Tg. Mureș 8,58, 6 Bucu
rești 8,44. 7. Cluj 8.32, 8. Constan
ta 8.16, 9. Arad 8,00, 10. Iași 7.92, 
11—12. Petroșani și Oradea 7,75, 
13. Bacău 7,33.

condus 
pfiqrt

► 5 ste-
Leca

trase

de eficacitate

etape au fost 
de spectatori, 
atingi nd pînă

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. .U’ CLUJ 25 17 4 4 52—22 38
2. Petrol ui 25 14 7 4 46—24 35
3. Dinamo 25 14 4 7 47—21 52
4. Rapid 25 14 9 6 41—27 29
5. Univ. Craiova 25 11 7 7 27—17 29
6. U.T.A- 25 12 4 9 33—29 28
7. Steaua 25 12 3 10 49—29 27
8. Crișux 25 11 4 10 30—37 26
9. F.C. Argeș 23 9 7 9 29—31 25

19. Steagul roșu 25 10 4 11 37—31 24

25
1» 18 21-29
7 6 12 23—44

22
20

13. CFR eiut 25 «4 f3 27—52 18
14. A.S.A. 25 7 3 15 29—49 17
15. Politehnica 25 5 6 14 24—47 16
16. Sport Club Bc. 25 6 2 17 26—52 14

fruntaș. Totuși, un alt candidat 
olimpic, Popovici, trăgător cu 
experiență și clasat pe locul se
cund in concursul international 
de la Moscova, a terminat al 70- 
lea din *3 de coneurenți. Opi
nia dv. ?

— Așa cum v-am spus, din cauza 
rafalelor puternice de vînt talerele 
căpătau traiectorii bizare, soljcitînd 
la maximum pe sportivi. Cei care 
trăgeau mai repede erau avanta
jați. Dumitrescu și Floreseu au reu-

L 
î. 
X
4.
5.
«.
7.
8.
9. 

H. 
ÎL
12-
IX
14.

4
4
3
7

14—11 a
4S—U 31
41—M 39
23— 39
33—26
24— 22
32—33
24—39

7
9
9

19 29__27
9
9

11
12
14

21—29
17—31
31—47 
20—32 
25—45

26
24
23
23
21
20
20
20
20
17
15

1 Met. Drobeta
i. Știința Petroșani
3. Minerul Lupeni
4. Minerul Motru
5. Dunărea Calafat
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Progr. Corabia
8. Steagul r Plenița
9. Răsăritul Caracal

10. Metalul Topieț
11. Mev3 Drobeta
12. Progr. Strehaia
13. Minerul Rovinarl

£2 14
21 12
21 10
21 9
21 8
21 8
21 7
21 7
21 6
21 6
19 5
21 5
21 5

3 48—20 33
4
2
6
8
8
9

10
9 29—37

10 32-^46
9 15—23

12 18—40
12 M

43— 19
44— 22
33—22
38—34
24—27
28—35
30—27

29
29
24
21
21
19
18
18
17
15
14
14

U 
u 
is 
18 
9 
7
9 
7
7
8 
C 
8
6 <

__ __________________ Constanța =- 
Unirea Tricolor Brăila, I.M.U. Medgidia 
_  Ancora Galați. Delta Tulcea — Con
structorul Galați. Marina Mangalia — 
Electrica Constanța. Granitul Babadag 
— Vhto-Jt Brăila. Fortul Brăila — Du
nărea Tulcea. Oțelul Galati — Cimentul 
Medgidia.

SERIA A IV-a
TehnometalElectronica București 

București 1—1 (0—0)
Dinamo Obor București — Unirea Tri- 

color București 8—0
Laromet București — Olimpia Giurgiu 

1—0 (1—0)
Victoria Lehllu — T.M. București 1—0 

(1-0)
Autobuzul București — Celuloza Călă

rași 1—8 (0—0)
Mașini unelte București 

București 1—0 <1—0>
Flacăra roși? București — Voința Bucu

rești 2—0 (0—9)
(Corespondenți : Rosner, D. Diaco-G.

Sirena

Desen. T. Și$u. S. Misehie, R. Geo.ge,
O. Guțu și C. Toader).
t. Electronica Buc. 23 14 6 3 35—11 34
2. Unirea Trie. Buc. 23 13 7 3 44—14 33
3. Autobuzul Bue. 23 i3 5 5 40—18 31
4. Tehnotr.etal Buc. 23 13 3 7 40—23 29
S. Celuloza Călârași 23 12 3 8 39—21 27
6. T M. Buejrești 23 10 4 9 26—27 24
7. Laromet București 23 7 10 6 18—20 24
L Sirena Buc. 23 6 8 9 20—22 20
9. FI roșie Buc. 23 9 2 12 26—36 20

10. Dinamo Obor. Buc 23 7 5 11 13—29 19
11. Voința Buc. 23 5 8 10 16—2S 13
12. Olimpia Giurgiu 23 5 7 11 22—29 17
13. Mașini unelte Buc. 23 5 7 11 20—35 17
14. Victoria Lehliu 23 3 3 17 13—54 9

Etapa viitoare : T. M. București — Di
namo Obor București, Celuloza Călărași
— Laromet București. Sirena București
— Flacăra roșie București. Olimpia Giur
giu — Autobuzul București, Unirea Tri
color București — Electronica București. 
Voința București — Victoria Lehliu, Teh- 
nometal București — Mașini unelte

contribuție mai eficientă din partea 
antrenorului lotului, prof. I. Lovi- 
nescu. El n-a reușit să-i ajute intr-o 
măsură corespunzătoare și nici sâ-i 
mobilizeze suficient pe sportivi.

— Ce ameliorări considerați 
câ mai pot fi făcute în instrui
rea trăgătorilor ia timpul rămas 
pînă la J.O. ?

— întrecerile de la Eurovillas au 
constituit primul concurs cu obiec
tiv de selecție pentru Munchen. Cu 
excepțiile amintite, ceilalți tragă-

PetroșaniEtapa viitoare : Știința
Progresul Corabia. Răsăritul Caracal — 
Dunărea Calafat. Metalul Topieț — Pan
durii Tg. Jiy, Progresul Strehaia — Meva 
Drobeta Tr. Severin, Steagul roșu Ple
nița — Minerul Motru. Minerul Rovinarl 
— Minerul Lupeni, Metalul Drobeta 
Severin — stă.

SERIA A Vlll-a

Tr.

Progresul
(l-«)

Soda Ocna Mureș 
Turzii î—1 (1—1)

Minerul
O-8)

Arieșul
(1—0)

Viitorul 
veni 0—4 .

Industria sirmei Cimpia Turzii — C.I.L. 
Ghei-la 4—1 (1—8)

Dermata Cluj — Someșul Beclean 5—1 
(1-8)

(Corespondenți : D. Njstor. E. Tirna- 
veanu , Gb. Ballnt. P. Lazăr, C. Albu, 
L. Donclu și E. Fehervari).

1. Chimică Timăvenl
2. Ind. sirmei C.
3. Arieșul Turda
4. C.I.L. Gherla
5. Dermata Cluj
6. Unirea Dej
7. Metalijl Aiud
a. Soda Ocna Mureș
9. Viitorul Tg

10. Arieșul C. Turzii
11. Tehnofrig Cluj
12. Progr. Năsăud
13. Minerul Hodna
14. Someșul Beclean

Etapa viitoare : Arieșul 
dustria sirmei Cimpia ' Turzit, 
Gherla — Progresul Năsăud, 
Beclean _ ’•••• • _____
Cimpia Turzii — Minerul Rodna. Meta
lul Aiud — Dermata ’ 
— Chimica Timăvenl, 
Soda Ocna Mureș.

SERIA A

Rodna — Unireș Dej 1—1

Turda Metalul Aiud 2—0

Tg. Mureș — Chimica Timă- 
(0—2)

li 3
17 1
13 4
11 6
11 5

8 8
9 5
8 6
8 3
7 5
4 7,___ __  .
4 5 14 23—44 13
3 7 13 22—69 13
5 3 15 30-78 13 
Turda — in-

CJJt.
Someștjl 

Viitorul Tg. Mureș, Artașul

T.

M.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

3 53-16
5 56—19
6 46—19
6 37^21
7 29-r-18
7 32—28
9 32—24
9 21—25

12 H^-36 
11 20—28 
10 19—31

37
S3 
30
28
27
24
23
22 
J9 
19
19

Cluj, Unirea Dej 
Tehnofrig Cluj —

Xll-a
Minerul Moldova Nouă — C.F.R. 

ransebeș Ș,_l (1—1)
Vagonul Arad — Minerul Ghelar 

(1—0)
Aurul Brad — Electromotor Timișoara 

3—0 (1—0)
Victoria Caransebeș _  Metalul Oțelul

.Roșu 2—0 (1—0)
Minerul Bocșa — Gloria Arad 2—0 (2—0) 
Furnirul Deta — Mureșul Deva 1—0 

(0-0)
Progresul Timișoara — U.M. Timișoara 

1—3 (1—3)
(Corespondenți : P. Simandan, St. la- 

cob, M. Susan, I. Reus, c. Brindzea, N. 
Sorlnca și St. Marton).

1. Vagonul Arad
2. Mureșul Deva
3. Min. Moldova Nouă
4. U.M. Timișoara
5. Electromotor Tim,
6. Met. Oț. Roșu 
" Aurul Brad

Furnirul Deta 
Progresul Tim. 
Gloria Arad 
Minerul Bocșa

12. Minerul Ghelar
13. CFR Caransebeș
14. Victoria C.sebeș

7.
8.

u.
11.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Ca-

2—1

33— 22
i8—21
34— 25
33— 25
36—31
38—40
30— 33
20—25
34— 34
29—29
34—42
31— 43
31—37
24-48

31
28
26
26
25
24
24
23
22
21
21
20
17
14

Etapa viitoare : U.M.
gonul Arad. Metalul Oțeiu Roșu — Au
rul Brad. Gloria Arad — Minerul Mol
dova Nouă. Mureșul Deva — Minerul 
Bocșa. C.FJi. Caransebeș — Progresul 
Timișoara. Minerul Ghelar — Victoria 
Caransebeș. Electromotor Timișoara — 
Furnirul Deta.

Timișoara — Va-

de atenția cuvenită. Condițiile ma
teriale sint continuu îmbunătățite, 
există un corp compact de antre
nori aleși dintre cei mai buni teh
nicieni. cărora li s-a alăturat și un 
metodist (Dan Popper), a fost alcă
tuit un calendar competitional bo
gat. Și totuși, campionatele euro, 
pene de la Eurovillas au scos 
iveală unele carențe în procesul 
instruire a trăgătorilor cu arma 
vînătoare.

Sigur, nu avem motive să punem

la 
de 
de

CANDID AȚII OLIMPICI LA TALERE NU CONFIRMĂ - DEOCAMDATĂ - SPERANȚELE
la valoarea lui scontată, mai bine 
chiar decit Pintilie care a prezentat 
o ieșire clasică din formă, ca și la 
concursul de la Moscova. El a fost, 
eu cîtva timp în urmă, bolnav ; dar 
Pintilie este cunoscut ca un tră
gător cu o orientare greoaie. Nu 
ne-a convins de valoarea lui, deși a 
acumulat un volum suficient de 
pregătire și în pofida unui rezultat 
bun (192 t) la un concurs de verifi
care de la începutul anului. Cu ex
cepția lui Sencovici, ceilalți trei 
skeetiști au manifestat deficiențe 
în poziția reglementară de tragere, 
motiv pentru care au și primit ob
servații.

— S-ar părea că la talere lan
sate din șanț situația este mai 
bună dacă ne referim la faptul 
că doi țintași, Dumitres"'» și Flo- 
rescu, au pătruns în eșalonul

șit să se orienteze mai ușor și con
secințele s-au văzut Popovici, însă, 
are un tir mai lung, nu s-a putut 
adapta și a intrat Sn derută, corni- 
țînd o serie de erori de ordin teh- -t- ----- lus---  1..: n(J

pe 
al Andrei Marinescu, el a 

la nivelul așteptărilor, în 
<13 

mai

nic. Nici pregătirea lui 
a fost completă. Cît privește 
cel de al patrulea component 
echipei, 
evoluat __ «____
afara unei serii cînd a „căzut’ 
talere doborîte). Aș vrea să 
menționez faptul că atît trăgătorii 
de la skeet eît și cei de la trap nu 
au avut posibilitatea să se pregă
tească din timp cu cartușe de cea 
mai bună calitate, ei efeetuînd doar 
două antrenamente în asemenea 
condiții. Cu toate acestea, compor
tarea generală a țintașilor noștri la 
Eurovillas nu justifica eforturile 
făcute, Am. fi dorit totodată și o

tori nu au confirmat că au o va
loare în perspectiva J.O. *72. Va 
trebui ca pregătirea de acasă să 
fie făcută în condiții mult îngreu
iate : talere dure, cu viteze inițial 
sporite și dacă va fi posibil, 
vînt puternic. E6te 
sportivii, ajutați de 
fie capabili să se orienteze în orice 
condiții atmosferice și pe orice po
ligon. Adică la nivelul unor auten
tici competitori olimpici, 
este țelul pe care ne-am 
să-l atingem în continuarea pregăti
rilor și în concursurile de selecție 
(cu obiective cifrice precise) care 
vor urma.

Pe
necesar ca 
antrenori, să

Acesta 
propus

UN POST SCRIPTUM NECESAR
Pregătirile candid «iilor olimpici 

la tir s-au bucurat de la început

Ia îndoială competența antrenoru
lui emerit Petre Cișmigiu, 
serie 
ordin 
sistă

De 
decit 
ccputul anului, dar care a fost ca
litatea lucrului de acasă cu ceilalți, 
clasați după Sencovici (23), pe locu
rile 33 (Cojocaru), 41 (Pintilie), 48 
(Diaeonu) ? Oare atît de hotărîtoare 
să fi fost experiența de concurs a 
lui Sencovici ? Greu de presupus 1

Se mai afirmă că Pintilie a mar
cat o ieșire clasică din formă, iar 
Popovici are încă serioase defi
ciențe . tehnice. Ce facem atunci cu 
pregătirea științifică despre c8re se 
vorbește azi atît de des în lumea 
stadioanelor și în cadrul căreia se

- dar o 
dintre explicațiile lui sint de 
mai mult constatativ. Per- 
încă unele nedumeriri.
acord că Sencovici n-a făcut 
patru antrenamente de la în-

Metrom Brașov — Tractorul Brașov 
3—0 (2—0)

Forestjerul Tg. Secuiesc — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—1 (0—0)

A.S. Miercurea Ciuc «. Carpați Covasna 
2—0 (1—0)

Carpati Brașov — Politehnica Brașov 
2—0 (1—0)

Viitorul Gheorghieni — Minerul Bălan 
2—1 (2—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — Colorom 
Codlea 2—1 (0—1)

Torpedo Zămești — Textila Odorheial 
Soeuieșc 1—1 (0—0)

(Corespondenți : C. Gruia, X. Bucs, Z. 
Morvai, E. Bogdan. Cs. MalnasU V’. Lo- 
rintzl și C. Chlriac).
1. Metrom Brașov
2. Tractorul Brașov
3. Textila Odorhei
4. Carpați Brașov
5. Polit Brașov
6. Carpați Covasna
7. Torpedo Zărnești
8. Oltul Sf. Gheorghe
9. Forest. Tg. Secuiesc

10. Viit. Gheorghieni
11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A. S. M. Ciuc
14. Colorom Codlea

Etapa viitoare : Politehnica Brașov *- 
Torpedo Zărnești. Viitorul Gheorghieni 
— Unirea Cristuru Secuiesc, Tractorul 
Brașov — A.S. Miercurea Ciuc, Colorom 
Codlea — Forestierul Tg. Secuiesc. Mi
nerul Bălan — Carpați Brașov, Textila 
Odorheiui Secuiesc — Metrom Brașov» 
Oltul Sf. Gheorghe — Carpați Covasna.

23
23
22
23
23
23
22
23
23
23
23
23

18 25
6 25
11 25

?4
19 22
18 22
!8 22

liniaurmărește (tot științific) ca .....
formei sportive să atingă un anw 
mit punct, mai apropiat sau 
părtat de cel maximal, în funcție 
de perioada dată ? Dacă în carne
tele antrenorilor era prevăzută ieși
rea clasică din formă a lui Pintilie 
pentru campionatele europene (a 
căror dată fusese devansată cu trei 
luni), atunci nu trebuia trimis in 
Spania. Cît privește pe Popovici, 
e curios că, la marea lui experiență 
și maturitate, manifestă încă evi
dente carențe tehnice. Vor fi sufi
ciente doar trei luni pentru corec
tare ?

Nu este nici intenția și nici cali
tatea noastră de a da rețete de 
instruire taleriștiter, cu atît mai 
puțin antrenorilor. Ei știu cel mat 
bine ce au de făcut. Un lucru apare 
însă foarte limpede și de aceea îl 
și semnalăm. Pregătirea trăgători
lor cu arma de vînătoare trebuie 
abordată cu mai multă responsabili
tate decit pînă acum, printr-o con
jugare mai bună a eforturilor. Tre
buie să se schimbe ceva chiar în 
optica pregătirii propriu-zise a con
cursurilor. Antrenorii să facă prog
noze în privința condițiilor în care 
se vor prezente elevii lor (adver
sari, poligon, starea vremii). Din 
discuțiile-bilanț să rezulte o deiizie 
în privința comportării viitoare A 
face totul nu înseamnă doar a con
suma un număr eît mai mare de 
cartușe.

Pentru a spera într-o comportare 
onorantă la Miinchen, pregătirile 
taleriștilor au absolută nevoie de 
girul exigenței șt a! sistematizării 
metodice, din partea sportivilor șl 
antrenorilor,

dC'
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România, 
ieșit din

lexandru Andrei a confirmat pe 
deplin, cițtigind pentru a patra 
oară consecutiv titlul suprem.

Cornelia Petra șea, care a avut 
cea mai grea misiune din echipa

„REGATA MANNHEIM"

Caiacista Maria Nichiforov este una dintre speranțele olimpice «le 
țării noastre

Foto: Paul ROMOȘAN

DUPĂ REGATA PLOVDIV

REALISM
A

APRECIEREA
REZULTATELOR

PLOVDIV, 29 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Cu Regata Plovdiv, desfășurată 
sîmbătă și duminică, pe o vreme 
excelentă și în cadrul unei organi
zări ' remarcabile, a început suita 
marilor competiții de caiac-canoe 
ale sezonului olimpic. Firesc, de 
aceea faptul ca aproape • toate echi
pele participante să' analizeze acum, 
după cele șapte finale, rezultatele 
obținute în vederea unor corectări 
în programul de 
Jocurile Olimpice 
Este ceea ce fac 
antrenorii români 
delegația 
luînd în 
zultatele 
tarea pe 
pic.

Ediția _
Plovdiv a reunit la startul finale
lor aproape toate echipajele care 
vor lua parte la J.O., unele 
cu mari șanse la medalii, 
spuneam și în avancronică, obiec
tivul principal a fost tocmai verifi
carea acestor echipaje și aproape 
nici o echipă (poate exceptînd for
mația țării gazdă ,care în mod fi
resc, a dorit să se numere printre 
cîstigătoare) nu a făcut pregătiri 
speciale în vederea acestei regate. 
De aceea, de exemplu, echipa R. D. 
Germane a înscris patru echipaje 
la caiac 1—1 000 m și patru la caiac 
2 — 1 000 m, dar nici unul la caiac 
4 — 1 000 m. De asemenea, în con
dițiile amintite, unele rezultate nu 
pot fi considerate ca valori defini
torii. Amintim printre altele că la 
caiac 1 — 1 000 m, Neuman s-a cla
sat pe locul 8. la canoe 1 —* 1 000 
m. Opara a încheiat finala pe locul 
6. iar la caiac 1 — 500 m (f) ’Szetz- 
korn a ocupat poziția 5. A fost 
limpede că la Plovdiv echipajele 
cele mai puternice au fost cele ale 
României, R. D. Germane, Poloniei 
Si Bulgariei (ultima prin acea 
■frumoasă victorie de la canoe dublu 
1 000 m). Selecționata Ucrainei, 
deși a cuprins cîțiva sportivi cu- 
noscuți, nu poate fi totuși identifi
cată cu echipa olimpică a Uniunii 
Sovietice. De asemenea. Ungaria si 
Cehoslovacia au prezentat forma
țiile secunde. Celelalte țări (Franța 
și Iugoslavia) au încă prea puține 
pretenții la pozițiile fruntașe în 
ierarhia internațională a acestui 
sport. De aici concluzia că Regata 
de la Plovdiv a constituit doar o 
etapă de pregătire și verificare, ur- 
mînd ca viitoarele întîlniri cu echi- 
pe’e Uniunii Sovietice, Ungariei, 
R. F. a Germaniei, Suediei, Dane
marcei, Norvegiei. Austriei etc. să 
ofere specialiștilor și sportivilor 
elemente de comparație mult mai 
concrete.

Revenind la evoluția echipei 
României, credem că ea poate fi a- 
preciată ca bună și aceasta nu nu-

pregătire pentru 
de la Miinchen. 

la această oră și 
care au însoțit 
la Plovdiv, eva-noastră

mod realist nu numai re- 
individuale, ci și compor- 
ansamblu a lotului olim-

din acest an a Regatei

chiar 
Cum

mai prin prisma bilanțului cifric 
înregistrat. Iată de altfel pe scurt 
punctele de vedere ale antrenori
lor lotului nostru olimpic:

MARIA NAVASART — caiac 
(fete) i „Ne-a fost de mare utilitate 
întîlnirea, în special cu echipajele 
R. D. Germane și Poloniei situate 
în primele trei locuri la ultima edi
ție a C.M. și numărîndu-se printre 
cîștigătoarele competiției preolimpi- 
Ce de la Miinchen. De aceea, suc
cesul senioarelor are o valoare 
reală și arată că printr-o muncă 
intensă, desfășurată în continuare 
la probele feminine, se pot obține 
rezultate de prestigiu și într-o con
fruntare cu echipajele care au lipsit 
la Plovdiv — cele din R. F. a Ger
maniei, Ungaria, Uniunea Sovietică. 
Olanda și Suedia. O surpriză și. fi
rește, o satisfacție a constituit-o ca
lificarea în finală a junioarelor 
Maria Ivanov și Nastasia Sadovnic, 
care în serii și semifinale au obți
nut rezultate foarte bune“.

NICOLAE NAVASART — caiac 
(băieți): „Am avut ca adversare 
cele mai bune echipaje din R. D. 
Germană și Polonia, de asemenea 
finaliste la C.M. și situate printre 
cîștigătoare la întrecerile preolimpice 
de la Munchen. Rezultatele fiind cu
noscute, bineînțeles că ele constituie 
un real motiv de satisfacție, deși 
nu victoria a fost obiectivul nostru 
principal pentru Regata Plovdiv. 
O evoluție frumoasă a avut Cu- 
prian Macarencu care l-a întrecut 
pe Szledinscki, campion mondial la 
Belgrad și a sosit foarte aproape de 
Matern, cel mai valoros caiacist 
din R.D.G. la această oră. Mai mult 
decît satisfăcătoare a fost evoluția 
la caiac 2 — 1 000 m, precum și la 
caiac 4 — 1 000 m, unde acest echi
paj a avut o comportare de natură 
să ne mulțumească, urmînd insă ca 
valoarea arătată să fie confirmată 
și la regatele viitoare. Apreciem ca 
bun locul 3 ocupat în aceeași finală 
de echipajul secund".

OCTAV MERCUREAN — canoe: 
„Nu s-a făcut o pregătire specială 
pentru această Regată și nu s-a ur
mărit în principal obținerea locu
rilor 1 în probele respective. Con
form planului general de pregătire 
cei patru canoiști care au concurat 
în proba de dublu n-au tras împre
ună decît la șase antrenamente și 
la un concurs. Totuși, rezultatele 
sînt numai parțial mulțumitoare. 
Canoiștii noștri trebuie să înțeleagă 
că nu numai între ei se va da lupta 
pentru locul 1. Sper că ordinea de 
sosire în această finală îi va de
termina la un plus de dîrzenie și 
ambiție. Fără ca rezultatele să fie 
îngrijorătoare ele constituie un re
per util pentru pregătirea viitoare 
a canoiștilor din lotul olimpic, ale 
căror posibilități sînt mai mari 
decît cele arătate la Plovdiv".

sgortul^M
— W^ihlume

(Urmare din pag 1) noastră, jucind pe postul- ultim, a 
realizaț o cifră valoroasă — 417 
p d, cu care reprezentativa noastră 
a totalizat 2568 p d, ciTră superioa
ră vechiului record mondial oficial 
pe echipe (v. r. 25v6. obținut in 
urmă cu patru ani de către repre-

CANOTORII ROMANI

MANNHEIM. 29
>ua a regatelor 

canotaj academ.c. 
calitate, schifiștii români ți-au ree
ditat succesele Astfel echipajul de 
schif 2+1 (Petre Ceapure. Ștefan 
Tudor și Ladislau Lavrersriti a 
terminat învingător în 6 : 47.34. în- 
trecind — la capătul unei deoseb i 
de spectaculoase disp’Jte — echi
pajul R. G Hanovra (6:47-71). 
Pe tocul IU. Belgia — «:53J0. La 
schif 4 fără cirmati. cvartetul ro
mân a terminat detașat pe locul I. 
cu 5:46,51, principelui adversar, 
echipajul olimpic al RJ". a Ger
maniei, fiind cronometrat cu 5:47,*6. 
Echipa secundă a României s-a 
situat pe locul III (5.59.66).

Alți cîștigători • simplu: Hild 
(R. F. a Germaniei) — 6 :33,10, 
2 fără cirmaci — Zurich — 6:12,82

33;

„PREMIUL L’HUMANITE 
LA CICLISM

de-a 38-a ediție a cursei cicliste in- 
_____ _____ - ~  1 l'Hu- 
manită" s-a Încheiat la Paris cu victo- 

■ ' ’ ’ ‘ Trifonov.
i clasat
i (RD.

_________ ,, ______   Osințev 
(U R.S.S.) etc.'în clasamentul pe echipe. 
— —■—ui loc s-a situat formația

.. urmată de R-D. Germană.

Cea______________ ________
ternaționale dotată cu ,.Premiul 
1_____ t_________ L2tt *_ ——
ria sportivului sovietic Iuri 
Pe locurile următoare s-au 
Holik (Cehoslovacia), Huschke 
Germană), Sipos (Ungaria).(__ . . . . 
pe primul 
UJi.S.S..

situat

0 NOUA PRĂJINĂ

în turneul de polo de la Leipzig

SELECȚIONATA SECUNDA
A ROMÂNIEI PE LOCUL III

nostru a ocupat loc J 
6 : 27,44); 4-1: Eveția 

5:55.68; 8-ri; R. F. a Germaniei 
5 : 28.74.

RALPH BOSTON
DIN NOU PE STADION!

zentativa română la C.M. de 
Linz) ciștigînd titlul suprem.

Iată clasamentul la femei: 
ROMANIA 2568 p d, —CAMPIOA
NA MONDLALA, 2. Iugoslavia 2530 
p d, 3. Cehoslovacia 2514 p d, 4. 
Ungaria 2495 p d, 5. R.D. Germană 
2492 p d.

întiietatea la bărbați s-a 
între selecționatele R. D. 
și R. F. a Germaniei, 
celelalte protagoniste. 
Ungaria si Iugoslavia au 
cursă încă înaintea consumării pri
mei jumătăți a concursului. Astfel, 
echipa țării noastre s-a angajat in
tr-o interesantă întrecere cu re
prezentativele Iugoslaviei. Ungariei 
si Austriei pentru medalia de 
bronz. Jucătorul nostru de pe pos
tul nr. 5. llie Băiaș a avut însă o 
surprinzătoare cădere. realizînd 
numai 882 p d ceea ce a făcut ca 
. opicariî români să nu se numere 
printre medaliații de la Split, evi
dent in te trageri te .gghipe.

La bărbați, titlul a revenit for
mației R-D. Germane, iar selecțio
nata țării noastre a ocupat locul 
șase.

r

MONDIALI AU FOLOSIT

Atleții Bob Seagren (S.U.A.) 
Kjell Isaksson (Suedia), care 
corectat recent recordul mondi 
la săritura cu prăjina cu o per
formanță de 5.60 m, au utilizat a 
nouă prăjină fabricată 
de sticlă. Cei doi atleți 
rat ziariștilor că s-au 
rapid cu noua prăjină. Isaksson 
a arătat că putea obține un re
zultat superior dacă în timpul ten
tativelor sale nu bătea vin tul po
trivnic. Este
tat că la un antrenament prece
dent corectării recordului mon
dial, suedezul Isaksson sărise 5,71

Și 
au 
lial

Cei doi 
nou In

atlețj 
cadrul

m.
din 
■are va avea loc la
California.

se vor tntflni 
unui concurs 

Modesto

din fibre 
au decla- 
acomodat

interesant de ară-

★
Atletul american Ed 

cursa de
S.U.A.
realizînd timpul de 
virstă de 25 de ani, 

fost campion de cros

de- 
la 

desfășurate

Norris a 
maratonbutat in 

campionatele 
la Syracusa, 
2h 24:42.8. în 
Ed Norris a 
al universității Kent (statul O- 
hio), unde și-a terminat studiile. 
Pentru prima dată 
raton a luat startul 
Nina Kuscsik, care 
distanța în 3h 21:03.

ia acest tra
și o atletă, 
a acoperit

BERLIN (prin telex de la re
dacția ziarului Deutsches Sport
echo). în piscina olimpică 
Leipzig s-a încheiat turneul 
ternațional de polo, la care au 
luat parte reprezentative ale Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, R. D. 
Germane și selecționata secundă a 
României. Cel mai important 
meci ai competiției a opus for
mațiile R. D. Germane și Cubei. 
La capătul unuj joc foarte echi
librat, gazdele au învins cu 6—5 
(2—2, 1—2, 2—0, 1—1), clasîndu-se 
pe primul loc. • -

Selecționata secundă a Româ
niei a avut o comportare merito
rie în trei din cele patru partide. 
Poloiștji români au întrecut echipa 
națională a Bulgariei cu 4—2 (1—0, 
0—o, 1—1, 2—1), au terminat Ia 
egalitate — 5—5 (2—1, 0—2, 2—1, 
1—1) — cu prima selecționată a 
Cehoslovaciei și au pierdut la 
mare luptă în fața sportivilor cu
banezi la scorul de 2—3 (1—1, 0—1, 
0—1, 1—0). în meciul cu reprezenta-

din 
in

tiva R-D. Germane,-jucătorii români 
au fost net depășiți,.pierzînd cu 2—6 
(0—2 ,0—1, 0—1, 2—2).Iată și for
mația aliniată în acest turneu de 
selecționata secundă a României i 
Stancu și FI. Slăvei— portari. Șt. 
Kroner, Szabo, Popa, Țăranu, Ră- 
ducanu, Mirea, Șervan, C. Rusu și 
I. Slăvei.

Alte rezultate ! R. D. Germană— 
Cehoslovacia 5—4 (1—0, 0—2, 2—1, 
2—1); Cuba—Bulgaria 9—5 (3—1, 
1—2, 2—0, 3—2) ; R.D. Germană— 
Bulgaria 5—3 (1—0, 0—2. 3—0,
1—1); Cuba—Cehoslovacia 4—3 
(2—3, 2—0, 0—0, 0—0); Bulgaria — 
Cehoslovacia 1—1 (1—0, 0—0, 0—0, 
0—1).

Clasament final

1. R. D. Germană 4
4
4
4
4

2. Cuba
3. România (B)
4. Cehoslovacia
5. Bulgaria

4
3
1
0
0

0 0 22—14
0 1 21—16
1 2 13—16
2 2 13—15
1 3 11—19

8 -<
6
3
2
1

Jorgen HOLZ

LUCRĂRILE CONGRESULUI A.G.F.I.
triva propunerii de a se suprima proba 
de bob __ 4 persoane. în proiect se
preconizează utilizarea unei singure 
piste pentru pdobele de bob și săniuțe, 
pistă care nu permite desfășurarea 
curselor de bob — 4 persoane.

Viitorul Congres al A.G.F.L va avea 
loc la Oklahoma City, în luna mai a 
anului 1973.

Aflat la Lausanne cu prilejul Con
gresului A.G.F.I., președintele Comite
tului internațional olimpic. Averry 
Brundage, a înmînat diploma olimpică 
de onoare ziariștilor sportivi Andres 
Merce Varela (Spania) și Gaston Meyer 
(Franța) pentru activitatea publicistică 
desfășurată tn folosul sportului ș! a 
mișcării olimpice.

ZURICH 29 (Agerpres) — In aceste 
zile se desfășoară la Lausanne lucrările 
Congresului adunării generale a fede
rațiilor sportive Internationale (A.G.F.I.). 
Ca președinte al acestui for sportiv a 
fost reales Thomas Keller (Elveția), iar 
in postul de secretar general a fost nu
mit Oscar State (Anglia).

In cadrul lucrărilor, au fost prezenta
te rapoarte ale comitetelor de organizare 
a Jocurilor Olimpice din anul 1976 
(Montreal — Olimpiada de vară și Den
ver __ Olimpiada de iarnă) Dacă ra
portul prezentat de Montreal nu a ridi
cat obiecții importante, în schimb, pro
iectul organizatorilor Olimpiadei de 
iarnă a fost primit cu rezerve din par
tea unor federații. Astfel, federația in
ternațională de bob a protestat împo-

CAMPIONATE DE FOTBAL
PORTUGALIA (ultima etapă - 
30-a); Leixoes — Atletico 0—1;a

Academica Coimbra — Barreirense 
2—0 ; Guimaraes — Boavista 2—1; 
Sporting Lisabona — Unio Tomar 
2—0; Farense — Benfica Lisabona
2— 5 : F.C Porto — Tirsense 6—0 ; 
CUP. — Beira Mar 5—1 ; Bele- 
nenses — Vitoria Setubal 0—0. 
Casament! 1. Benfica Lisabona — 
55 p. 2. Vitoria Setubal — 45 ; 3. 
Sporting Lisabona — 43.

IUGOSLAVIA (etapa a 30-a): 
Borat Banja Luka — Hajduc Split;
3— 1; Celik Zenița Sarajevo 1—0 ; 
Radnicki Nis — Dinamo Zagreb 
3—1; Sloboda Tuzla — Steaua Ro
șe Belgrad 0—0 ; Maribor — Var- 
dar Skopl je 0—0 ; Radnicki Kragn 
jevaț — O.F.K. Beograd 0—6; Par
tizan Belgrad — Sutjeska 3—1 ; 
Zeleznicear Sarajevo — Velez Mos-

tar 1—0 ; Vojvodina Novi Sad —
Olimpia Ljubljana 2—0. Clasament 1 
1. Zeleznicear Sarajevo — 44 ; 2. 
Steaua Roșie Belgrad — 41; 3, 
O.F.G. Beograd — 39.

ELVEȚIA (etapa a 24-a) i F. C. 
Basel — Lucerna 1—0 ; Grasshop
pers Zurich — Lausane 4—1 ; 
Granges — F.C. Ziirich 1—1; Lu
gano — Chaux de Fonds 0—1; 
St. Gall — Bienne 1—0 ; Servette 
Geneva — Young Boys 2—1; Sion — 
Winterthur 0—1. Clasament: 1.
Basel — 41 p ; 2 F. C. Zurich — 
27 p; 3. Grasshoppers — 34 p.

UNGARIA (etapa a 23-a) 1 Csepel 
— Kombo 2—1; Vasas — Dios- 
gyor 0—0 ; M.T.K. — Raba Eto 
5—0 > Videoton — Eger 8—0 ; Tata- 
banya — Ujpesti Dozsa 1—0 ; Sal-

SUCCESE ALE TINERILOR NOȘTRI TENISMENI
Dacă primele noastre rachete nu 

ne prilejuiesc satisfacții. în aceste 
zile, avan în schimb vești bune 
de la cei mai tineri tenismeni. Un 
lot de tineret. .
nil G.1 Bosch, a fost prezent la tur
neul internațional de la Donețk 
(U.R.SS). de unde s-a întors cu 
rezultate remarcabile.

Proba de simplu masculina fost 
ciștigată de Traian Marcu, învin
gător in finală asupra cehoslova
cului Pavel Sloujil cu 8—6, 6—3. 
Jucătorul român eliminase în tu
rurile precedente pe B. Borisov și 
K. Pugaev, componenți ai lotului

condus de antreno-

sovietic pentru „Cupa Galea", Al 
doilea reprezentant român la între
ceri. tinărul arădean Octavian Vil
ciociu, s-a calificat și el printre pri
mii 8 clasați ai probei. Apoi, pere
chea Marcu 
calificarea ] 
dublu, pe __ .
ține însă, trebuind să se întoarcă 
în țară.

In aceeași situație, Mariana Si- 
mionescu, merituoasă calificată în 
finala de simplu feminin, a cedat 
fără joc în fața sovieticei O. L. 
Vorșina. La dublu, perechea Ma
riana Simionescu — Virginia Ra
ziei a ocupat locul trei.

Vilciociu a obținut 
pentru semifinala da 

care nu a putut-o sus-

Don GARLEȘTEANU

7EȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

TRĂGĂTORI ROMANI PESTE HOTARE
în orașul Ceske Budejovice din Cehoslovacia, a lost inaugurat, nu de mult, un bazin acoperit de înot, 
care constituie una din cele mai modeme baze sportive din această țară. Construcția cuprinde, de 
fapt trei bazine i unul rezervat competițiilor ji antrenamentelor înotătorilor seniori, cel de-al doilea 
ventru inițierea si antrenamentele copiilor, iar cel de-a.1 treilea este destinat săriturilor de la trambulină 
H - Foto i STADION-Praga

IN EUROPA
gotarjan — Egyetertes 1—0 ; Pecs — 
Ferecvaros 3—1; Honved — Szom- 
bathely 4—0. Clasament i 1. Ujpesti 
Dozsa — 35 p; 2. Salgotarjan — 
32 p ; 3. Ferenvaros — 30 p.

AUSTRIA i Wiener Sport Klub — 
Sturm Graz 2—1 ; G.A.K. — Rapid 
Viena 1—0 ; Wacker Innsbruck — 
Austria Viena 2—0 ; F. G. Vienna — 
Admira Wacker 2—2 ; Alpine Dona- 
witz — A.S.K!. Linz 1—1; Voest — 
Eisenstadt 
hofen — 
amînată.
Innsbruck
2. Voest Linz — 34 p. (din 25 me
ciuri); 3. Austria Viena — 32 p. (din 
25 meciuri).

CEHOSLOVACIA (etapa a 26-a) | 
Slavia Praga — Lokomotiv Kosice 
0—1; Inter Bratislava — Jednota 
Trencin 3—0; Tatran Preșov —
Sparta Praga 5—1; Z.V.L. Jilina — 
Slovan Bratislava
Union Teplice — Banik Ostrava 
1—1; Dukla Praga—A. C. Nitra 1—0, 
V.S.S. Kosice — T.Z. Trjinec 1—0. 
Clasament : 1. Spartak Trnava — 
38 p; 2. Slovan Bratislava — 37 p {
3. V.S.S. Kosice »— 34 p.

3—0. Partida Bischofs- 
Austria Salzburg a fost
Clasament! 1. Wacker 

— 36 p (din 26 meciuri);

2—0; S.K.L.O.

SUEDIA (etapa a 7-a) ; Gais —< 
A.I.K. 2—3 ; Hammarby — Aatvi- 
daberg 1—4 ; Norrkoeping — Mal- 
moe 2—1; Landskrona — Halm- 
stad 3—0 ; Oester — Oerebro 0—2. 
Clasament i 1. A.I.K. — 11 p.; 2. 
Aatvidaberg — 10 p. 3. Norrkoe
ping — 10 p.

TELEX
internațional 

(R.F.G.), 
:rt _ :t;tL t 

ciocanului cu re- 
Pe 'ocul secund, 
Fahsl — 68,96 
fost dominată de 

: Nemeth — 79.23 
Atleta vest-ger-

Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Wetzlar 
sportivul maghiar Istvan Encsl a cîștigat 
proba de aruncarea 
zultatul de 72.46 m. 
vest-germanul Hans 
Aruncarea suliței a 
concurenții maghiari 
m și Czik — 78.79 m. ______
mană Ulricke Meyfarth a terminat în
vingătoare la săritura în '
1,76 m. iar sprintera maghiară Gyoergy 
Balogh a trecut prima linia de sosire 
în cursa de 200 m plat — 23,9.

înălțime

m.

După desfășurarea a opt etape, in 
turul ciclist al Italiei conduce cu
noscutul rutier belgian Eddy Merckx, 
urmat de Gosta Pettersson (Suedia) — 
la 10 sec, Jose Fuente (Spania) — la 
1:37, Miguel Lașa (Spania) — 3:12,
Gianni Motta (Italia) la 4:53 etc. Etapa 
a 8-a (Catanzaro _ Reggio de Cala
bria) a revenit italianului Banfatto 
km tn 4h 25:08). Plutonul, condus 
Felice Glmondi. a sosit la 2 sec.

(160 
de

fe-

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE 

ALE R.D. GERMANE

La Suhl au continuat campiona
tele internaționale ale R. D. Germa
ne, la care participă și un numeros 
lot de trăgători români. Pînă acum, 
reprezentanții noștri au avut o com
portare modestă în aceste întreceri 
la care participă sportivi din 14 
țări, necîștigînd decît un singur 
Ioc trei, Ia armă standard, prin ju
niorul brașovean, L. Ilovici.

Rezultate din ziua a doua a com-

petiției : armă liberă calibru redus 
3x40 f. (49 concurenți) • 1. Wunder
lich (R.D.G.) 1149 p, 2. Nagy 1147

3. Petrovacz 1141 p (ambii — Un
garia)... 12. E. Satala 1131 p, ...16 
I. Olărescu 1127 p, ..19. I. Codrea- 
nu 1122 p, ...34. Gh. Vasilescu 1114

.^.42. Gh. Sicorschi 1099 p, .. .48.
Veronica 

din
Mettel-

2. Henke 144 t, 3. Bo- 
(toți — R.D.G.), 4. G.
t. ...11. I. Dumitrescu

A. Marinescu 130 t,

.. .31. Șt. Popovici 126 t. Skeet (după
150 buc.) i 1. Krumpholz 145 t, 2. 
Schultze 145 t (ambii R.D.G.), 3. 
Agoston (Ungaria) 142 t, ...10. G. 
Pintilie 137 t. întrecerile continuă

In cadrul turneului Internațional 
mlnln de volei de la Praga, selecțio
nata Ungariei a întrecut cu scorul ds 
3—1 (16—14, 15—5, 14—16, 15—7) forma
ția R.D Germane. Intr-un alt 
reprezentativa Cehoslovaciei a __ ,__
cu 3—0 (15—1, 15—10. 16—14) de echipa 
Bulgariei.

meci, 
dispus

p, ..
M. Spătaru 1083 p, 49.
Stroe 1060 p. Talere aruncate 
șanț (după 150 buc.) i 1. 
mann 146 t,
capius 142 t
Florescu 141
137 t, ... 26.

COMPORTARE 
NESATISFACATOARE TN 

„CUPA TARILOR 
LATINE SI GRECIEI"

AGENDA SAPTAMINII
29—10. VI CICLISM. — Turul Angliei
30. —3. VI CICLISM. — Marele Premiu al Poloniei (pistă)
31 FOTBAL. — Finala C.C.E., la Rotterdam : Ajax—Inter."
31. —4. VI CICLISM. — Circuitul Dauphinâ
31—4. VI TENIS. — Turneul internațional de juniori, la Torun 

Polonia)
2. VI ATLETISM — Concurs internațional la Torino

2—4 GIMNASTICA — Cupa Mondială (gimnastică artistică), la 
ârna

2— 10 CICLISM, — Turul Austriei
4—5 GIMNASTICA. — Meci Anglia — România, la Londra
3— 11 YACHTING. — Săptămina Kiel (R.F.G.)
4 AUTO. — Marele Premiu al Belgiei (f. 1), la Nivelles
4 FOTBAL. — Preliminarii C. M. : Zambia — Lesotho

La Monaco s-a încheiat tradițio
nala competiție internațională, „Cu
pa țărilor latine și Greciei", care 
anul acesta a revenit țintașilor 
francezi.

Iată și ultimele rezultate : armă 
liberă calibru redus 3x40 f. 1. Erani 
(Italia) 1131 p, 2. M. Ferecatu 
1117 p, 3. Paoli (Italia) 1104 p. .. .4. 
P. Șandor 1103 p, ...7. Șt. Caban 
1083 p, ...23. N. Rotaru 997 p (!!). 
Echipe: 1. Italia 3236 p, .. .3. Româ
nia 3183 p ; armă standard 3x20 f.: 
1. Paoli 569 p, 2. Erani 569 p, 3. 
Șt. Caban 564 p, ... 6. N. Rotaru 
561 p, 7. P. Șandor 560 p, 8. M. Fe
recatu 559 p. Echipe: 1. Italia 1696 
p, 2. România 1685 p. Pistol cu aer 
comprimat 40 f.: 1. Faggion (Fran
ța) 384 p. 2. D. Iuga 379 p, 3. Papa- 
hristu (Grecia) 378 p. Echipe: 1. 
Grecia 1118 p, 2. România 1106 p.

Cupa transmisibilă la pistol vi
teză a revenit, definitiv, pistolarilor 
români.

BASCHETBALIȘTII DIN PEKIN 
FAC VIZITE MINERILOR

Echipa de baschet a Institutului pe
dagogic din Pekin se bucură de un 
binemeritat renume în mișcarea spor
tivă din R. P. Chineză. Baschetbaliștn 
formației universităre au cucerit de 
mai multe ori titlul de campioni ai 
țării, dînd și numeroși echipieri re
prezentativelor naționale.

Dar poatevfflWl din cete mai re
marcabile aspecte aie activității a- 
cestei echipe', -nu ' este legat nemijlo
cit de performanțele obținute în în
treceri Anume, este vorba de uti
lul și prețiosul schimb de experien
ță pe care baschetbalișth Institutului 
pedagogic l-au inițiat cu muncitorii 
de la minele de cărbuni din Ching-si.

A devenit obișnuit câ acești spor
tivi să facă vizite periodice minerilor, 
cu care ocazie au loc frumoase me
ciuri demonstrative de baschet. Nu 
numai atît. Oaspeții din Pekin aju
tă pe gazde, pe durata mai multor 
ore, la munța în. mină și la atelierele 
de prelucrare. Vizita se încheie, de 
obicei, cu o atractivă șezătoare, cu 
care prilej studenții ți minerii îți îm
părtășesc din experiența lor, depănînd 
amintiri și expun!ndu-șl planurile de 
viitor.
BOXERII MAGHIARI SE PREGĂTESC

Cel de-al 49-lea campionat de box 
al R. P. Ungare, desfășurat recent 
la Budapesta, a dat următorii ciștigă- 
tori în ordinea categoriilor : Djerd 
Gedo, Sandor Orban, Janos Racsan,

Laszlo Orban, Karoj 
Kajdy, Laszlo Karl, 
Im’re Totb și La jos
remarcat că din 72 

ne jumătate

Andrasz Botosz, 
Nemetz, Janos 
Mihai Rapczak, 
Juhasz.

Interesant de
de Intilniri, mai bine 
s-au terminat prin victorii ia puncte. 
Cu toată dîrzenia și combativitatea 
arătate de pugiliști în ring, specia
liștii nu sînt prea mulțumiți de evo
luția lor. Aceasta, mai ales, deoarece 
campionatele reprezentau un impor
tant test preolimpic. Deși candidații

olimpic! au manifestat superioritate 
față de adversarii lor, nu toți se-află 
în cea mai bună formă, dar se speră 
ca în intervalul ce a mai rămas pînă 
la J. O. ei să intre în forma lor ma
ximă.

Sportul cu mănuși are o veche tra
diție în Ungaria. Este suficient să a- 
mintim că celebrul boxer maghiar 
Laszlo Papp, actualul antrenor al lo
tului olimpic al țării sale, are în pal
mares 3 medalii de aur la trecutele 
ediții ale J. O.

Cu prilejul unui concurs care ă avut 
loc Ia Harkov, atletul sovietic Evghenl 
Tananika a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina cu 5,35 m. Acest rezultat 
reprezintă cea mal bună performanță 
unională a sezonului.
■
Concursul internațional de spadă de la 
Poitiers a luat sfîrșit cu victoria „ve
teranului" polonez Henriyk Nielaba (39 
ani). El a cîștigat Întrecerea după un 
baraj susținut în compania compa
triotului sălu Janikowski șl a francezu
lui Jeanne, toți trei totallzînd în tur
neul final rite 2 victorii. Pe locul patru 
s-a clasat francezul Brodim cu o v.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
ROLAND GARROS

PANATTA CALIFICAT IN „TN PRIMII 16"
ELEONORA GOG1LEA PE 

LOCUL TREI LA PIOTRKOV
FARIS, B. — Campionatele internațio

nale de tenis ale Franței au continuat 
pe terenurile de la Roland Garros cu 
disputarea partidelor din ,16“-mile de 
fîn»:a ale probei de simplu bărabați. 
Iată primele rezultate înregistrate s 
Smith — Mignot 6—3, 7—5, 7—9, 6—3 ; 
Panatta — Korotkov 6—1, 2—6, 7—5, 6—3; 
Pala - Gottfried 19-3, 16-6. 9—11. 8—6; 
Graebner — Hrebec 6—1, 6—0, 6—4 ;
Barthe» — Mașteri 6—3, 6—3, 6—4.

S-au calificat pentru Merturile de fi
nală ale probei de dublu baroațl brazi
lienii Koch ți Mandarino. care au dis
pus cu 5—7. 6—3, 6—3 de perechea ame
ricană McManus — Osborne. Confir
med forma bună tn care se află, 
spaniolul Manuel Orantes l-a învins net 
pe italianul N. Pletrangell : 6—2. 6—1,

6—3. Șl două rezultate la dublu: Panatta, 
Pietrangeli — Graebner, Rahim 6—3. 6—3, 
P. Mărmureanu, Moor (Australia) — 
Hoad (Australia), Orantes (Spania) 6—3, 
8—6.

Au Început Întrecerile In proba de du
blu mixt. Die Năstase face pereche cu 
americanca Rosemary Casals, ctștiglnd 
In primul tur cu 6—1, 6—3 tn fața 
francezilor N’Godrella—Rouchne.

Turneul internațional feminin de șah 
de la Plotrkov Trybunalskl (Polonia) a 
luat sfîrșit cu victoria maestrelor No- 
warra (R.D. Germană) și Kasprzik 
(Polonia) cu cite 6 puncte fiecare din 
9 posibile. Eleonora Gogîlea (România) 
a ocupat locu' trei cu 5 p. fiind urmată 
la rindul său de Veturia Simu (Româ
nia), Jurclnska (Polonia), Heemskerk 
(Olanda) și MUivoevicl (Iugoslavia) — cu rite Vh p.

MOTOCICLIȘTII ROMANI AU
Cea de a doua etapă a „Cupel 

nării" la motocros s-a desfășurat 
Lvov. Pe echipe, locul lntti a fost ocu
pat de selecționata U.R.S.S. Cu 12 punc
te, urmată de Cehoslovacia — 40 punc-

Pu
ia

EVOLUAT LA LVOV
te, România — 87 puncte. Bulgaria — 
92 puncte Ungaria — 05 puncte

La individual, victoria a revenit mo- 
toriclistului sovietic Vladimir Kavinov,
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