
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI MAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂII ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE 

DIN ÎMPUEJUEIIMILE CAPITALEI
Miercuri, In cursul dimineții, to- varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. în
soțit de tovarășii Emil Bodnaras. 
Gheorghe Cioară și de Angelo Mi- 
culescu, ministrul agriculturii, indus- 
triei alimentare și apelor, a făcut o 
vizită în unități producătoare de 
preparate din carne și conserve de 
legume și fructe din perimetrul ca
pitalei.

Acțiunea de lucru a secretarului 
general a debutat la fabrica de me
zeluri si conserve din carne Popești- 
Leordeni.

Pornindu-se de la baza de recep
ție a materiilor prime se urmărește 
întregul proces tehnologic, proces 
modern, mecanizat. în care mina in
tervine doar în ultimele faze ale fa
bricației: depozitări, manipulări,
ambalaj. Se informează despre mo
dul de asigurare a materiilor prime, 
de organizare a producției șl desfa
cerii către unitățile comerciale bucn- 
reștene.

Ca o măsură privind întreaga zo
nă industrială Popești-Leordeni. .se
cretarul general al partidului a tra
sat responsabililor Capitalei, bene
ficiarilor, sarcina de a elabora uu 
studiu general asupra alimentării 
cu apă caldă și abur industrial, stu
diu care să definească soluții mai 
eficiente, mal economice în folosirea

surselor de căldură trebuitoare in
dustriei.

Secția anexă de preparare a nr— 
duselor din carne, lapte, legume și 
fructe a întreprinderii agricole d'
stat .,30 Decembrie", din apropierea 
Capitalei, este cel de-al doilea punct 
din programul vizitei. în fază avan
sată de construcție se află aici o fa
brică nouă de conserve, proiectată 
la capacitatea de 3 000 tone anual 
Există proiecte privind și construe 
ția unei unități noi pentru fabricarea 
mezelurilor. Cît privește actualele 
capacități de fabricație, se constată 
o. serie de deficiențe in modul de 
desfășurare a procesului tehnolog'c, 
tn folosirea utilajelor, in manipu
larea produselor, ceea ce atrage ob
servații jiin partea secretarului ge
neral al partidului. Factorilor de răs
pundere de la Comitetul județean 
de partid — este de față și primul 
secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., tovarășul Gheorghe 
Necula —, celor din ministerul de 
resort li se cere să ia de urgență 
măsurile cele mai hotărite pentru 
remedierea neajunsurilor, pentru a 
face ca unitatea să se înscrie în pa
rametrii normelor tehnologice și In 
normele de igienă pretinse întreprin
derilor prelucrătoare de produse ali
mentare.

La Buftea. Fabrica de conserve de 
legume și fructe, unitate care a sât- 
bătorit cu doi ani in urmă un secol

de existență, este In plină activi
tate. Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii Intîmpină căldu
ros pe secretarul general al parti
dului, pe ceilalți oaspeți. Se intră 
direct In secțiile de producție unde 
se lucrează intens la fabricația de 
conserve de mazăre și dulcețuri do căpșuni.

în continuare, este vizitat sectorul 
de fabricație a pastei de tomate, 
compus din două linii noi de pro
ducție. ambele avind o capacitate a- 
nuală de prelucrare a 17 000 tone 
roșii, din care rezultă în final 2 200 
tone pastă.

In încheierea programului de lu
cru prin unități ale industriei ali
mentare. secretarul general al parti." 
dului. ceilalți conducători de partid 
și de stat iau cunoștință de activi
tatea întreprinderii de ambalaje me
talice și piese de schimb pentru in
dustria alimentară, aflată tot la 
Buftea, în imediata vecinătate a Fa
bricii de conserve

Intîlnirea de lucru a secretarului 
general al partidului cu cadre de 
conducere din industria prelucrătoa
re a legumelor și fructelor, din mi
nistere, cu factorii cărora le incumbă 
răspunderea pentru bunul mers al 
acestei importante activități, de ale 
cărei rezultate este strîns condițio
nată aprovizionarea pieței, a fost, ca 
în toate împrejurările similare, ge
neratoare de sugestii, de soluții 
practice imediate, fructuoasă.

ANGAJAMENTE1E

Evenimente de însemnătate is
torică în viața partidului și a po
porului român, Conferința Națio
nală a P.C.R. și aniversarea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii au determinat o at
mosferă de puternică efervescență 
creatoare, de muncă însuflețită 
pentru realizarea în condiții op
time a prevederilor Planului Cin
cinal. în uzine, pe ogoare, pe șan
tierele de construcții, întrecerea 
socialistă se desfășoară în aceste 
zile cu o deosebită intensitate. 
Intr-o atmosferă de înflăcărat pa
triotism, comuniștii, toți oamenii 
muncii au declanșat o . ațnplă. .aț-, , 
țiune în vederea descoperirii de * 
noi rezerve ‘ pentru ’ ‘ăptipîrda pro
ducției șl productivității muncii, 
reafirmînd hotărîrea lor fermă de 
a suplimenta angajamentele luate 
inițial pentru depășirea sarcinilor 
de plan.

Ieri dimineață, la sediul Consi
liului municipal pentru educație 
fizică și sport București a avut 
loc o adunare la care au luat 
parte președinții C.E.F.S. din sec
toarele Capitalei, reprezentanții 
marilor cluburi și asociații spor
tive, cluburilor universitare, șco
lilor sportive, antrenori, profesori 
de educație fizică, activul de bază 
al mișcării sportive bucureștene.

Cu acest prilej, a fost expri
mată adeziunea deplină la che
marea partidului, pentru îndepli
nirea înainte de termen a preve
derilor Cincinalului, pe care în-

Paul IOVAN

ISTORIA GLORIOASĂ A POPORULUI NOSTRU, 
ÎNDEMN PENTRU NOI Șl MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI

(Continuare in pag. a 2 a)

hi cadrul amplei acțiuni de ridicare a 
nivelului cultural-educativ și politico- 
ideologic al sportivilor fruntași, inițiată 
de Secția de propagandă a C.N.E.F.S., 
ieri la amiază, Iotul național de polo pe 
apă a vizitat Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România.

înalt lăcaș de cultură. Muzeul prileju
iește o tulburătoare trecere in revistă a 
istoriei zbuciumate a acestPi țări, de la 
primele ei începuturi, pierdute in negura 
veacurilor, șt pină în zilele noastre. în
cărcate de strălucire și glorie, a luptei 
eroice duse de poporul nostru și de 
bărbații săi cei mai de seamă, pentru li

bertate, neatîrnare și apărarea ființei 
naționale.

Sportivii au străbătut cu emoție sălile 
Muzeului, au privit documentele și pie
sele lui. primind toate explicațiile din 
partea unor ghizi foarte erudiți.

Vizita s-a transformat, astfel, într-o 
instructivă lecție vie. un îndemn puter
nic șî vibrant, acum înaintea Conferin
ței Naționale a Partidului și în întîmpi- 
narea aniversării a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii, de a munci mai 
bine, mai cu spor, așa cum ne cere 
partidul, pentru a fi Ia înălțimea înain
tașilor, a vredniciei și patriotismului 
lor.

Joi 1 iunie 19724 PAGINI 30 BANIANUL XXVIII — Nr. 7 072

IN ETAPA A XXVI-a A DIVIZIEI NAȚIONALE A DE FOTBAL

F.C. ARGEȘ Sl-A APĂRAT LA CONSTANTA POZIȚIA DE LIDER
© Rapid, victorioasă la 

Petroșani, se înscrie Fr ntre 

candidatele la.. Cupa U.E.F.A. 

• C.F.R. continuă, cu speranțe 

sporite, cursa de urmărire 

a Politehnicii

Domnia** lui F. C. Argeș n-a 
durat numai trei zile. cum 
arătau calculele hirtiei. pe 
baza faptului că proaspătul li

der al campionatului juca pe melea
guri străine. Fotbaliștii plteșteni au 
reușit să smulgă la Constanță un re
zultat de egalitate, prin care țin 
in urmă pe U.T.A., la un punct, in 
ciud^ victoriei repurtat? de arădeni 
în derby-ul eu Universitatea Cluj. 
„Sosirea** se anunță extrem de strin- 
să, cele două echipe avintindu-ae 
în sprintul final cu aceleași speran
țe dar și cu aceleași temeri...

în schimb, cea de a treia pre
tendentă la titlu, Universitatea 
Cluj, nereușind, cum sp*»ra, să reali
zeze meciul vieții, la Arad, a ieșit, 
în mod normal, din cursă, nemai- 
put: id aștepta prea mult de la ul
timele patru etape.

La periferia clasamentului, zaru
rile n-au fost aruncate nici acum, 
cînd la orizont se profilează sfîrși- 
tul campionatului. Invingind pe 
Sport Club Bacău, C.F.R. Cluj a 
ajuns la un „scurt cap“ de Politeh
nica Iași, care a avut șansa ieri 
de a întilni ia Steaua un partener 
deosebit de amabil, acumulind astfel 
un punct de aur.

Ca de obicei, partidele dintre echi
pele care și-au încheiat, practic, so
cotelile în actualul campionat, au 
suscitat mai puțin hiteres. Totuși, 
nu putem să nu remarcăm reveni
rea Rapidului, învingător și in de
plasare, la Petroșani, după un fa
bulos 7—0 realizat cu trei zile înaiii- 
te, precum și egalul platonic, dar, 
oricum, meritoriu, realizat de ulti
ma clasată, Crișul, în fața dinamo- 
viștilor.

Evident, și Universitatea Craiova 
are motive de satisfacție, victoria 
netă obținută asupra Petrolului con- 
firmînd, de fapt, replica amenință
toare dată pină la un moment dat 
Argeșului, în etapa de duminică !

Sătmăreanu și Năștase nu se pot descurca între patru apărători ieșeni și centrarea 
dreaptă este sortită eșecului (Steaua—Politehnica 1—1)

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ
2. U.T.A.
3. „U- CLUJ
4. A. S. ARMATA Tg. MURES
5. SPORT CLUB BACĂU
6. RAPID
7. STEAGUL ROȘU
8. DINAMO
9. UNIVERSITATEA CRAIOVA

10. STEAUA
11. FARUL
12. JIUL
13. PETROLUL
14. POLITEHNICA
15. C.F.R.
16. CRIȘUL

26 16 2 8 42—31 34
26 13 7 6 45—24 33
26 13 5 8 36—25 31
26 12 7 7 29—27 31
26 13 4 9 40—31 30
26 12 4 10 38—30 28
26 10 7 9 28—20 27
26 10 7 9 37-31 27
26 11 5 10 34—31 27
26 9 8 9 31—23 26
26 8 9 9 25—32 25
26 9 6 11 23—32 24
26 8 7 11 19—33 23
26 5 10 11 28—39 20
26 6 7 13 21—33 19
26 2 7 17 13—47 11

Cu 3 zile înaintea începerii campionatelor europene de box tineret

PATINOARUL „23 AUGUSL“ 
ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEJII

Momentul gongului inaugural 
al campionatelor europene de ti
neret se apropie, se face simțit 
peste tot. Activul federației ro
mâne de box nu cunoaște odihna 
acum înaintea competiției. Nece
sitatea asigurării celor mai bune 
condiții participanților la cea de 
a doua ediție a campionatelor con
tinentale de tineret este în aceste 
zile o permanentă preocupare a 
comisiei de organizare.

Patinoarul acoperit ..23 August*1 
din Capitală era pregătit să-și pri
mească oaspeții încă de miercuri 
dimineața, deși primul gong ce 
va marca începutul întrecerilor 
va suna abia sîmbătă la orele 14.

Ringul, folosit pentru 
prima oară cu ocazia 
turneului internațional 
„Centura de Aur**, a 
fost instalat din nou 
în incinta patinoarului 
Dreptunghiul de beton 
a fost acoperit cu sca
unele ce vor asigura 
condiții optime de vi
zibilitate spectatorilor. 
Băncile din tribune 
au fost reamenajate, 
astfel că un număr de 
aproape 8000 de spec
tatori vor putea urmări 
întrecerile tinerilor pu- 
giliști.

Șase vestiare ame
najate cu mese pen
tru masaj vor sta la 
dispoziția participan- 
țilcr la europenele de 
la București.

Tabloul electronic ce va indica 
scurgerea timpului, numele (și 
țara) concurentului, precum și de
ciziile acordate de cei cinci ar
bitri judecători a fost verificat si 
se află în perfectă stare. In con
cluzie, gazdele campionatelor eu
ropene. de box rezervate tinere
tului sînt complet pregătite.

Hotelul .„23 August*1 rezervat 
pugiliștilor participant! la , aceste 
întreceri strălucește de curățenie 
și își așteaptă noii oaspeți. In in
cinta micului complex sportiv au 
fost instalate patru ringuri de

box ce vor servi concurentilor 
pentru antrenamentele ce Ie vor 
Efectua în perioada întrecerilor, 
în eventualitate că va fi timp ne
favorabil, comisia de organizare 
a luat măsura ca două dintre cele 
patru ringuri să fie instalate în 
săli, pentru a nu stînjeni pregăti
rea participanților.

încă de ieri au început să so
sească primii oaspeți. Prima dele-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a S-a)

efectuată de pe aripa 
Eoto : Drageș NEAGU

REZULTATE TEHNICE

0
0
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Jiul 
Rapid

0
1 O)

C.F.R. 1 (0)
S.C. Bacău 0

Crișul 3 (1)
Dinamo 3 tD

Univ. Craiova 3 (2)
Petrolul 0

Steaua 1 (1)
Politehnica 1 (0)
A.S.A. Tg. Mureș 3 (1)
Steagul roșu 1 ,0)
U.T.A. 1 (0)
„U" Cluj 0
Farul
F.C. Argeș

v (Cronicile in

ETAPA VIITOARE (4 iunie)

Politehnica _  Crișul
Univ. Craiova — U.T.A.
F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua — Dinamo
Rapid — Farul
Petrolul — C.F.R.
Sport Club Bacău — Steagul roșu 
„U” Cluj — Jiul

GOLGETERI
16 GOLURI :
15 GOLURI ; 

iova) — 6 din
12 GOLURI : 

3 din 11 m.
11 GOLURI : 

Bacău).
10 GOLURI : 

(„U“

COPIII NOȘTRI...
Ale copiilor sînt, de fapt, toate zilele vieții pe care o trăim I 

Lor le consacram munca, străduințele, entuziasmul și speranțele 
noastre, în dorința de a-i vedea mai buni, mai vrednici și mai 

fericiți decît am fost noi, spre a putea încredința ștafeta idealurilor 
pentru care milităm unor mîini sigure și pricepute, capabile să le 
poarte spre înfăptuire. Și dacă pentru a-i sărbători am ales o dată 
anume, aceasta am făc'ut-o numai simbolic, Ziua de 1 Iunie sinteti- 
zînd și definind — în același timp — sentimentele și năzuințele 
noastre. ......................................

Dintotdeauna copiii au fost florile și bucuria vieții, rațiunea de 
a exista a ființei umane. Dar, abia acum, în vremurile socialismului, 
în ambianta si în condițiile vieții noi, eliberate de exploatare, de asu
prire sau discriminare, a devenit cu putință să le oferim tinerelor noas
tre vlăstare o existență luminoasă, lipsită de griji, să ocrotim farme
cul, bucuria și visele vîrstei fragede.

Aflăm, cutremurați, soarta crîncenă a milioanelor de copii din țări 
cu orînduiri sociale nedrepte, obligați să schimbe de timpuriu jucă

riile (pe care poate nici nu le-au avut) cu unelte prea mari și prea 
grele pentru mîinile lor gingașe, să cunoască, în locul poveștilor, reali
tatea crîncenă a unei vieți lipsite de orizont și de soare.

Tn patria noastră socialistă, asemenea vremuri au apus pentru 
totdeauna. Partidul și statul ocrotesc, prin lege, mama și copilul. Mlă- 
dițele țării, cetățenii de mîine, au deschise toate căile pentru o dez
voltare armonioasă, pentru perfecțiune. Iar în arsenalul mijloacelor 
de educație ale generațiilor viitoare, la loc de cinste, se află exerci
țiul fizic și sportul, izvor de robustețe fizică și de puritate morală, vir
tuți indispensabile constructorilor socialismului și comunismului.

Acestui scop înalt și nobil îi sînt dedicate mari eforturi, pe toate 
planurile, la care își dă o entuziastă contribuție întregul popor.

Privindu-i pe copiii noștri, sănătoși și frumoși, talentați și harnici, 
avem o viziune tonică și optimistă a viitorului, încercăm sentimentul 
minunat al datoriei împlinite.

Vaieriu CHIOSE

(în tur 0—0)
(0-3) 
(0—“) 
(0-1) 
(2-2) 
(0-1) 
(0- 2)
(0-3)

Neagu (Rapid) 
Oblemenco (Univ. 

11 m.
Dobrin (F. C. Argeș)

Rugiubei (Sport

Kun II (U.T.A.). 
Cluj) — 5 din 11 m.

8 GOLURI : Pescaru (Steagul 
Domide și Broșovschi (U.T.A.) 
1 din 11 m., Dembrovscbi (Sport Bacău) — * - - - _. _
(Dinamo).

Cra-

Club
Aclam

roșu),
- cite

-- ___ Club
1 din li m._ Fl, Dumitrescu

CONCURS ATLETIC PE 
STADIONULREPUBLICII
Activitatea atletică — de pregăti

re și competițională — este în con
tinuă efervescență. O ilustrare a 
acestui fapt o constituie și reuniunea 
atletică ce va fi găzduită sîmbătă — 
de la. ora 16 — de stadionul Repu- 
hlicii- înaintea unor importante com
petiții interne și internaționale, a 
unor teste pentru îndeplinirea hare
murilor olimpice, atleții fruntași din 
țara noastră — inclusiv „olimpicii** 
— se vor întilni pe pista de elbitex 
din Dealul Spirii.

Printre confruntările importante, 
programate de acest concurs, ies în 
evidență cele de la disc fete, garduri 
și 800 m fete La această din urmă 
probă și-a anunțat participarea si 
multipla noastră campioană Ileana 
Silai.

PERSPECTIVE PENTRU SEZONUL
TURISTIC ESTIVAL• O.T.M.B. oferă bucurește- 

nilor de patru ori mai multe 

locuri ca in 1971 pe litoral
• Se diversifică, in continuare, 
serviciile turistice prestate
• Drumeții de 6 zile in munți
• Cu autocarul spre marile 

atracții turistice ale țării

Oficiul de Turism al Municipiului 
București (O.T.M.B.) a împlinit un 
an de existență. Prilej de întîlnire 
între factorii de conducere ai Ofi
ciului și redactorii de specialitate, 
dar nu la o reuniune festivă în cin
stea evenimentului, ci la o însufle
țită conferință de presă, avînd ca 
obiectiv prezentarea noilor acțiuni 
ale O.T.M.B.-ului, a unor intenții 
pentru viitorul mai depărtat. Cu 
acegstă ocazie, directorul Oficiului,

tov. Gh. Popa, a subliniat și cîteva 
din principiile Pe care acest orga
nism cu o atît de largă audiență 
la public și-a propus să le pună ia 
baza activității sale.

Am consemnat în cursul acestei 
conferințe de presă o serie de vești 
care vor fi primite, desigur, cu deo
sebită satisfacție de iubitorii turis
mului, de toți cei ce vor să-și pe
treacă zilele concediului sau vacan
tei, apelînd la serviciile O.T.M.B.- 
ului.

MAI MULTE LOCURI PE LITORAL
xDacă anul trecut, cetățenii Capi

talei care au ales litoralul pentru 
concediul lor nu au avut la dispo
ziție decît 1 000 locuri pe serie (în 
marea lor majoritate, în stațiunea 
Saturn), anul acesta O.T.M.B. a re
ușit să obțină 4 000 locuri pe serie 
în diferite stațiuni : Venus, Jupiter, 
Saturn, Mangalia și, într-un număr 
ceva mai restrîns, chiar la Eforie 
Nord și Eforie Sud.

Solicitanții își pot alege de pe 
acum seria în care doresc să și e-

fectueze concediul pe litoral, sta
țiunea, hotelul (indicîndu-i-se etajul 
și camera), restaurantul.

în colaborare cu C.F.R., Oficiul 
întreprinde un interesant experi
ment : va asigura unui număr de 
1 000 persoane pe serie (iar din 1973, 
mai multor vilegiaturiști) locuri re
zervate la trenuri, stabilind de co
mun acord cu solicitanții ziua (la 
dus și înapoiere), trenul preferat, 
vagonul și locurile.

De asemenea, s-au luat măsuri 
pentru asigurarea transportului vi- 
legiaturiștilor de la gara de desti
nație în stațiune. In programul tu
riștilor se include și un tur de li
toral ce va fi efectuat cu autocarele 
proprii ale O.T.M.B.-ului.

MAI MULTA SUPLEȚE 
FAȚA DE SOLICITANȚI

Exceptînd perioada de vîrf a se
zonului estival (1 iulie — 30 august),

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag a 2 a)



IN CINSTEA CONFERINȚEI
NAȚIONALE A P.C.R.

Șl A CELEI DE A XXV-a
ANIVERSARI A REPUBLICII
Angajamentele sportivilor bucureșteni

(Urmare din pag. 1)

tregul nostru popor o privește ca 
pc o sarcină de mare onoare și 
de înaltă responsabilitate civică, 

în. cuvîntul lor. președinții de 
cluburi și asociații sportive, acti
viști ai mișcării de educație fi
zică au arătat că vor depune o 
intensă muncă politică pentru a-i 
mobiliza pe sportivi ]a îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de pro
ducție,. în spiritul respectării unei 
riguroase discipline a muncii, a 
indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în uzinele, fabricile. întreprin
derile și instituțiile Capitalei își 
desfășoară activitatea o masă u- 
riașă de tineri și tinere împriete
niți cu sportul, care fac cinste 
profesiunii lor, sînt admirați și 
iubiți pentru rezultatele de la 
locul de muncă, precum și pentru 
performanțele, recordurile și vic
toriile ce le realizează pe stadi
oane.

în marele eșalon al sportului 
din primul .oraș al tării se află

a cucerit și titlul de 
Mai recent, la 

(1971). Ana Pascu a 
: bronz, anun(lndu-se

M. I 
de

0 CARIERA S-A ÎNCHEIAT IN FAȚA
0 ALTA ÎNCEPE

ludefeIn unele
tri-

MÎINE SE DESCHIDE

PESCUITUL SPORTIV.

IN APELE DE ȘES

PRIMA MARE COMPETIȚIE DE MINIVOLEI

SAPTĂMÎNA SPORTIVĂ

PRONOSPORT

FLOARE DE COLȚ

Ion PAUȘ — coresp. județean a

DUMINICA CULTURAL-SPORTIVA

CON-

Doru GLAVAN-coresp. județean

EXPOZIȚIE LA CURTEA DE ARGEȘ

Consiliului orășe- 
fizică și sport.

anii 
sus,

de R. I.-. Montaj și Atelierul 
de schimb.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE LA FOTBAL

U.T.C. 
o largă 

din

tela* pentru cea mai bună jucătoare ro
mâncă a „europenelor". Aș mal adăuga 
prezența cu Dinamo de trei ori in semi
finalele C.C.E., performanța de a fi în
vins de două ori pe deținătoarea troteu- 

. Iul. Ț.S.K.A. Moscova, cîștigarea unor

medaliei „Me
de maestri a 
statistic, cam

industria ușoară

pe *sectil, ateliere și birouri, ta capătul 
unor partide agreabile, primul loc 
clasamentul final a revenit echipei 
Herulul matrițerie, fiind urmată, în 
dine, 
piese

UN FRUMOS COMPLEX SPORTIV 
LA CARANSEBEȘ

F. ILIE-coresp.

Moi- 
ca- 

ocn- 
acor-

tenl posesori ai unor importante docu
mente. precum și al 
nesc pentru educație

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 26 MAI

cîștigarea 
turnee internaționale, a Dinamoviadei, 
altor competiții interne, a 
ritul sportiv- si a titlului 
sportului, in 1961. Pe plan 
atit...

— Ați putea sâ alegeți

Botoșani. Alba, Sălaj, Arad. Efov și Olt. g 
Disputele din cadrul grupelor preliminare 
au fost viu disputate, de un bun nivel 
tehnic ?i au dat cîștig de cauză fer-n»- 
fiilor Liceului agricol Tulcea, S.P.M.A. g 
Roman. S.S.P.A. Constanța șt S.P.M.A. 
Dorohol, care s-au calificat în turneul 
final. Victoria finală a revenit echipei 
Liceului agricol din Tulcea. care nu a 
pierdut nici un meci. țj

Se cuvine să menționăm, după cum f; 
ne-a Informat prof. George Popa, ex- 
ceienta organizare a concursului. asi- j# 
Burată de Liceul agricol Tulcea în coin- U 
borare cu F.R.O. și C.J.E.F.S. țJ

g
Terenurile de fotbal de pe fostul Hlpo- 

drom din Tg. Mureș au găzduit, timp de 
aproape o lună întrecerile campionate- 
lui asociației sportive Oțelul roșu de pe 
lingă întreprinderea de utilaje pentru g; 
industria ușoară din localitate. Și-au gt 
disputat întâietatea 10 echipe, alcătuite g

Ate- g: 
or- rf 
de -7

patru zile de întreceri pa- 
între navomodeliștii so- 
'treaga țară în stațiunea 

!'a) au fost desem- 
pionii pe anul 1972 la 
le-veliere. \ La startul 
e navigație, desfășurată 

cele două poligoane — mar- 
cu geamanduri — pe lacul 

piter. s-au prezentat 110 concu- 
renți cu peste 120 veliere. Lupta 
pentru ocuparea primelor locuri 

n clasamentele fiecărei clase de 
aliere a fost atît de strînsă, la 
eniori și juniori, îneît au fost 

necesare lansări suplimentare pen- 
tm departajări.

După încheierea concursului, 
cei mai buni veliști au partici
pat la cîteva probe de navigație 
în vederea selecționării lor în e- 
chipa reprezentativă pentru cam
pionatele europene de veliere de 
la Portoroz (de pe malul Mării 
Adriatice).

Clasament : veliere clasa A : se
niori : 1. Mihăiță Pascu (Politeh
nica Galați) 96,4 p. 2. Iosif Fa
bian (Voința Reghin) 88,2 p : 3. 
■Iosif Varga (Voința Deva) 75,2 p ; 
,juniori : 1. Francisc lnța (Voința 
Reghin) 58,8 p, 2. Ion Ignat (Vo
ința 
Datcu 
clasa

Reghin) 58 p : 3. Rodica 
(Voința Reghin) 38,2 p ; 

seniori : Sonia Voi-

Astăzi expiră perioada de pro
hibiție a pescuitului sportiv în a- 
pele din zona colinară și de ses 
din următoarele județe : Arad, Ar
geș, Bihor. Buzău. Bacău, Brăila, 
Caraș-Severin. Constanța. Dîmbo
vița, Dolj, Galq^, Gorj. Ialomița, 
Ilfov, Iași. Mehedinți. Olt. Praho
va, Teleorman, Timiș. Tulcea, 
Satu Mare, Vaslui. Vilcea, Vran- 
cea. precum și municipiul Bucu
rești. Măsura fusese necesară în 
vederea reproducerii peștelui. In- 
cepînd de vineri 2 iunie, pescui
tul . sportiv va putea fi practicat 
în toate locurile destinate acestui 
scop din județele mai sus men
ționate.

In celelalte județe. pescuitul 
sportiv se va deschide vineri 9 
iunie. 

De

De eurînd. s-a dat în folosință un 
frumos complex sportiv al tineretului în 
orașul Caransebeș Situat în vecinătatea 
stadionului C.F.R., complexul are o așe
zare ideală, la amenajarea lui efectuin- 
du-se mii de ore de muncă patriotică. 
S-au evidențiat elevii de la Liceul nr. 1 
și Școala profesională autotransport, 
care au lucrat cu rîvnă. in timpul lor 

£ liber, In transformarea fostului teren 
viran într-o mîndră bază sportivă. Cu 
ocazia inaugurării noului complex, s-au 
organizat întreceri de atletism, volei, 
handbal, și fotbal, urmărite cu deosebit 
interes de nenumărați tineri șt vîrstnici.

ii în prezenta unui numeros public, s-a 
U deschis. în cadrul Muzeului din loeali- 
Jș a’e o expoziție. lluStrtad evoluția spor- 
ț? iulu'i in acest colț de țară. Exponatele 
< au fost realizate cu sprijinul unor pro- 
» fesori de educație fizică șl al altor cetă-

muncitori vrednici, tehnicieni cu 
înaltă calificare, ingineri, medici, 
profesori, cercetători științifici, 
oameni stimați, exemple de con
duită morală și cetățenească.

în același context, s-a arătat la 
ședința de marți dimineață că 
organizațiile sportive ale Capita
lei iși propun în intîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
și aniversării a 25 de ani de ]a 
proclamarea Republicii numeroase 
acțiuni menite să atragă pe tere
nurile de sport noi mase de oa
meni ai muncii, tineri și vîrstnici, 
elevi și studenți, copii, răspunzind 
în acest fel unei sarcini de marc 
importanță, trasată de către par
tid mișcării noastre de educație 
fizică și sport.

Vor avea loc; în acest sens, du
minici cultural-sportive, 
turistice, demonstrații de 
ample acțiuni patriotice 
amenajarea de noi baze 
locuri de agrement și 
pentru copii, o mare 
sportivă pe stadonul „23 August' 
dedicată istoricului eveniment al 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

acțiuni 
masă, 

pentru 
sportive, 

de joacă 
serbare

FINALA PE ȚARĂ A CONSTRUCTORILOR 
DE NAVOMODELE (VELIERE)

Prof. Cristei Danielenco , (Voința 
Ploiești) a cîștigat, detașat, titlul 
de campion republican la veliere, 

clasa 10-internațional
Foto : Ștefan CIOTLOȘ

(Aeronautica București) 
2. Endre Marton (Voința 
81,7 p ; 3. Dorin Șerban 

p ; ju- 
1. Dorin Botez (Politehnica 

85,3. 2. Ion

culescu 
84,7 p; 
Reghin) 
(Politehnica Galați) 76,8 
niori :
Galați) 85,3, 2. Ion Alexandru 
(Voința Reghin) 75,1 p. 3. Alexan
dru Covaci (Voința Reghin) 75,1 p; 
clasa 10; seniori: 1. Cristei Da
nielenco (Voința Ploiești) 95,8 p,
2. Vasile Mocanu (Jiul Petroșani) 
92,1 p ; 3. Ștefan Sorin (Aeronau
tica București) 80,3 p ; juniori : 1. 
Teodor Cucerzean (Avîntul Re
ghin) 75,9 p. 2. Francisc Ința (Vo
ința Reghin) 69,2 p ; 3. Rada Ște
fan (Avîntul Reghin) 57,2 p, 
clasa X ; seniori : 1. Stelian Cos- 
tache (Voința Ploiești) 90,3 p. 2. 
Ovidiu Datcu (Voința Reghin) 88,6 
p; 3. Nicolae Velicu (Cetatea
Giurgiu) 84,8 p ; juniori : 1. Acoș 
Naghi (Voința Reghin) 85,3 p. 2. 
Gheorghe Măinescu (Tehnic Club 
Pionier-București) 75,2 p ; 3. Ani 
Lako (Avîntul Reghin) 68.6 p: 
teleghidate, clasa X : Hans Greger 
(Aripile Brașov) și Ion Șerb (Avîn
tul Reghin) 50,6 p 
republicani; veliere 
clasa M: Leontin Ciortan 
Petroșani) 60,6 p — campion 
publican ; clasa J : juniori: 1. 
Alexandru (Avîntul Reghin) 
p, 2. Aurel Chirteș (Avîntul

- campioni 
teleghidate, 

(Jiul 
re- 
Ion 
69.5 
Re-

Din inițiativa asociației Dacia din Vi- 
șeui de Sus (jud. Maramureș) s-a orga
nizat o ..Săptămină sportivă**. In pro
gramul căreia au figurat concursuri de 
șah. tenis de masă, volei, atletism, mini- 
fotbal, și handbal. După cum ne scrie 
prof. Aurel Ghilezan, întrecerile mențio
nate s-au bucurat de o largă participare. 
1» ele luînd startul echipe din școlile 
generale din Vișeul do Sus. asociațiile 
sportive Recolta Săliște. Zorile 
sei și Liceul din Borșa. In 
drul festivităților de încheiere a 
cursurilor. învingătorilor le-au fost 
date premii din partea comitetului U.T.C 
al Liceului din Vișeul de Sus.

Valoroasa Inițiativă lansată de 
6e bucură în județul Galați de 
adeziune. Zeci de cercuri turistice 
cadrul școlilor și institutelor de. învă- 
țâmînt superior șî-au exprimat dorința 
de a participa la această acțiune turis
tică, menită să contribuie la cunoaște
rea frumuseților patriei și a impresio
nantelor ei realizări economice și sociale. 
Recent, prin Agenția B.T T. Galați, 20 
de membri ai cercului turistic de la 
Școala comercială au efectuat un prim 
itinerar pe ruta Galați — Miercurea Cluc
— Brețcu — Soveja — Fanciu — Focșani
— Rm Sărat — Buzău — Galați. Alți 40 
de studer.ți de la Institutul Politehnic 
fac ultimele pregătiri pentru prima 
etapă.

T. SIRIOFOL-cnrcsp. județean

OINIȘTII ȘCOLILOR PROFESIONALE 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIOANA

Municipiul Tulcoa a găzduit finala 
tară a celei de a III-a ediții a campio
natului de oină ai școlilor profesionale, 
la care au participat 9 echipe, reprezen- 
tî.nd județele Tulcea, Constanța, Neamț.

APORTUL SPORTIVILOR DE LA STEAUA 1947 1972

iBUCURESTII ®HbucurestisinsnLA SUCCESELE SCRIMEI ROMANEȘTI
9

Ana Pascu șl Suzanaînființată în anul 1947, odată cu sem- 
narea actului de naștere a clubului spor
tiv Steaua, secția de scrimă s-a afirmat 
încă din start ca un nucleu de elltâ al 
sportului românesc. începuturile în ma
terie de organizare stat legate , de activi
tatea neobosită a antrenorului emerit 
ConstanUn Panescu, unul dintre anima
torii scrimei de la noi, în ultimii 40 de 
ani, totodată creatorul unei autentice 
școli de mușchetari în cadrul clubului 
militar. Constantin Panescu. el însuși 
scrimer cu o bună reputație îh țară și 
peste hotare (îndeosebi în Franța, unde 
a urmat cursuri de specializare), a pre
gătit pleiada de tehnicieni care i-au 
urmat la conducerea secției de scrimă, 
trăgători de prim rang Ieri, antrenori 
ou renume astăzi, nu numai între gra
nițele clubului Steaua, ci — cel mai 
multi dintre el — chiar la nivelul Iotu
rilor naționale. Este vorba de Vasilo 
Chelaru, actualul antrenor federal, de 
Andrei Vilcea, antrenor emerit, coordo
nator al secției de scrimă a clubului 
Steaua și, in același timp, al lotului na
tional feminin de floretă, de prof. Iosif 
ZUahi (colaboratorul direct al antreno
rului emerit Andrei Vilcea, atît la club 
c!t și la lotul național), de Constantin 
Stellan și Dumitru Mustață, antrenorii 
clubului șl ai lotului național In pro
bele de spadă și, respectiv, sabie, de 
Constantin Ciocârlie, de prof. Sorin Poc- 
nr.ru etc.

UN BILANȚ CARE REFLECTĂ O 
MUNCA EXIGENTA, 

PERSEVERENTA
Condițiile optime create de conducerea 

Ministerului Forțelor Armate, de condu
cerea clubului Steaua, prin eforturile 
cărora secției de scrimă 1 s-a asigurat 
o sală proprie, utilată cu toată aparatura 
adecvată, șț existența tehnicienilor sus- 
amintițl explică, desigur, impresionantul 
șir de sucoese pe care trăgătorii de ia 
Steaua l-au obținut de-a lungul acestui 
pătrar de veac : nu mal puțin de 128 
de titluri naționale. Echipele clubului 
militar au dominat cu autoritate între
cerile din principala competiție autoh
tonă, începind cu anul 19C3, de clnd, cu 
puține excepții. Steaua a devenit mereu 
campioană absolută a României. ȘI, în 
preocuparea atentă pentru a asigura un 
schimb de mllne ctt mai apropiat valoric 
de eșalonul prim, conducerea clubului 
a sprijinit prompt acțiunea de creare a 
unei secții de Juniori și copii. După

ghin) 63,8 p; 3. Dadislau Bakoș 
(Voința Reghin) 52,4 p ; clasa K: 
juniori : 1. Teodor Cucerzean (A- 
vîntul Reghin) 50,8 p. 2. Dorin 
Botez (Politehnica Galați) 49,8 p:
3. Nicolae Sclipei (Tehnic Club 
Pionier-București 49,2 p.

Clasament pe echipe: seniori :
1. Voința Reghin, 2. Jiul Petro
șani. 3. Aeronautica București:
4. Politehnica Galați ; juniori : 1.
Voința Reghin, 2. Avîntul Reghin; 
3. Tehnic Club Pionier-București.

N. POPESCU

Tn sala de
Lia Vanea-Iliescu ---- - --------
săptămîni în urmă, la turneu] final al 
campionatului 1972 — pentru ultima oară 
tricoul cu nr. 8 și cu cunoscutul „D“ 
brodat pe piept. L-a îmbrăcat cu fi
reasca emoție a despărțirii de ei și de 
sportul care i-a umplut cu bucurii, 
satisfacții și uneori cu necazuri mai 
bine de jumătate din viață. Și poate că 
acolo, la vestiare. în timp ce se pregă
tea pentru cea din urmă apariție in 
teren, a lăcrimat în taină, la gindul 
despărțirii. Clipa aceasta o hot&rîse mai 
de mult, dar a amînat-o mereu. Poate 
pentru că-i era greu să o întlmpine, 
poate pentru că simțea că echipa sa. 
Dinamo, mal avea încă nevoie de ea- 
Iar Lia a slujit-o și atunci, la greu, cu 
aceeași dragoste și devoțiune ca în 
de glorie. Și se retrage cru fruntea 
a Șa cum a pătruns în volei.

— Cui veți lăsa acum, la Dinamo, 
coul cu nr. 8, simbolic vorbind ?...

— Poate că tricoul, ca să nu renunțăm
Ia simbol _  de fapt locul — va fi luat
de tînăra Dinculiță. Tare m-aș bucura 
să văd peste un an-doi un „optar“ de 
valoare în persoana ei... Aș veni adesea 
să o văd jucînd și să mă bucur că tri
coul meu a încăput pe mîlni bune.

— N-ați vrea acum, la sfîrșitul carierei 
de jucătoare, să ne reamintiți drumul 
în volei ?

— Un drum ca multe altele. Numai că 
e ceva mal lung și plin de amintiri plă
cute. de mari satisfacții și împliniri, de 
întîmplărl vesele, dar și triste. Peste ani, 
amărăciunile unor neizbînzi, decepțiile 
pe plan sportiv intră în patrimoniul eve
nimentelor de care ne amintim, totuși, 
cu plăcere. Poate pentru că au rămas 
departe. Ce aș putea să spun. într-o 
autoprezentare care, îmi dau seama, tre
buie să fie cit mal sumară ? Am început 
voleiul ia „Tînărul DinamovisV* din 
Cluj. La 18 ani, in 1955, am debutat in 
Divizia A, la „Flamura roșie“ Cluj, unde 
am lucrat cu cunoscutul antrenor I. 
Scurtu, apoi am trecut la Dinamo, in 
1958, club de care mă despart abia acum. 
Tot din 1958 am intrat în lotul de bază 
al echipei naționale. în care am rămas 
vreme de 10 ani. în acest timp, am dis
putat aproape 26o de meciuri internațio
nale, Iar cu Dinamo (cu '’are am susți
nut ceva mai puțin dc 700 de mecniri) 
am ciștlgat 7 titluri naționale. Am fost 
părtașă la cucerirea medaliei de bronz 
la campionatele europene din 19fi3, prilej 
cu care echipa României a obținut Și 
calificarea pentru J.O. de la Tokio. Tot 
atunci am primit trofeul ziarului „Scîn-

Duminicile cultural-sportive au intrat g 
în tradiția comunei Tlțești din județul JS 
Argeș, aici avînd loc, cel puțin din două rf 
în două săptămîni, astfel de manifestări, 
la care participă numeroși tineri și g 
vârstnici din satele învecinate. La ultima gj 
„Duminică cultural-sportivă" s-au desfă- g 
șurat concursuri de popice, oină, fotbal, g 
șah, tenis de masă, cros, precum și 
jocuri distractive în aer liber. în final, 
la Căminul cultural, după conferința șS 
„Sportul și sănătatea", brigada artistică g 
a comunei a prezentat un program, mult jS 
gustat de cei peste 1 OM) de spectatori, g

Iile FEȚEANU — coresp. județean 

Bărăgan, titular nu numai la Steaua, ci 
și In „naționala" de spadă, foarte eurînd 
alțl și alți mușchetari formați la exi
genta Școală a clubului militar vor 
promova in rîndul elitei scrimei româ
nești.

Spiritul de responsabilitate care s-a 
manifestat frecvent la marea majoritate 
a scrimerilor militari este și rodul unei 
temeinice, permanente munci de educa
re desfășurată de conducerea clubului.

TN PRIM PLAN — FLORETISTELE

intr-o asemenea conjunctură de serio
zitate și muncă, de pasiune și răspun
dere s-au plămădit nu numai izbînzlle 
din competițiile «interne, ci șl marile 
succese internaționale ale scrimeTilor de 
la Steaua. în fruntea acestui eșalon de 
elită se găsește maestra emerită a spor
tului Olga Szabo. Stăruie și acum in 
memoria multor iubitori de sport succe
sele obținute de această virtuoasă spor
tivă, î.noepind cu anul 1956. clnd la 
Melbourne — la J.O. — a cucerit meda
lia de argint. Au urmat alte performanțe 
de prestigiu — titlul de campioană a 
lumii la individual (Buenos Aires, 
1962) și apoi șl la echipe (Havana. 196'1). 
Tot la echipe, ..argint" la „mondialele” 
din 1965 (Paris) si 1970 (Ankara), „bronz" 
în 1967, la Montreal, atit la individual, 
cît și la echipe. De asemenea, un alt 
„bronz", la echipe, la J.O. din Mexic. 
Să adăugăm la toate aceste dovezi con
vingătoare de valoare victoriile obținute 
în „Cupa Europei" — locul I la trei 
ediții. în 1968, 1971 și 1972

Lîngă Olga Szabo s-au situat, din an 
în an mai aproape, celelalte componente 
ale iotului feminin de floretă al clubu
lui Steaua și mai ales Ileana Ghiulal,

Lia Vanea-lliescu s-a retras cin activitatea competiționalâ
Ceahlău, voleibalista 

a îmbrăcat — cu trei

din noianul 
amintirilor pe cea mai frumoasă ?

— Nu încape îndoială că Jocurile 
Olimpice de la Tokio, bogate în trăiri în 
bucurii și decepția de a fi ratat medalia 
de bronz Ia setaveraj. formează momen
tul cel mai semnificativ al carierei mele !

— Veți rămîne. fără îndoială. în slujba 
sportului îndrăgit și după abandonarea 
activității Ccmpetiționale...

— Sper. Sînt profesoară de educație 
fizică cu specializare^ volei și mi-ar face 
plăcere să lucrez în domeniul perfor
manței. Poate chiar la Dinamo, dacă mi 
se va oferi prilejul...

Prin urmare, pentru Lia Iliescu, una 
dintre jucătoarele care au făcut cinste 
voleiului nostru, o carieră s-a sfîrșit și 
o alta începe... Să-i dorim mult succes 
și în migăloasa muncă de antrenoare, 
pe care dorește să o desfășoare de acum 
înainte

Zilele trecute s-a desfășurat la 
Tirgoviște, în organizarea comisiei 
de volei din cadrul Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
Dîmbovița, prima mare competiție 
a celor mai tineri practicanți ai vo
leiului. Gazdele au dat competiției 
— care va deveni tradițională — denu
mirea de "Cupa memorials dr. Eugen 
Străjescu", ca un semn al prețuirii 
celui care a fost ani în șir sufletul 
voleiului tirgoviștean. La invitația 
organizatorilor au răspuns 29 de e- 
chipe de băieți și fete din 10 județe. 
Un veritabil campionat național (ne
oficial), cum le place dîmbovițenilor 
să numească această competiție. în
trecerile au avut loc pe două cate
gorii de vîrstă:ll—12 ani șil3—14 ani.

După trei zile de întreceri, în serii 
și turnee finale, situația primelor cla
sate a fost următoarea:

FETE, CATEGORIA I, 13—14 ANI: 
1. Școala Sportivă Bacău (prof. A. 
Daseălu). 2. Șc. sp. Craiova (prof. 
V. Dobre), 3. Șc. sp. Timișoara (prof. 
V. Popescu), 4. " 
ment Pucioasa 
mescu); FETE, 
11—12 ANI : 1. 
Medgidia (prof.
10 Timișoara (prof. Gh. Murgu). 
Șc. generală Gura Șuții (prof. Ma-

Centrul de antrena- 
(prof. Paula Abra- 
CATEGORIA II-A, 

Liceul N. Bălcescu 
Șt. Ene), 2. Liceul 

* “ '' 3.

LOTO
CIȘTIGATORII EXCURSIILOR 

ATRIBUITE LA TRAGERE 1 
SPECIALA PRONOEXPRES 

DIN 17 MAI (Continuare) 
Excursii CROAZIERA PE DUNĂRE 

de cite 1 Ioc
21. Brașoveanu Șerban — Valea 

Călugărească jud. Prahova ; 22. Lang 
Mihai — com. Mîneciu jud. Prahova ; 
23. Doana Doina — Sibiu ; 24. Vin- 
tilă Maria — Mediaș ; 25. Holota Ni
colai — Fălticeni; 26. Havranek
Meta — Timișoara : 27. Vilcu Gheor
ghe — com. Greci jud. Tulcea; 28. 
Marin P. Ion — Adjud ; 29. Stan A- 
lexandru ; 30. Steriu Eugen ; 31. Tă- 
tru Andrei ; 32. Ciobanu Dumitru ; 
33. Bălan Ovidiu ; 34. Roșea Gheor
ghe și 35. Gusu Aurel toți din ~ 
reși ; 36. Dimoftache Iancu - 
stanța.
NUMERELE EXTRASE LA 

CURSUL PRONOEXPRES NR. 22 
DIN 31 MAI

GENERAL DE PREMII : 
lei din care 2.102.246 lei re-

Bucu-
Con-

FOND
2.800.543 
port.

EXTRAGEREA I : 35 13 22 25 21 18
FOND DE PREMII : 2.138.924 lei 

din care 1.537.971 iei report categ. 1
EXTRAGEREA a Il-a : 11 30 9

26 27
FOND DE PREMII : 661.619 lei din 

care 97.344 lei report categ. A

titulară fiind la Steaua, 
plan internațional Ia 
de la Budapesta (locul

Ileana Gbiiilai a obținut 
argint, cu echipa, la C. M. 
(1965) și Ankara (1970) și in
ii. M. de la Havana (1969), 
aur cu echipa la C. M. din

Ecaterina Stahl. 
Ardeleanu.

Ileana Ghiulal, 
s-a afirmat pe 
C.M. de tineret_ ___ ___________  .
2 — 1964) și Rotterdam (locul 2 — 1965). 
în continuare, participiud la competițiile 
senioarelor.
medalii de 
de la Paris 
dividual la 
medalie de . . __
Cuba șl medalie de bronz, tot la echipe, 
la J. O. din Mexic <1968). De numele 
acestei talentate floretiste sînt legate, de 
asemenea, succesele echipei Steaua în 
trei ediții ale „Cupei Europei". Ileana 
Ghiulal deține, în aceiași timp, un loe 
de frunte în „Trofeul Martini", turneul 
individual care urmează întrecerilor o in 
cadrul „Cupei Europei", un veritabil 
campionat continental.

Situată în lotul de aur al floretistelor 
de la Steaua, Ecaterina Stahl s-a făcut 
remarcată pe planșele din afara tării, 
odată cu C.M. de tineret de la Rotter
dam (1965). unde a cucerit mcdalH de 
dur. Apoi, cu foarte mici excepții, ea 
a fost părtașă la toate succesele colege
lor ei de club și de lot național, mai 
puțin cel de la C.M. de la Havana, ob- 
tinînd — în schimb — un „bronz" la 
C.M. de la Moscova (1966) și un „argint" 
Ia Universiada din 1970 de la Torino.

Recomandată de un titlu de campi
oană a lumii la tineret (Gând, 1954), 
Ana Pascu a fost șl ea prezentă pe po
diumul din capitala Cubei, atunci cînd 
echipa României primea medaliile de 
aur ale C.M. în același timp, această 
tenace sportivă a făcut paria din echipa 
Steaua la toate edițiile în care campi
oana României _____
campioană a Europei.
Viena, la C. ~~ 
obținut medalia

Maestra emerită 
a sportului Olga 
Szabo, de un de
ceniu încheiat 
prima floretă a 
clubului Steaua...

Foto :
Dragoș NEAGU

• între 5 și 9 iunie, la Kato
wice are loc tradiționalul turneu 
internațional feminin, organizat de 
ziarul local „Sport". La competiție 
participă și echipa României, al 
cărei lot a fost remaniat zilele tre
cute. El cuprinde acum următoare
le jucătoare : Eugenia Rebac, Ga
briela Popa, Florentina Itu, Maria 
Cengher, Mariana Popescu, Carmen 
Marinescu, Victoria Caranda, Ange
la Moroianu, Maria Matei. Emilia 
Cernega, Paula Cazangiu. 
Pașca, Carmen Puiu, Maria 
nescu,
Cilibiu și 
nori sînt 
și Leonid

• între
se va organiza un turneu interna
țional la care vor participa și se
lecționatele — masculină și femini
nă — ale Bucureștiului.

• Federația de volei a S.U.A. a 

Constanța Dinculiță, 
Cătălina Celmare. 
profesorii N icolae 
Sorbală.

6 și 11 iulie la Moscova

Liliana 
Anto- 

Rodica 
Antre- 
Humă

rieta Badea), 4. Șc. sp. Constanța 
(prof. Elena Barbu). BĂIEȚI, CATE
GORIA I, 13—14 : 1. Școala sportivă 
Bacău (prof. I. Ciuhureanu), 2. Cen
trul de antrenament Pucioasa (prof. 
Paula Abramescu), 3. Politehnica Ti
mișoara (prof. Gh. Horhat), 4. Șc. 
Sp. Tirgoviște (prof. M. Casandres- 
CU) : BĂIEȚI CATEGORIA A II-A. 
11—12, ANI : 1. Politehnica Timișoara 
(prof. Qh. Horhat). 2. Tînărul Petro
list Tirgoviște (prof. E. Tudose), 3. 
Șc. sportivă Brașov (prof. Sorina 
Hulubecă).

In ansamblu, competiția s-a bucu
rat de un real succes atît ca organi
zare, cit și pe plan sportiv. Rezul
tatele pregătirilor minivoleibaliștilor 
au fost apreciate ca promițătoare de 
specialiștii prezenți la întreceri. Cei 
mai dotați dintre copii au fost se
lecționați pentru tabăra pe care o 
va organiza în această vară Federa
ția de volei.

După acest prim pas, dîmbovițean, 
în competițiile de minivolei, aștep
tăm alții și mai hotărîți pe calea 
propagării acestui sport în rîndul 
celor mai mici iubitori ai săi. Aceas
ta nu poate decît să servească creș
terii rezervorului de valori al vo
leiului nostru.

Plata premiilor va începe în Capi
tală de la 8 iunie pînă la 13 iulie ; 
în țară de la 10 iunie la 15 iulie 
1972. inclusiv.

1 
B 
a

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 3 va
riante 250/« a 68.378 lei și 2 variante 
lOo/„ a 27.351 lei ; categ. 2 : 2,55 a 
34.076 lei ; categ. 3 : 25,60 a 3.394 
lei ; categ. 4 : 22,15 a 3.923 lei ; categ. 
5 : 117,20 a 741 Iei ; categ. 6 : 253,70 

343 lei.
EXTRAGEREA a 11-a : Categ. A : 
variantă 50% a 98.829 Iei ; Categ. 
: 4.35 a 17.780 lei ; categ. C : 5,75 
13.451 lei ; categ. D : 23,15 a 3.341

lei ; categ. E : 54,85 a 1.410 lei ; categ. 
F : 51,35 a 1.506 lei ; categ. Z : 1362,40 
a 100 lei.

Premiile de 68.378 lei jucate pe 
variante 25% au revenit participan- 
ților : ATANASIU VICTOR din Pi
tești, HORVATH ELEMER-MIHALY 
din Arad și MIHAI V. VASILE din 
comuna Gheboieni județul Dîmbovița; 
iar premiul de 98.829 lei pe o vari
antă 50»,'» a revenit participantului 
KURUNCZY EMERIC din Peeica- 
Arad.

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

drept una dintre protagonistele probei 
feminine de floretă Ia J.O. de la Mun- 
chen. . .

în fine, Suzana Ardeleanu se numără 
și ea printre floretistele de numele că
rora sînt legate marea performanță din 
Cuba (1969) și locurile I în „Cupa Eu
ropei".

MHAI TIU SI... MERITUL 
SĂBRERILOR

( 
în ce-i privește pe floretiști, trei dm- 

♦rel ei au asigurat echipei României 
marele succes de la Montreal — me
dalie de aur la C.M. Este vorba de 
Mihai Țiu, Iuliu Falb și Ștefan Arde
leanu. Țiu s-a afirmat net, în ultimii 
am. ca finalist la J.O, din Mexic și 
C.M. de la Havana. El constituie și 
acum, la apropiatele întreceri ale Olim
piadei, principalul floretist din lotul 
României. Sperăm să-1 secundeze — mei 
ales — Stefan Ardeleanu, recomandat 
de o prodigioasă activitate competițio- 
naiă ca junio-r (un titlu mondial, în 19GG, 
la Viena), pirecum și de calități indubi
tabile pentru floretă.

Prestigioase comportări au avut în 
arena internațională și reprezentanții 
celorlalte probe, mai ales sabrerii. reco
mandați de un loc 4 în „Cupa Europei” 
și de un loc 5 la C.M. din Cuba și Aus
tria. Este și meritul unor sportivi ca 
Vintilă, C. Nicolae, Culcea, Alexe de a 
fi pus umăruj la obținerea unor aseme
nea rezultate. în ce privește spada, țrei 
trăgători oferă constant satisfacții. Al. 
Istrate, Iorgu și mai recent Bărăgan, 
scrimeri de bază ai clubului șj ai echi
pei naționale,

★
Un ultim aspect am dori să-1 subli

niem : la clubul Steaua s-au format nu 
numai sportivi de nădejde, cunoscuți si 
apreclați în întreaga lume, cl și oameni 
adevărați, multilateral pregătiți pentru 
un aport social cît mai eficient. Clubul 
militar a creat condiții optime pentru ca 
o serie de foști sau actuali sportivi să 
se împlinească profesional, cum este ca
zul lui Răzvan Dobrescu — jurist, Ștefan 
Tăpălagă — actor dramatic, Olga Szabo, 
Iosif Zllahi, Hariton Bădescu, Cornel 
Pelmuș, Sorin Poenaru — profesori etc. 
Este o latură a muncii conducerii clubu
lui și a secției (președinte, col. Romeo 
Mocanu), căreia i se acordă permanent 
atenția cuvenită. Așa se face că mulți 
dintre actualii reprezentanți ai Stelei, 
printre care Ileana Ghiulal, Ecaterina 
Stahl, soții Ștefan și Suzana Ardeleanu, 
urmează cursurile Institutului de educa
ție fizică și sport, sînt ajutați să se pre
gătească temeinic. Mîine, ca profesori 
de educație fizică, în calitate de artre- 
nori, ei trebuie să-și păstreze aceeași 
poziție de frunte, să se mențină în ria
dul elitei mișcării noastre sportive, pen
tru o asemenea împlinire, toți scrimeril 
(și toți sportivii de . la Steaua) au asigu
rate condiții corespunzătoare.

Iată bilanțul succeselor scrimerilor clu
bului Steaua care — așa cum au ținut 
să remarce mulți dintre specialiștii stră
ini în vizită în țara noastră — se con
fundă cu înseși succesele scrimei ro
mânești.

Tiberîu STAMA

FILEULUI
solicitat F.R.V. printr-o telegramă 
ca echipa sa masculină, care va 
participa la turneul de calificare 
pentru J.O. (4—11 august), sâ sus
țină la sfîrșitul lui iulie citeva în- 
tilniri amicale în țara noastră.

Rubrică redactată de — 
Aurelian. IREBEAÎîIII I

SEZONUL TURISTIC ESTIVAL
(Urmare din pag. 1)

O.T.M.B. va satisface cererile de 
sejururi scurte pe litoral (de la o 
zi la 6 zile), chiar și cu plecarea 
imediată.

Amplificarea rețelei de baze spor
tive pentru agrement Pe litoral va 
permite accesul vilegiaturiștilor la 
sălile de bowling, la piscine, tere
nuri de minigolf etc. Totodată se 
va lărgi programul de excursii în 
zonele de mare interes turistic, ast
fel ca șederea pe litoral să fie pig
mentată cu multiple schimbări de 
decor.

PE CĂRĂRILE ȚARII

In toată perioada ce va urma, 
pînă în lunga și însorita toamnă 
ce caracterizează clima noastră, se 
vor organiza excursii cu autocarul 
(de la cele de sfîrșit de săptămînă 
pînă la circuitele de 3—7 zile). Una 
dintre cele mai ample și intere
sante excursii este „Turul Româ- 
niei“ care condensează în 6 zile 
vizitarea a 16 județe cu obiective 
de mare atracție. Se mai efectu
ează circuite care străbat nordul

EUROPEAN ECHIPA FEMININĂ
A ROMÂNIEI VA JUCA LA BURGAS

Desfășurate la Dubrovnik, lucră
rile Conferinței permanente F.I.B.A. 
au stabilit o serie de importante 
măsuri organizatorice legate de dis
putarea competițiilor europene de 
baschet. Iată cele mai însemnate 
hotărîri, despre care am fost infor
mați de prof. Octav Dimitriu, se
cretarul general al F.R.B., delega
tul țării noastre la amintita con
ferință :

— Seriile ediției 1972 a campio
natului european de senioare se 
vor desfășura la Burgas și la Var
na. urmînd ca primele trei clasate 
să participe Ia turneul final, unde 

. vor conta și rezultatele din serii. 
Prin tragere la sorți, au fost for
mate următoarele serii: A: U.R.S.S. 
Iugoslavia, Polonia. ROMANIA, Ita
lia, Ungaria ; B : Franța, Cehoslova
cia, Olanda, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Austria. întrecerile vor avea 
loc între 8 și 15 octombrie.

— Următoarea ediție a campiona
tului european de senioare se va 
disputa in anul 1974 în Sardinia, în 
orașele Cagliari, Sassari și Nuoro.

— Ediția 1973 a campionatului 
european va avea loc după o nouă 
formulă. Mai precis, echipele au 
fost împărțite în două grupe valo
rice, A și B. Reprezentantiva Româ
niei face parte din prima grupă, 
alături de celelalte șapte echipe 
(U.R.S.S., Iugoslavia, Italia, Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria și Spania) 
calificate direct pentru C.E. de la 
Barcelona. Echipele din grupa B 
sînt împărțite în două serii, astfel: 
seria I: Belgia, Finlanda, R. F. a 
Germaniei, Turcia, Ungaria. Grecia, 
R. A. Egipt, Anglia, Portugalia; se
ria a II-a : Franța, R. D. Germană, 
Israel, Austria, Suedia, Olanda, 
Danemarca, Scoția, Elveția. Echipele 
din grupa B vor juca între 5 și 14 
mai 1973 la Miskolc și la Viena, 
urmînd ca primele două din fie
care serie să se califice în grupa 
A. Cele patru calificate vor mai 
susține un turneu la Viena (16—18 
mai 1973) pentru desemnarea cîști- 
gătoarei grupei B.

— Campionatul european de se
niori din anul 1975 se va desfășura 
în Iugoslavia.

— In ziua de 18 iunie a acestui 
an va avea loc, la Geneva, aniver
sarea a 40 de ani de Ia înființarea 
Federației Internaționale de Baschet 
Amator. La festivitate a fost invi
tat și un reprezentant al țării noas
tre care este una din membrele 
fondatoare al F.I.B.A. (Geneva, 
1932).

Tot la Dubrovnik au fost defini
tivate datele și locurile de dispu
tare a campionatelor balcanice din 
acest an. Seniori : 25—29 iulie la 
Sarajevo ; senioare : 22—24 septem
brie la Iași (în ziua de 23 septem
brie va avea loc Conferința balca
nică) ; juniori : 19—23 august la
.Ploiești ; junioare : 25—27 august 
la Svilanjac (Iugoslavia). în 1973, 
campionatele balcanice se vor dis
puta astfel: seniori: 11—16 septem
brie în Turcia ; senioare : 8—12 sep
tembrie în Bulgaria ; juniori : 8—10 

- iulie în Bulgaria ; junioare: 20—30 
J' iuli£ iii ia.

Olteniei, Țara Moților, Țara Oașu
lui, nordul Moldovei ș.a.

Pentru a spori accesibilitatea a- 
cestor excursii, O.T.M.B. a prevă
zut dotiă tipuri cu tarife diferenți
ate : turîsț și confort sporit.

Fentru excursiile în Deltă. O.T.
M.B. dispune de două vase dormi
tor pe care turiștii se vor îmbarca 
la Tulcea, de unde vor porni pe 
itinerarele stabilite.

DRUMEȚII ÎN MUNȚI

în colaborare cu diverse Oficii 
județene de turism, O.T.M.B. a a- 
sigurat baza de cazare pentru ex
cursiile ce Ie va organiza în Bucegi, 
Făgăraș, Retezat ș.a.

Drumețiile în munți sînt prevă
zute, în general, pentru perioada 
de 6 zile, transportul pînă la locul 
de acces în masiv, efectuîndu-se 
cu trenul. Fiecare grup va fi în
soțit de unul din ghizii Oficiului, 
care Va dispune de un colectiv cu 
experimentați oameni de munte.

Ca și în anul trecut, O.T.M.B. 
își va îndrepta atenția și spre tine
retul școlar, organizînd diferite ti
puri de vacanțe. Numai pe litoral 
urmează să plece, prin intermediul 
acesui oficiu, circa 35 000 elevi din 
Capitală.

nr.ru


CAUZE MULTIPLE, SLĂBICIUNI EVIDENTE
AU DUS LA ELIMINAREA ECHIPEI OLIMPICE

biroul federal a luat următoarele 
hotărâri ;

CONCLUZIILE ANALIZELOR FĂCUTE iN BIROUL F.R.F. Șl AL C.N.E.F.S
Zilele trecute, Biroul Federației 

române de fotbal a luat în discuție 
— în cadrul unei ample și temei
nice analize — rezultatele și com
portarea echipei olimpice în ten
tativa șa de calificare pentru tur
neul final de la Munchen.

După cum se știe, tentativa a- 
mintită a eșuat într-un mod la
mentabil, în urma celor două în- 
Srîngeri suferite din partea repre
zentativei Danemarcei, dar mai 
ales a neașteptatului eșec din par
tida de la București, partidă în 
care olimpicii noștri au evoluat 
sub orice critică. nemulțumind 
profund pe cei care urmăresc ac
tivitatea fotbalistică.

Dacă nereușita calificării a fost, 
deci, în mare măsură determinată 
de slaba comportare a echipei în 
meciul de la București, ea rămîne, 
totuși, — după cum cu realism a 
apreciat și Biroul federal — con
secința unui lung lanț de erori 
comise în perioada de 
pregătire și 
echipe.

Respingînd 
mare decalaj 
inevitabil — între valoarea primei 
echipe reprezentative și aceea a 
echipei olimpice (în fapt, selecțio
nata secundă a țării). Biroul fe
deral este de părere că fotbalul 
nostru oferă acum condiții pentru 
a se putea selecționa și forma un 
„unsprezece" secund destul de re
dutabil, apropiat valoric de cel 
consacrat în ultimii ani pe arena 
internațională. DAR ÎN OPERA
ȚIUNEA DE SELECȚIE ȘI ALCĂ
TUIRE A ACESTEI FORMAȚII 
S-AU MANIFESTAT MULTE CA
RENȚE. Un număr nejustificat de 
mare de jucători au fost rulați în 
lotul olimpic fără a se reuși pînă 
la urmă alcătuirea 
echilibrate, omogene, care 
prindă pe cei mai buni 
în formă fotbaliști români 
ra primei reprezentative, 
referindu-ne doar la ultima peri
oadă, aceea dinaintea meciului re
tur cu Danemarca, constatăm că

selecție,
verificare a acestei

ideea presupusului 
care ar exista —

unei formalii 
să cu- 
și mai 
în afa- 
Astfel,

s-a renunțat prea ușor Ia jucători 
cu experiență și de mare randa
ment ca Pescaru, Anca și Nae Io- 
nescu, dîndu-se în schimb credit 
altora ieșiți din formă (Broșovschi, 
Tătaru) sau care nu justificau prin 
evoluția lor în partidele de veri
ficare aprecierile elogioase în vir
tutea cărora fuseseră selecționați 
(Simionaș. Vlad, chiar și Pop),

Nehotărîrea și inconsecvența au 
caracterizat, însă, nu numai ope
rațiunea de selecție propriu-zisă a 
Iotului olimpic, ci și pe aceea de 
alcătuire a formației înaintea fie
cărei întîlniri oficiale susținute. 
Deși mult prea tardiv, Biroul 
federal a recunoscut că s-a greșit 
triniițîndu-se pentru primul joc cu 
Danemarca, de Ia Copenhaga, e- 
chipa națională, după cum nefon
dată s-a dovedit și hotărîrea de 
a-i folosi în meciul de la București 
pe Dumitru, Neagu și Domide. ne- 
ținîndu-se seama de uzura lor fi
zică, dar și nervoasă, în urma gre
lei confruntări de baraj cu repre
zentativa Ungariei. Schimbarea e- 
chipei pentru jocul cu Danemarca, 
„întăririle" de moment nu numai 
că nu și-au arătat roadele, dar au 
avut și un efect negativ asupra 
moralului componenților Iotului o- 
limpic, cărora, lipsindu-le certitu
dinea folosirii lor in partidele ofi
ciale, Ie-a dispărut in bună măsură 
și stimulentul, interesul pentru rea
lizarea unei pregătiri temeinice, 
unora chiar dorința rămînerii în lot

Efecte evident dăunătoare a a- 
vut și măsura schimbării antreno
rilor lotului olimpic. Analizînd a- 
cum mai atent lucrurile, Biroul 
federal a ajuns la concluzia că 
n-a fost suficient de bine gindită 
și de motivată încredințarea con
ducerii tehnice a acestui lot antre
norilor Gh. Ola și Gh. Constantin, 
pe care nu-i recomanda — de 
fapt — vreo realizarea deosebită 
de pînă atunci. Că numirea lor la 
lotul olimpic, care însemna prac
tic o promovare încărcată de răs
pundere, s-a făcut pripit este acum 
clar. Cei doi tehnicieni s-au dove-

uit în perioada lor de activitate la 
Tot lipsiți de personalitate, neho- 
tărîți, influențabili. ceea ce s-a 
resimțit în procesul de selecție și 
de pregătire a echipei.

Supraevalulnd bilanțul turneului 
întreprins în cursul iernii în Ma
roc. dar în aceeași măsură trecînd 
ușor peste deficiențele manifesta
te de echipă în meciurile de veri
ficare cu selecționata divizionară 
bulgară și reprezentativa Perului, 
antrenorii, ca și jucătorii de alt
fel, au tratat destul de superficial 
partida de la București cu Dane
marca, subestimind valoarea ad
versarului, deși toate precedentele 
nu recomandau de fel acest lucru.

Astfel, prin cumulul tuturor a- 
cestor deficiente, s-a ajuns la si
tuația ca echipa olimpică să pres
teze un joc sub orice critică. lipsit 
de o idee tactică clară, dezorien
tat. grevat de o insuficientă ca
pacitate fizică și de evidente slă
biciuni morale ale componenților 
formației.

Fără a neglija serioasa parte de 
vină a tehnicienilor biroul federal 
a apreciat că răspunderea princi
pală pentru penibila evoluție 
din acest meci decisiv revine 
jucătorilor. In afara marilor ca
rențe de ordin tehnic și tactic ma
nifestate de ei. jucătorii nu s-au 
mobilizat suficient în teren, nu 
s-a remarcat la ei nici pe departe 
spiritul de luptă, de dăruire de 
care au dat din plin dovadă echi
pierii primei reprezentative. Aceas
ta, cu atit mai surprinzător cu cit 
acestor sportivi li s-a arătat in dis
cuțiile avute responsabilitatea pen
tru acest joc de calificare și do
rința unanimă ca fotbalul româ
nesc să fie reprezentat la turneul 
olimpic de fotbal de la Munchen.

Fără îndoială, de tot acest capi
tol negativ al echipei olimpice este 
legată și responsabilitatea conduce
rii federației, a biroului, așa cum 
rezultă din cele de mai sus.

Analizînd deficiențele semnalate, 
stabilind partea de responsabilitate 
a fiecăruia pentru cele petrecute.

— Sancționarea cu interdicția 
de a mai face parte din vreun 
lot reprezentativ în tot cursul a- 
nului 1972 a jucătorilor care au 
evoluat în partida de la Bucu
rești cu Danemarca (mai puțin 
jucătorii proveniți de la lotul re
prezentativ A, Dumitru, Neagu, 
și Dom ce), precum și a seleclio- 
nabiliior olimpici Vigu și Pantea, 
care au manifestat 
disciplină crasă în 
gătirilor ;

— Eliberarea din __ __
antrenor de iot reprezentativ a 
antrenorului Gh. Ola ;

— Renunțarea la serviciile an
trenorului Gh. Constantin ;

— încetarea activității lotului 
olimpic român în forma lui ac
tuală.

cete de in- 
timpul pre-

funcfic de

★

Biroul C.N.E.FR. a ascultat refe
ratul prezentat de către F. R. Fot
bal și a apreciat că atitudinea cri
tică și autocritică a analizei, cit 
și măsurile luate sint corespunză
toare. In aceiași timp, a atras a- 
tentia federației asupra faptului că, 
dacă in alte situații orientarea și 
activitatea Biroului federal au fost 
pozitive și apreciabile, eșalonului 
olimpie al fotbalului i-a fost acor
dată insuficiectă atenție, că in a- 
ceastă privință F. R. Fotbal nu a 
fost consecventă cu unele hotăriri 
proprii. aprobate și de Biroul 
C.N.E F.S. De asemenea, a reco
mandat federației de fotba; ca pe 
viitor să activeze multilateral ; 
ocupindu-se în măsură egală 
toate eșaloanele fotbalului.

Biroul C N E.F„S. s-a referit în 
mod autocritic și la atitudinea 
membrilor săi In timpul pregătiri
lor reprezentativei olimpice. de
oarece aceștia nu s-au sesizat la», 
timp de unele slăbiciuni evidente 
în comportarea și verificările a- 
cestui lot reprezentativ pentru jo
cul de calificare cu Danemarca.

ae

Corespondentă specială pentru SPORTUL

SQUADRA DAVIS-AZZURRA"

Nicola Pietrance
succese in

• un deceniu șt jumătate de 
nil italian.și internațional

Sportivi români peste hotare
Intre 9 și 11 iunie va avea loc 

Ia Varșovia un concurs internațio
nal de călărie (obstacoleh La a- 
ceastă întrecere va participe și un 
iot de sportivi români compus din : 
Dumitru Velea. Aurel Stoica. Cor
nel Ilin, Silvestru Enache șj Ion 
Popa; antrenor Gheorghe Antohi. 
După concursul de la Varșovia, că
lăreții români se vor prezenta 
startul unei 
va desfășura 
și 18 iunie.

noi competiții, ce 
la Clsztyn, între

la 
se
14

★
Un grup de caiaciști

— printre care Vasile Roșea, Va- 
sile Serghei, Vicol Calabiciov și 
Nastasia Nicoiae (antrenor Maria 
Navasartl a plecat astăzi spre 
Minsk, pentru a participa sîmbătă 
și duminică 
lă ce se va

sn oiști

la irigata intemaționa- 
desfășura în localitate.

★
concursului intemațio-în cadrul 

nai de canotaj academic, care este 
programat la sfirșitul săptămînii la 
Moscova, vor participa și cîteva e- 
chipaje românești (simplu — Al. 
Aposteanu, 2 fără cîrmaci. 2+1 și 
4—1). Schiflștii noștri au plecat ieri 
spre capitala U.R.S.S.

SOLICITA PE
★

ȘI-A FĂCUT RODAJUL
PENTRU BUCUREȘTI
Nu, dragi citi

tori 
lui", 
Italia nu-și face 
iluzii, 
ma victoriei. ob
ținută de 
natta asupra lui 
Năstase la 
pionatele 
naționale 
Franței !

Toți — 
că tori, 
și jucători ai 
„Squadrei Davis- 
azzurra" — știu 
prea bine ce grea 
încercare îi aș
teaptă luna vi
itoare la Bucu
rești, în semifi

nala europeană care opune echipele 
celor două țări. Reușita lui Panatta, 
pe „centralul" 
Garros, fără să 
rițele tinărului 
fost rezultatul 
plex de împrejurări, iar repeta
rea ei — la un răstimp atît de 
scurt — pare foarte puțin proba
bilă.

La 
intee 
Davis" — federație italiană a tri
mis pe toți titularii echipei, pre
cum și o serie de alți tineri ju
cători, apți de. a-și face rodajul 
în tenisul internațional. Barazzu
tti. Bertolucci. Panatta și Pietran
geli. „cei 4" care vor face drumul 
spre București pentru meciul cu 
România au avut acum colegi de 
competiție pe Di Domenico. Tccci, 
Castigliano, Di Matteo și Zuga- 
relli. Dintre aceștia din urmă Di 
Matteo a reușit să treacă de „fur
cile caudine" ale primului 
printr-o merituoasă victorie 
ora reputatului 
pierzînd apoi cu onoruri în_ fața 
lui Orantes. De 
relli a trecut 
McManus,, dar a 
brazilianului Mandarino.

Puțin edificatoare a fost și e- 
voluția primilor doi titulari, Ba-

ai „Sportu- 
nirneni în

prin pris-

Pa-

cam- 
inter- 

ale

condu- 
tehnicieni 

jucători

de la Roland 
micșorăm din me- 
jucător italian, a 
unui întreg com-

Paris — penultimul test îna- 
viitoarei etape din „Cupa

razzutti și Bertolucci. Primul a 
fost învins de Barclay, iar al doi
lea de Jauffret, tenismeni fran
cezi fără' prea mari veleități. O 
carieră mai lungă au 
lalți . „mușchetari" ai 
Pietrangeli surprinzînd 
asupra australianului 
chilianului Fillol, pînă 
în fața imperturbabilului Orantes. 
Dar „bătrînul" Nicola se simte ca 
acasă pe terenurile pariziene, a- 
colo unde trimfa cu ani în urmă 
de două ori (n.n. 1959 și 1960). 
Adriano Panatta, indiferent de ul
timele sale rezultate, și-a refăcut 
simțitor prestigiul în clasica în
trecere, unde avusese o destul de 
ștearsă apariție Ia ediția de anul 
trecut, fiind învins de out-siderul 
francez P. Dominguez.

Precizăm, cei patru jucători (P. 
Barazzutti.
natta, N. 
desemnați 
România.
distribuția
joc împotriva echipierilor români. 
Se pare că Mario Belardinețli — 
căpitanul echipei italiene — este 
înclinat să-l prefere totuși pe 
Barazzutti lui Bertolucci, ultimul 
pierzîndu-și meciul de simplu 
contra modestului olandez J. 
Hordjik, în etapa anterioară. în 
acest caz, la București partidele 
de simplu ar trebui să fie susți
nute de Panatta și Barazzutti, iar 
dublul ■— aproape cu certitudine 
— de Panatta și Pietrangeli.

Oricum, pronosticurile noastre 
rămîn pesimiste : 4—1 pentru Ro
mânia — spun 
Adăugăm : nici 
clus...

avut cei- 
squadrei, 

cu victorii 
Crealy și 
a pierde

P. Bertolucci A. 
Pietrangeli), au și fost 
pentru deplasarea în 

încă nesigură rămîne 
lor în cele trei zile de

Bologna, mai.

Pa-

cei mai multi aici, 
un 5—0 nu e ex-

Cesare TRENTINI

tur.
asu-

Milan Holecek,

asemenea, Zuga- 
de americanul 

cedat imediat

TELEX

T0|l MAEȘTRII ARBITRAJULUI
N-a vrut să moară cuminte, a- 

nonim, și neinteresant acest cam
pionat Si de aceea, spre final, el 
se manifestă pe planuri multiple. 
Printre ele, prezentînd o impor
tanță majoră, problema arbitra
jului apare acum în toată semni
ficația ei 
regret, și 
Subiectele 
pure ale 
din prima 
spațiu mai 
o privire 
doar zilele de după finalul în
trecerii o pot da. Pentru acum, 
un aspect de urgență, dacă 
admite termenul, și anume — 
LEGĂRILE.

Așa cum se prezintă astăzi 
samental, datoria (de altfel 
deaulw -obligatorie)

și, o spunem cu destul 
cu mai vechi carențe, 

ținînd de 
conducerilor

divizie comportă un 
mare și, mai cu seamă, 
de ansamblu pe care

aspectele 
jocurilor

veți 
DE-

cla- 
tot- 

a celor ce re
partizează pe „cavalerii fluieru
lui" trebuie să meargă pînă la 
evitarea oricăror suspiciuni 
vind arbitrul repartizat; mai 
seamă în 
în lupta 
ca și în 
semnul

pri
cii 

întîlnirile implicate 
pentru primul loc, 
aceea — încă sub 

întrebării — pentru

r

Sîmbătă și du
minică. pe stadio
nul Republicii s-a 
desfășurat prima 

a Vl-a din cadruletapă a zonei 
concursului republican interjude- 
țean.

La întreceri au fost prezente nu
mai trei echipe (din șase înscrise), 
singurele rezultate care au salvat 
reuniunea de mediocritate, fiind 
cele realizate de atleții înscriși 
în afară de concurs, precum și 
recordul de junioare III, obținut 
de Dorina Bursuc (antrenor Eu
gen Răducănescu) cu 58,5 sec (v.r.i 
60,3, FI. Nistor).

Cele mai bune performanțe i 
MASCULIN — 200 m și 400 mi 
Gh. Sfichi (Constr.) 23,0 și, 
pectiv, 50,7; înălțime (h.
Ioan (Dinamo) 2,14 m, C. Scafeș

res-,
c.): $.

(Urinare 
din pag. 1)

București este cea 
a R.P. U n componența că
reia se : fostul multiplu
campion olimpic Laszlo Papp. în 
prezent antrenor al echipai țârii 
vecine. Din delegația «maghiară 

ibe parte 10 pugiliști. la toate ca
tegoriile, mai puțin semigrea.

Federația spaniolă sre< es 
tate a delegat la București un nu
măr de cinci boxeri, la c. - 
muscă, cocoș, semiușoară, 
și semimijlocie în care spec.a. r : 
spanioli își pun mari spcr„r.'

Aseară tîrziu au sosit delcc"- 
Angliei, Scoției și Turciei, 
întrecerile de la București

țiile
La
din partea Angliei vor participa

15. Există 
— determinate 
actuale — care 
noi, comisia In- 

misiune a

evitarea locului 
cîteva posibilități 
de circumstanțele 
pot ajuta, socotim 
sărcinată cu delicata 
delegărilor.

Prima ni se pare a fi aceea că, 
dată fiind absența echipelor 
bucureștene din întrecerea direc
tă pentru primul Ioc, masivul lot 
al arbitrilor consacrați din Capi
tală, mulți dintre ei purtători 
ai ecusonului F.I.F.A.. ar trebui 
mult mai intens repartizat în con
ducerea întilnirilor, angajind — 
direct sau indirect — întrecerea 
pentru locurile 
departe, folosirea 
orașele fără echipe 
vizie 
măr 
(cazul lui 
și al Iui 
Mare). în 
nerală a 
utilizarea 
lor cu experiență, cu un nume, cu 
prestanță și autoritate. Nu e mo
mentul ca, în finalul acestui fier
binte campionat, să facem expe-

din frunte. Mai 
arbitrilor din 
din prima di- 
puțini la nu
de asemenea

din păcate 
se impune

N. Rainca din Birlad 
Otto Anderco din Satu 
sfîrșit, ca o condiție ge- 
deîegărilor se impune 

cu precădere a arbitri-

DORINA BURSUC (14 ani), 
58.5 sec la 400 m

(C.A.U.) 1,95 m ; Suliță (h.c.); 
Petra (Steaua 70.12 m. 800 m 
1500 m î A. Grigore 
2:02,0 și, respectiv. 4:05,2 ;
A. Nunu (Constr.) 15:53,4 
tale: Gh,. Lixandru
13,68 m : Disc: V. 1
(Progr.) 42,28 m ; FEMININ - 
100 m și 100 mg i V. Biduleac 
(Constr.) 12,6 și, respectiv, 14,9; 
200 m și 400 m : D. Bursuc (C.S.S.) 
26,1 și respectiv, 58,5 ; Lungime: 
(h.c.) •, Al. Popescu (Steaua) 6,26 
m'; înălțime; L. Mărgineanu 
(Progr.) 1,54 m ; Greutate și Disc: 
V. Brad (Progr.) 14,00 m și, res
pectiv, 41,26 m ; Suliță î St. Cion- 
tu (Constr.) 48,76 m.

Clasament pe echipe după pri
ma etapă i 1. Constructorul 128 p, 
2. Progresul 107 p, C.S.S. 70 p.

C.M. MUREȘANU — coresp.

M.
Și 

(Constr.) 
5000 m: 

1 ; Greu- 
(Constr.) 

Mihalcea

PATINOARUL „23 AUGUST"
ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

șapte boxeri, la categoriile muscă, 
cocoș, pană, semimijlocie, mijlo
cie mică, mijlocie, semigrea. Tot 
șapte reprezentanți 
Scoția : semimuscă.
pană, ușoară, semimijlocie și mij
locie mică. Azi sînt așteptate să 
sosească și celelalte delegații.

De asemenea, începînd de ieri 
sint prezenți Ia București R. 
Lisowski (Polonia), vicepreședinte 

i E.A.B.A., dr. 3. L. Blonstein 
(Anglia) șeful comisiei medicale 

: BA ' K, Weer (R.D. Germa- 
— bru în comitetul execu

te E-AJLA- personalități din lu
mea pcgîlistică internațională, 
care vtt asista li întrecerile conti
nentale ce încep sîmbătă la pa
tinoarul „23 August".

va avea și 
muscă, cocoș.

riențe, încercări de promovare 
examene de intrare 
tegorie de arbitraj, 
toate campionatele 
nostru demonstrează 
dreaptă" a întrecerii, 
în scenă arbitrii cei __ ____
mai energici, mai severi pentru că 
numai astfel se pot evita dege
nerările meciurilor, aparițiile al
tercațiilor, lovirilor. gesturilor 
nesportive, etc.

Faptul că ultimele două etape 
au venit cu destule arbitraje 
slabe — fie determinate de gre
șeli flagrante, influențînd scorul, 
fie provenind dintr-un nivel - ge
neral, sub pretențiile primei di
vizii — ar trebui să determine 
Colegiul central să uzeze de cele 
mai bune Și consacrate forțe ale 

arbitrarea — termenul 
propriu — unui final

mai bt 
sale în 
are sensul 
incandescent.

sau 
ca- 
din

în prima 
Practica 
continentului 

că, pe „linia 
sint chemați 
mai reputat i.

Eftimie IONESCU

Rămîne acum ca in alte condiții, 
(inindu-se seama de posibilitățile și 
necesitățile fotbalului nostru, să se 
treacă la închegarea unui nou lot 
(de perspectivă), care, bine îndru
mat și pregătit, să constituie o re
zervă 
loric 
țării.

cit mat apropiată pe plan va-
ade prima reprezentativă

Meci amical
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ - 
DIMITROVGRAD 1-0 (0-0)
In fața unui numeros public, 

Ia P. Neamț s-a disputat meciul 
amical de fotbal între formația 
locală Ceahlăul și echipa bulgară 
Dimitrovgrad. După un joc fru
mos cu multe faze dinamice și 
numeroase ratări de arabele părți, 
scorul a fost favorabil cu 1—0 
(0—0) fotbaliștilor de la Ceahlăul. 
A înscris Contardo min. 67 din 
lovitură de la 11 m acordată pen
tru henț în careu.

C. NEMȚEANU — coresp.

BREVIAR
PROBLEMA biletelor de intrare 

pentru întrecerile Olimpiadei de la 
Munchen a devenit se pare, încă de 
pe acum, insolubilă. Organizatorii au 
căutat să rezolve intr-un mod origi
nal greutățile ce se vor ivi în pro
blema cazării valului de oaspeți 
străini, ce va invada capitala bava
reză în luna august. De aceea s-a 
luat hotărîrea de a oferi bilete ace
lora dintre miinchenezi care vor con
simți să pună locuința lor la dispo
ziția Comitetului de organizare a 
J.O., pentru cazarea oaspeților. Răs
punsul la ofertă a creat însă altă 
problemă, căci în numai primele trei 
zile de la apariția cestei măsuri, s-au 
anunțat 10 000 de amabile gazde...

După ultimele date, la cea 
de a XX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară vor parti
cipa peste 12 000 de sportivi, 
antrenori și persoane oficiale. 
De asemenea, este prevăzută 
prezența a 6 500 de reprezen
tanți ai presei, radioului și 
televiziunii.

oară în istoria 
medaliile oferite 

învingătorilor vor fi nominale. Gra
vori experimentați vor înscrie în aur, 
argint și bronz numele atleților vic
torioși, într-un timp record. O ulti
mă experiență făcută a dat rezulta
tul de 52 sec. necesare gravării nu
melui lui Mohamed Gamoudi, posibil 
cîștigător al probei de 5 000 m. Ceea 
ce poate fi un prim record olimpic.

MAI bine de 5 000 de locuitori ai 
Moscovei au vizitat expoziția orga
nizată în orașul lor, de Comitetul de 
organizare a J.O. de la Munchen. 
Expoziția, conținînd afișe și fotogra
fii, cu prilejul căreia a rulat și un 
film despre Munchen, intitulat : „Un 
oraș vă invită". Inaugurarea a fost 
făcută de Hans Joachim Vogel, vi
cepreședinte al Comitetului de orga
nizare și primar al orașului Munchen. 
Ea a fost organizată în colaborare 
cu Comitetul olimpic al U.R.S.S.

PENTRU prima 
Jocurilor Olimpice,

OLIITIPIC
ÎN afara celor peste o mie de înso

țitoare poliglote recrutate pir.â acum, 
Comitetul de organizare a J. O. de 
la Munchen a angajat 156 de inter
prete și traducătoare selecționate din 
700 de candidate, astfel că participan- 
ții la Jocuri nu vor întîmpina nici 
o dificultate de ordin „lingvistic".

COMITETUL olimpic național au
striac va cere, în cadrul lucrărilor 
C.I.O. care vor avea loc la MOnchen 
cu ocazia J. O., modificarea artico
lului 26 din statutul C.I.O., în legă
tură cu eligibilitatea participanților 
la Olimpiade. Această hotărîre a fost 
luată în urma unei ședințe prezidate 
de Kurt Heller, vicepreședintele fo
rului austriac. Un purtător de cu- 
vînt a declarat că în această pro
blemă au fost consultate mai 
comitete naționale europene.

multe

il de
vest-

RECORDUL antrenamentelor 
ține fără îndoială, înotătorul 
german Hans Fassnacht. El este, in 
prezent, student al unei universități 
americane și se află în grija cunos
cutului antrenor Don Gambil, care îl 
pregătește pentru viitoarele J. O. de 
la MOnchen. Se poate spune că nici 
unul dintre viitorii concurenți olim
pici la probele de înot, nu se an
trenează atît de intens ca Fassnacht. 
El este prezent 
în bazin, unde 
laritate cîte 20 
stiluri.

zilnic timp de 8 ore 
parcurge cu regu- 

de km, în diferite

olimpic brazilian aCOMITETUL
hotărît să nu trimită la J. O. de la 
Munchen echipa de polo pe apă, care 
era calificată pentru turneul final. 
Forul brazilian și-a motivat hotă
rîrea prin 
în ultimele 
zilieni.

ORAȘUL
dar un fragment dintr-o coloană de 

4 piatră, provenind dintr-un templu al 
străvechii localități Olympia, leagănul 
Jocurilor antice.
oferit de Oficiul 
al Greciei și 
„Olympia — 776
1972“. Potrivit

rezultatele slabe obținute 
întîlniri de poloiștii bra-

Olimpiadei a primit în

Acest dar a fost 
central de turism 
poartă inscripția : 
î.e.n. — Munchen 

părerii experților, 
fragmentul de coloană are o vechime 
de 2 700 de ani.

DOI SPORTIVI EXCLUȘI DE LA J.O. ’72»
ta consideră excluderea lui Kodriguez 
(campionul mondial de amatori ta proba 
de urmărire) ca o discriminare față de 
sportul din America Latină. Președintele 
comitetului olimpic columbian, Mario 
Garcia, a declarat că va face apel împo
triva hotăririi luate de C.I.O. Pe de altă 
parte, lot din Bogota se anunță că Mar
tin Rodriguez aflind 0e excluderea sa 
de la Olimpiadă, a hotărît să vină in 
Europa pentru a participa la diferite 
curse și reuniuni internaționale ta cali
tate de ciclist „independent".

LAUSAXXE. 31 (Acirpres) — Comisia 
spociaU a Comitetului Internațional O- 
Uraplr tn-.nmlta la Lausaatte--a tiat -pu
blicității un comunicat in care se arata 
ci ciclistul columbian Martin Rodricu ’ 
nu r( putea participa la J.O. de la 
Munchen. Aceeași hotărîre a fost luata 
ți in cazul țintarului Vic Preston (Kc- 
nla). Cei do! sportivi stat acuzați de a 
fl folosit numeit și fotografiile lor in 
«copuri comerciale.

Hotărîrea C.I.O. a fost primită cu vii 
proteste in Columbia. Ziarele din Bogo-

La Moscova, în prima zi a campionatelor 
de atletism ale asociației sportive a 
Armatei Sovietice, recordmana mondială 
la aruncarea discului, Faina Melnik, a 
realizat performanța de 64,64 m, avînd 
anterior alte două încercări peste 60 m. 
Aruncarea suliței a _—.
campionul olimpic Ianis Lusis cu 85.32 
m. Alte rezultate : înălțime — Gavrilov 
2,17 m ; 1 500 m — Șarafudinov 3:13.2: 
5 000 m — Prodankov 13:49; greutate — 
Gușkin 19,12 m; aruncarea ciocanului
— Gamski 70.72 m; aruncarea greutății 
(f) — Karabelova 18.04 m: aruncarea 
suliței (f) — Koroleva 58,56 m; 400 m (f)
— Kulișkova 54,3.

fost cîștigatâ de

In concursul atletic desfășurat ia Phila
delphia, americanul Chris Dunn a ciști- 
gat proba de săritură în Înălțime cu 2.18 
m Bruce Colins a fost cronometrat pe 
440 yg, cu 50,9, iar Tom McMannon a 
trecut primul linia de sosire in proba 
de 120 yg în 13.7. Proba de o milă s-a 
încheiat cu victoria lui Mike Kogh — 
4:01,6.

PROPUNERI ALE ADUNĂRII GENERALE
A FEDERAȚIILOR INTERNATIONALE SPORTIVE

LAUSANNE. 30 (Agcrpres). — 
Adunarea generală a federațiilor in
ternaționale sportive (A.G.F.I.) a 
adoptat o recomandare privitoare 
Ia condițiile de admitere la Jocu
rile Olimpice.

Propunerile A.G.F.I. prevăd. în
tre altele, ca normele olimpice, pri
vind statutul sportivului amator, să 
înglobeze cîteva criterii fundamen 
tale, lăsind federațiilor internațio
nale și naționale latitudinea de a 
stabili modalități specifice și rea
liste, aplicabile după caracterul fie
cărei ramuri sportive. Textul, care 
va fi supus aprobării C.I.O., insis
tă asupra faptului că federațiile 
sportive sint singurele in măsură 
să aplice un control eficace asupra 
respectării statutului de amator.

în altă ordine de idei, A.G.F.I,

se declară de acord cu ideea ,je- 
gionalizârii Jocurilor Olimpice" în 
sensul că organizarea Olimpiade
lor să poată fi încredințată nu nu
mai unui oraș, ci și unui grup de 
țări, sau unei zone geografice, cu 
scopul de a se putea utiliza toate 
instalațiile sportive existente.

A.G.F.I. va cere, de asemenea, 
C.I.O. ca spezele de deplasare pen
tru arbitri la Jocurile Olimpice să 
fie suportate de orașele organiza
toare. în 
A.G.F.I. și 
C.I.O. vor 
menea, și 
care controlul antidoping, cronome
trajul. publicitatea comercială Ia 
Jocurile Olimpice, ajutorul tehnic 
acordat clc C.I.O. țărilor în curs de 
dezvoltare.

Proba dP sabie, i cadrul concursului 
International — lmă de la New 
York, a fost ddttnnată de sportivii ita
lieni, clasați pe primele trei locuri. A 
ciștigat Mario A. Montano cu 5 victorii, 
urmat de Mario P. Montano — 4 v șl 
Rolando Rigoli — 3 v. Campionul mon
dial. Michele Mafiei (2 v) a ocupat 
locui șase.
M
în localitatea norvegiană Hamar s-a dis
putat întîlnirea de fotbal dintre selec
ționatele de tineret ale Norvegiei și Fin
landei. Partida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 1—1 (1—0).

Intr-un meci amical de fotbal, 
la Tel Avlv, echipa Manchester 
a învins cu scorul de 2—1 (2—0) ______
tlonată a orașului. Golurile fotbaliștilor 
englezi au lost marcate de Kidd (mm. 
9) șl Sacler (min. 23). Pupctul gazdelor 
a fost înscris în min. 62 de Rosen.

dlsputat
United 

o sfelec-

reuniunea comună a 
a Comisiei executive a 
fi examinate, de ase- 
alte probleme, printre

Cursa automobilistică de 500 de mile de 
la Indianappolis, ajunsă la cea de a 
56-a ediție, a fost cîștlgată în acest an 
de americanul Mark Donohue. Concu- 
rind pe o mașină „McLaren Oftenhaus- 
ser“. Donohue a fost cronometrat pe 
804 km. cu timpul de 3h 03:31,55. reali- 
zînd o medie orară record de ’ 263,071 
km. Pe locul doi s-a clasat Al Unser ne 
„Colt Offenhausert', urmat de Joe Leo
nard pe „Colt Offenhauser", 
Sessions pe „Lola Ford“.

dută în peste 
milioane de
xemplare!

cățelul-

miln- 
are 

„re
sale: 
Uschi

Cu mult înaintea 
primelor starturi, 
Olimpiada 
cheneză își 
de pe acum 
detele" 
simpativa 
Badenberg (eroi
na unui film pu
blicitar preolim- 

pic) și 
mascotă Waldi, a 
cărui copie în 
pluș a fost vîn- 

2 
e-

FILM!10 REGIZORI ȘI UN 
piade au fost mai mult eșecuri, 
întrucît se limitau la simple repor
taje filmate ale diverselor probe 
Or, filmul trebuie să prezinte ceva 
în plus față de ceea ce transmite 
de pildă, televiziunea.

Și organizatorii Olimpiadei sînt 
interesați în realizarea unei opere 
originale, a unui adevărat film 
artistic care să „traducă" in ima 
gini impresiile realizatorilor la 
care s-a făcut apel, decît la n 
prezentare prescurtată a întreceri
lor ce vor avea loc în această vară 
la Munchen.

Să vă dăm un exemplu : de pil
dă. Kon Ichikawa va face o sec 
vență de 10 minute asupra cursei 
de 100 m plat I Regizorul japonez 
a hotărît să foloseoscă 40 de apa
rate de filmat pentru a fixa pe

nume ale cinemato- 
alese pen-

Zece mari 
grafului mondial au fost 
tru a realiza filmul Jocurilor Olim
pice. Producătorul american David 
Wolper a indicat numele realiza
torilor selecționați: francezul
Claude Lelouch, senegalezul Ous- 
mane Sembene, cehoslovacul Milos 
Forman, japonezul Kon Ichikawa, 
sovieticul Iuri Orezov. americanul 
Arthur Penn, englezul John 
Schlessinger, italianul Franco Ze
ffirelli și suedeza Mai Zetterling 
Va mai fi desemnat și un reali
zator din R.F. a Germaniei

Ambiția lui D. Wolper este de 
a face un adevărat film despre 
J.O. 1972, un film care să cunoască 
și succes de public, pentru că 
după cum a declarat el, peliculele 
realizate pînă acum despre Olim-

peliculă fizionomia fiecărui concu
rent al cursei finale, fiecare pi
cior, fiecare mușchi, cea mai mică 
tensiune...

Actrița-regizoare Mai Zetterling 
s-a hotărit să urmărească întrece
rea halterofililor Arthur Penn it 
va lua... la ochi pe negrul ameri
can Bobby Lee Hunter, faimosul 
boxer-deținut, in timp ce O. Sem
bene va studia antrenamentele și 
comportarea concurenților afri
cani.

Pentru a fi cit mai aproape de 
eroii lor, pentru a-i cunoaște cit 
mai bine, s-a stabilit ca realizatorii 
să locuiască împreună cu 
în satul olimpic, pe toată 
întrecerilor.

Filmul va fi gata pentru 
la începutul lui 1973.

atleții 
durata

ea aut

C.N.E.FR
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diferite a principalelor întîl-

II). T. A. 1(0)
L,U“ CLUJ 0(0)

A

ARAD, 31 (prin 
trimisul nostru).

, Printr-o ciudată

telefon, de Io

programare la

AXENTE

STEAUA

e

niri ale etapei, publicul arădean 
a fost lipsit de posibilitatea de a 
urmări concomitent, așa cum 
fi dorit și cum era și normal, 
atît partida echipei favorite pe 
teren propriu, cit și meciul de la 
Constanța, de al cărui rezultat 
depinde, evident soarta primului 
loc în clasament. în schimb, el 
a avut satisfacția să asiste la un 
veritabil derby și să aplaude cu 
căldură victoria meritată a echipei 
sale asupra unui adversar de 
certă valoare, 11-le studenților 
clujeni.

începutul partidei este furtu
nos. se joacă în viteză, se aruncă 
în luptă energii nebănuite, 
consumă faze pline de 
se ratează ocazii mari, 
la poarta unde Stefan 
vârâte minuni. U.T.A.
cest timp trei faze fierbinți în 
care mingea a refuzat pur și sim
plu să intre in plasă : în min. S. 
cînd Petescu a trimis cu capul 
cu boltă peste Ștefan, dar Cim- 
peanu salvează de pe linia porții ; 
în min. 7, cînd Broșovschi a tras 
cu sete puțin peste poartă și în 
min. 8, cînd șutul lui Birău a 
ocolit colțul de sus al porții uni
versitarilor. în continuare, jocul 
este încins pînă la sfîrșitul repri-

ar

se 
dinamism, 
în special 
face ade- 

are în a-

POLITEHNICA 1(0) Doar Politehnica
a tremurat pentru acest egal■ ii

Stadionul ;,23 August" : teren : admirabil : timp : 
tort : aproximativ 5 000. Au marcat : IORDANESCU (min. 
(min. 70). Raportul șuturUor la poartă : 10—12 (pe spațiul 
portul de cornere : 4—3.

STEAUA : Haidu — SĂTMĂREANU. Smarandache, 
TACHE — Naom (min. “ ---------' —“Z — '
taru, Năstase (min. 46 Ștefânescu).

POLITEHNICA : POP — Greerosu. ROMILĂ I. ALECU. PALL — Ro- 
milă n, Simionas — Incze, CL'PERMAN, Lupulescu. Moidovan (min. 35 — 
Dănilă). ___

A arbitrat CONSTANTIN GHITĂ ****, ajutat la linie de Nicoiac 
Iliescu si Mlron Roman (toți din Brașov),

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : STEAUA —

frumos : specta-
3) șl LUPULESCU 
porții : 8—5). Ra-

, . . CIUGARIN. CRlS-
76 _ Du.-niiriu III). Vlgu — Pantea. lordănescu, Tă-

Cu o listă de accidentați. de 
veritabilă infirmerie, cu Moldo- 
veanu suspendat. Politehnica a 
reușit — mai întii — sâ prezinte 
11 jucători în teren. O primă 
performanță. A doua, care n-a 
depins chiar atît de ea, ci mai 
mult de partenerul ei de între
cere, egalitatea, cu care se în
toarce de la București, și care 
reprezintă un imens balon de oxi
gen în lupta pentru supraviețuire 
în prima divizie, situație la care 
nici în ruptul capului nu credeam 
ca echipa din Dealul Copoului să 
poată ajunge în aceste săptâmîni 
de final 
de felul

Ieșenii 
viți de importanța meciului 
care orice minge ce se rostogolea 
spre poarta lor întruchipa — 
poate — coșmarul Diviziei B. 
Numai că aceste mingi nu purtau 
toată convingerea trimi tătarilor, 
jucătorii de la Steaua apărind pe 
teren mai mult parcă pentru a 
îndeplini o formalitate, într-o 
partidă tare scumpă doar oaspe
ților. în asemenea condiții, am 
notat prezența lăudabilă — sub 
raportul competiției și al onoarei

ale campionatului, 
cum zburda in tur. 
au intrat pe teren

față

stri- 
in

CONCURS DE MARATON
In organizarea Clubului sportiv 

Progresul, în ziua de 10 iunie se 
va desfășura în Capitală un con
curs de maraton (42,195 km).

LUPTĂTORII DE LA DINAMO BRAȘOV

AU EVOLUAT CU SUCCES IN UNGARIA
Echipa de lupte libere Dinamo 

Brașov a evoluat în Ungaria, la 
Szekesfehervăr. în întîlnirea pe e* 
chipe. cu selecționata orașului, Di
namo Brașov a obținut victoria cu 
6,5—3,5. în turneul individual, la 
care au participat și luptători din 
reprezentativa Ungariei, precum și 
de la puternicele cluburi Honved 
Budapesta și Ujpesti Dozsa, urmă
torii sportivi brașoveni s-au clasat 
pe primele locuri : G. Conrad (cat. 
57 kg), Em. Cristian (cat. 62 kg), 
Gh. Parascliiv (cat. 70 kg) și I- 
Marton (cat. 90 kg).

DUMINICĂ ÎN CAPITALA,
ÎNTRECERI DE CAMPIONAT

LA DIRT-TRACK

Duminică dimineața, amatorii 
întreceri motocicliste din Capitală 
vor putea asista la etapa a treia 
(ultima din tur) a campionatului 
național de dirt-track. Cursele au 
fost programate, începind de la ora 
10, pe pista special amenajată la 
baza sportivă Metalul din șos. Pan- 
telimon.

de

POLITEHNICA 7—1 (4—«).

sale — numai a ieșenilor. Cu un 
grup de 
campionat al țârii.
des-jj 
oaspeții 
rile și 
și un 
lor.

In opoziție cu dăruirea Politeh
nicii, Steaua s-a menajat (proba
bil) pentru derby- ul tradi Local 
ce duminxă seara, cu Dinasoa 
Sperăm să fie asa. tn teren am 
zărit palide evoluții destul de pu
țin interesate de soarta ce o va 
avea meciul in ceea ce privește 
prestigiul echipei. De altfel, su
porterii fruntași ai bucureștenilor. 
plasați la locul lor obișnuit <fe la 
tribuna a Il-a. s-au arătat primii 
nemulțumiți ce prezența — mai 
exact spus absența — din teren 
a favoriților pe care îi încurajează 
așa de neobosit meci de meci. 
Ieri însă, asalturile k>r vocale 
mureau la jumătate, odată cu pa
sele date la întîmplare de jucă
torii echipei gazde, în rindul că
rora aflăm cîțiva maeștri ai „un- 
doi"-urilor și ai combinațiilor de 
mare rafinament...

învățăcei ai primului 
alături de 

de obosițîi vechi titulari, 
au luptat din toate pute
ri nduri le noastre se vor 

omagiu pentru străduința

Eftimie IONESCU

s-Ids—ui UT A. : tsrm excedent ; timp frumos ; șpectatort — apro- 
ximatiT UN*. A ■fft : BOTB (min. 7t). Raportul luturilor la poarta : 
17_17 (pe spoit— pomu : 8—4). Raport de cornere : 12—9.

L TA : ZiUer — LERETXR. Cahmz. POPOVICI - PETESCU,
- AXEN~ K-- U H S.m= U-2UDE. BOTH.

.V CLUJ : ȘTEFAN — Crețe. PENA Solomon, CÎMPEANU — Anca, 
Fanea co» 75 M-hăuit — UCA. MUNTEAN-’, ilureșan. D. Mocanu (min. 
B Adam).

A arbitrat G. GHEMIGEAN ♦»■***, ajutat la linie de R. Stincan 
E M. Popescu rtoc <tm București u

Trofeul Pessrbovschl : 1
La tineret-rezerve I UT A. — .U* CLUJ 1-1

FEROVIARII SPERĂ ÎN
C.F.R. CLUJ 1(0)

S.C. BACAU 0(0)

de
10

SALVARE...

doua parte a 
.iau din nou
Aerate (min. 47)
48- trec din nou

cin
întfl- 

un
P 

oe

mai mari de către Mureșan 
17). Broșovschi (min. 22) și 
(min, 40>.

în cea de-a 
nirii, gazdele 
start vijelios. 
Domide (min.
puțin pe lingă gol. Apoi studenții 
clujeni echilibrează jocul. Minu
tele se scurg și în ciuda faptului 
că nu Se marchează încă, specta-

„betonul" moldovean (uneori cu 
oameni în zona careului). Și în 

crezul acesta superb, feroviarii Na 
pocăi aveau să primească, pe calea 
undelor, o veste bună ! ieșenii erau 
conduși la București cu 1—0. Fero
viarii au preferat însă să se gîn- 
dească mai mult la ei și la 2 minu
te după pauză, gazdele își găsesc 
încă o rază de speranță. Apărarea 
băcăuană, care a folosit azi jocul 
la ofsaid, s-a oprit Ia pasa lui Oct. 
Ionescu spre Soo (Comănescu se 
afla însă în spatele clujeanului), 
Soo a înaintat nestingherit și de la 
circa 35 metri, l-a driblat și pe ex
celentul Cizic și a înscris. Și fero
viarii sînt curînd foarte aproape de 
majorarea scorului, dar inspirația 
lui Cizic (min. 61) și pripeala lui 
S Bretan (min. 67) fac ca... emoții
le" să se mențină, pentru că băcă
uanii au cîteva minute de asalt. 
Clujenii însă știu să se apere, mai 
ales că de la București vine vestea 
egalării, se apără, dar nu uită nici 
de contraatac, și numai lipsa de

s.c.

Stadion t,Municipal" 7 Ump fru
mos. călduros ; teren bun ; spectatori 
14 ooo. A marcat : SOO (min. 47). 
Raportul șuturilor la poartă : 16_6 
(Pe spațiul porții S 5—1). Raport de 
cornere : 10—4.

C.F.R. S GADJA — LUPU, PEN- 
ZEȘ, Dragomir, Roman — M. BRE
TAN, Cojocaru — S. Bretan. șoo 
(min. 53 Vișan), O. IONESCU (Țe- 
gean mih. 79), Petrescu.

S. C. BACAU : CIZIC — Kiss, Si- 
năiiceanu, Velicu. Comănescu — 
Hritcu (min. 66 Vătafu), Catargiu — 
PANĂ, Mioc (min. 55 S. Avram), 
giubei, Băluță.

A arbitrat CONST. DLNULES CU 
★ ajutat la linie de C. Costicâ
(bine) și C. Dragotescu (cu greșeli) 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : C.F.R.

BACĂU 4—1 (1—0).

la
es-.e splendid, prin dina- 

dramatism și angajament 
Totuși. U.T.A. găsește pînă

cotul 
nism. 
total.

urmă cheia pentru poarta lui 
Ștefan în min. 70, cind o acți
une _ca pe sfoară". în care min
gea a mers pe itinerariul Axen- 
te—Breșevschi—Both, ultimul în

scrie printr-un șut sec în colțul 
?_r_g. Practic meciul este jucat, 
dar jucătorii continuă să lupte cu 
țoală energia, totuși sportiv, pînă 
la Cuierul final al arbitrului.

1.

I

Mihai IONESCU

în 
în 
că

CLUJ, 31 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

•Nu știu dacă C.F.R. va reuși 
marea sa tentativă de a rămîne 
„înalta societate". Cert este însă
a doua echipă a Clujului luptă ad
mirabil pentru cauza sa, ignorînd 
„calculul hîrtiei", a trudit și azi cu 
luciditate 90 minute fără a se Ja- 
menta de marile sale ratări (Roman 
min. 13, S. Bretan min. 33, faze în 
care portarul Cizic a ieșit foarte 
bine, departe de poartă), fără a se 
speria de contraatacul băcăuan 
(Pană min. 23, este la un pas de 
gol, dar Gadja scoate uimitor) sau

inspirație a lui S. Bretan în două 
faze fierbinți, conjugate cu neșansa 
fratelui său M. Bretan în ultimul 
minut de joc fac ca victoria gaz
delor să fie la un singur gol.

Un singur șut Mircea M. IONESCU

a decis soarta meciului
Stadionul JiX. teren bon. timp ir—-as ișrctKeri — aproximativ 5 000. 

A marcat : NEAGU ,mm. 11). Bapwral șatartlor la poarU : 12—1 (pe spațiul 
porții : 9—2). Raport de cornere : 8—5 _____ ______JIUL t Suci" — GEORGESCU. Dodu. STOCKER Tocea — URME->. la- 
bard'. - Făgaș Mult«cu. S'.oian ma «jCManșW. KMMlRpșMn.

RAPID ; RADUCANU — Pop. BOC. LUPESCU C<xX~ea — DIN-. DL 
MTTRU — Năsturescu (min. ă» AmîeSesc->. MARIN STEUAN Neagu.

A arbitrat IOAN RUS (Tg Mures) ♦****. a cutat s-ab de N. Barna 
(Tîrnăveni) și bine de P. Vamaș (Tg. Mureș).

Trofeul Pesscbovschi : 7.
La tineret-rezerve : JIUL — RAPID 1—1 O—U.

PETROȘANI, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Istoria s-a repetat Ca și în edi
ția precedentă a campionatului, ju
cătorii Jiului n-au reușit să-și ia 
revanșa în fața feroviarilor bucu- 
reșteni, deși au dorit-o mai mult ca 
orieînd. și au presat mult poarta 
imbatabilului Răducanu. în prima 
parte a întîlnirii, bucureștenii au 
reușit să mențină un oarecare echi
libru, ca urmare a unei orientări 
tactice superioare, cu apărare er
metică (Mușat retras in fața fun
dașilor centrali). cu o linie de 
mijloc constructivă și un atac ba
zat pe spontaneitatea și intuiția

lui Neagu, M. Stelian și Năstures- 
cu. Cu toate acestea, oaspeții și-au 
creat rare ocazii. A venit insă acel 
minut 13 ia care vulpoiul NEAGU 
a primit, la marginea carelui, min
gea centrau de Năsturescu. a șutat 
plasat ca efect, și balonul a po
posit in plasă. Cu acest gol, oaspe
ții au obținut o victorie la limită, 
in care, in afară de meritele amin
tite. a contribuit din plin și por
tarul Sociu. neatent la faza cu pri
cina. Acest avantaj minim a fost 
apărat cu dinții și cu prețul unor 
mari eforturi de rapidiști care au 
făcut față cu brio unei echipe

res-dezlănțuite. în dorința de a 
tabili echilibrul pe tabelă. De ne
numărate ori, Răducanu, bara 
transversală, bocancul fericit al lui 
Codrea și Mușat. care au salvat de 
pe linia porții sau, pur și simplu, 
ratările, din interiorul careului, ale 
iniantașilor Jiului, au făcut ca giu- 
leștenii să - . _ .

CRIȘUL 3(1)
.DINAMO

_
3(1) Bucureștenii

s-au crezut prea repede învingători
'r

t DIFERENȚA NfTA

plece de la Petroșani cu

NEAGU

Stadion „Crișul“ ; timp bun ; teren excelentspectatori aproximativ 
6 000 Au marcat : DINU (min. 8) ; TAMAȘ (min. 42) ; FL. DUMITRESCU 
(min 52) : RADU NUNWEILLER (min. 55) ; AGUD (min. 65) ; COLNIC (min. 
84). Raportul șuturilor la poartă : 11—14 (pe spațiul porții : 5—9). Raport de 
t>rnerec’RjșU3£ . catona j — Sărac, Lucaci, DĂRÂBAN, P. NICOLAE — Be- 

dea (min. 56 Agud). Cociș (min. 56 Catona ID — Tâmas, ȘCHIOPU, Colnic, 
Co v alele

DINAMO : Constantinescu — Cheran, G. Sandu, Dobrău, DELEANU — 
DINU RADU NUNWEILLER — Batacllu, Sălceanu (min. 58 Mustățea), FL. 
DUMITRESCU, Custof (min. 78 D. Popescu). ,

A arbitrat MIRCEA ROTARU *★★★. ajutat la linie de V. Buimistruc 
șl T. Oniga (toți din Iași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : CRIȘUL — DINAMO 0—2 (0—1).

HR Pt TABEIA DE MARCAJ
Tg. MUREȘ. 31 prin teWon. dn 

la trimisul npitni-
Publicul scanda la inceputul par

tide: : _AJ5lA.-<LKT-A.“ ! Asocierea 
sublinia donnța spectatorJor și 
speranțele puse în echipa favorită 
pentru ca aceasta să cbținâ locul 
care ti dă dreptul
la „Cupa U.E.FA-". Speranțele pă
reau a se împlini în partida de 
astăzi, foarte repede, întrucit în 
min. 3, Bolony a deschis scoruL 
Spre mijlocul reprizei. Steagul ro

șu, cu Pescaru aripă falsă și motor

al echipei, a început să controleze 
jocuL Mureșenii. nesiguri în apăra
re On min. 23 Nagel & comp, ofe-, 
ră adversarilor o ocazie, dar Flo-

ambele puncte, de acolo de unde 
nici o echipă nu reușise s-o facă 
in acest campionat

Partida a avut pe alocuri • „mo
mente incandescente- in care jucă
torii au depășit limitele regula
mentare. ingreuind sarcina arbi
trului I. Rus, care S-a achitat bine 
de obligațiile sale.

Gheorghe NERTEA

ORADEA, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Dinamo a început această partidă 
ca o echipă cu multă personalitate, 
cu capacitate tehnico-tactică ce de
pășea, evident, posibilitățile adver
sarului De aceea, a și luat condu
cerea în min. 8 prin golul marcat de 
Dinu, care de la 25 m„ a șutat pu
ternic la „păianjen". Replica gazde
lor s-a lăsat așteptată pentru că li
nia lor de mijlocași era depășită 
de acțiunile oaspeților. Totuși, _ Cri- 
șul a avut o zvîcnire spre finalul 
reprizei și în min. 42 a egalat prin 
Tămaș, care a trecut de Deleanu și 
a trimis mingea în plasă peste San
du și Constantinescu, ieșit . în în- 
timpinare. Dinamo avea să-și mani
feste însă superioritatea după pa
uză prin golurile înscrise de Fl. Du
mitrescu (min. 52), care a profitat de 
plasamentul greșit al portarului Ca- 
tona, și -de Radu Nunweiller (min. 
55), care a reluat in plasă centrarea 
lui Custov. Dar, dinamoviștii s-au 
crezut prea devreme învingători. Au 
slăbit ritmul de joc, iar apărarea, 
manifestînd nesiguranță, avea să fie

o neașteptată pradă pentru localnici. 
O inspirată schimbare a liniei de 
mijlocași a dat Crișului prospețime, 
incisivitate. ți 1_:.'.: z:;
materializat prin golurile 
de Agud (min. 65, pătrundere pînă 
în careul mic și șut din unghi, pla
sat, pe lingă Constantinescu) și 
Colnic (în min. 84, a reluat specta
culos mingea centrată de Tămaș). 
Ținînd seama de perioadele de domi
nare avute de flecare echipă, această 
remiză cu 6 goluri înscrise este e- 
chitabilă. O remiză care satisface 
orgoliul echipei locale.

Constantin ALEXE

Și toate acestea s-au'
" ! înscrise

ce a participa

LA C.M. DE POPICE AU ÎNCEPUT'
iÎntrecerile LA PERECHI i

FARUL 0
F C. ARGEȘ 0

REMIZA

că întrecerile 
cîteva zile în 
acest frumos

SPLIT, 31 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Fără doar și poate 
care se desfășoară de 
sala Iugoplastica, din
oraș iugoslav, pot fi considerate ca 
cele mai valoroase din istoria cam
pionatelor mondiale de popice. Reu
nind la start sportivi cu nume con
sacrate în popice, proba pe echipe 
s-a bucurat, atît la băieți 
fete, de un extraordinar 
Tc-ate recordurile 
pe și individual, 
au fost doborîte. 
performanțe fără 
ria acestui sport 
tantele României . _ _
R.D. Germană. Maestra emerită a 
sportului Elena Trandafir (468 p.d.), 
selecționata feminină a României 
(2568 p.d.), H. Brautigam (998 p.d.) 
și reprezentativa masculină a 
R.D.G. (5681 p.d.) au fost realizato
rii acestor cifre remarcabile. De a- 
semenea, rezultatele înregistrate de 
formațiile Iugoslaviei și Cehoslova
ciei la fete, a R.F. a Germaniei, Iu
goslaviei, Ungariei, Austriei. Româ
niei și Cehoslovaciei la băieți, sînt 
superioare vechilor recorduri mon
diale (2506 p.d. la fate și 5422 p.d. 
la băieți). Pistele arenei, excelent 
turnate, „bețele" din material plas
tic, bilele din textolit și automatele 
pentru ridicarea popicelor sînt fără 
cusur, contribuind la succesul de
plin al competiției, care, zi de zi, 
este urmărită de mii de spectatori.

Deșj sextetul nostru masculin se 
numără printre formațiile care au 
depășit vechiul record mondial, to
tuși jucătorii români (ocupanții po-

cît și la 
succes, 

(la echi- 
bărba(i)

mondiale 
femei și

Autorii acestor 
precedent în isto- 
au fost reprezen- 
și popicarii din

MECI INTERNATIONAL DE BASCHET LA TG. MUREȘ
TG. MUREȘ, 30 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru C. Albu). 
în localitate s-a disputat meciul de 
baschet dintre selecționata orașu
lui Tg. Mureș și echipa Batdk Ci-

' 1 11 ■'

gel Prievidza (Cehoslovacia). Jocul 
a fost la discreția oaspeților, care 
au condus din primul și pînă în ul
timul minut: 77—45 (37—24).

ziției a 6-a în clasamentul pe na
țiuni) s-au comportat pînă acum 
slab, fiind depășiți de echipe pe 
care le-au învins chiar și în acest se
zon. Popicarii noștri au avut o evo
luție inegală, ei au acționat cu mul
tă precizie în manșele pline, însă 
au dovedit nesiguranță și impreci
zie la manșele izolate, unde au iro
sit foarte multe lovituri pentru 
„curățirea" diferitelor figuri rămase 
în lăcașul popicelor.

Așteptam ca în ciuda insuccesu
lui pe echipe, reprezentanții noștri 
să evolueze la un nivel superior în 
proba de perechi, începută miercuri 
dimineața. Deocamdată însă... pri
mul nostru cuplu, Ilie Băiaș-Iosif 
Tismănaru (vicecampioni la pe
rechi în 1970), nu și-a regăsit ritmul 
normal de joc, obținînd 1788 p.d. — 
primul cu 906, iar al doilea cu 
882. a ieșit din cursa pentru meda
lii. La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, în clasamentul băieților con
duce perechea I. Bergelt — C. Wlo- 
ka (R.D.G.) cu 1885 p.d., urmată 
de I. Rakos — M. Varga (Ungaria) 
1873 p.d. șî O. Fried — I. Pall 
(Austria) 1813 p.d.

Prin urmare, tot fetele sînt acelea 
care ne dau speranțe în obținerea 
unor noi succese. Prima noastră 
pereche intrată în concurs Ildico 
Grozăvescu — Florica Neguțoiu a 
jucat bine, obținînd o cifră valo
roasă : 853 p.d (428 și, respectiv, 
425 p.d.) aflîndu-se pe locui 2 la 
începutul confruntărilor. Pe primul 
loc, la începutul reuniunii, se află 
jucătoarele austriece Gertrude Lei- 
betreder — Eva Gruber cu 866 p.d., 
iar în urma sportivelor noastre a- 
mintite mai sus sînt Doris Liebold 
— Brigitte Uhle (R.D.G.) 832 P.d., 
Nada Godria — Sofica Sivka (Iu
goslavia) 807 p.d.. La ora cînd tele
fonez se pregătesc să intre pe pisiă 
Elena Trandafir și Cornelia Petruș- 
că, campioane mondiale la această 
probă la Bolzano (1970), evoluția lor 
fiind așteptată cu mult interes.

Traian IOANIȚESCU
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Stadionul ^3 August", teren bun. 
Ump exceler.i. spectatori — aproxima
tiv lt Au Înscris : BOLONY (min. 
J) HAJNAL (mtn. 73). LUCACI II 
(min. 86) pentru AS. A., respectiv 
DRĂGOI (min. 77). Raportul șuturilor 
la poartă : 11—12 (pe spațiul porții : 
8—S). Raport de cornere : 3—7.

A.SJL : Nagel — Szdllosy. Szekely, 
ISP1R. CZAKO — Varodi. BOLONY — 
Fazekaș. Mureșan. Hajnal, Lucad II.

STEAGUL ROȘU: Adamache (min. 
46 : Kaszony) — Ivăncescu. Jenei. 
Olteanu. Anghelini — PESCARU. Ca
da- — BALÎNT. Zotincâ. Șerbănoiu, 
Florescu (min. 60 : DRĂGOI).

A arbitrat I MIRCEA BICA ***★, 
ajutat de Gh. Vasilescu I și V. Toma 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : A.S.A. — STEA

GUL ROȘU 0—0.

rescu nu știe s-o fructifice) și ner
voși (Varodi și Hajnal au primit 
avertismente) nu au mai putut re
lua frînele jocului, dar nici stega
rii n-au reușit să se impună în 
careul advers.

Repriza secundă a rebutat cu un 
avertisment dat lui Olteanu, Stea
gul roșu a dominat în continuare, 
dar o acțiune a lui Șerbănoiu a 
fost încheiată cu un șut puternic, 
respins de Nagel în corner. Și în 
loc de 1—1, o combinație Hajnal- 
Lucaci II a fost încheiată de pri
mul printr-un șut pe lîngă Caszony 
și scorul a devenit 2—0 (min. 73). 
Patru minute mai tîrziu, Drăgoi 
reduce din handicap. Oaspeții nu 
au profitat de acest moment și me
ciul s-a desfășurat mai 
mijlocul terenului. în 
Lucaci II a stabilit scorul

Astfel, deși au dominat
rial, brașovenii au părăsit terenul 
întrecuți la o diferență serioasă. 
Au cîștigat cei care s-au descurcat 
mai bine în fazele de gol.

Paul SLAVESCU

mult la 
min. 86, 
final.

terito-

J ECHITABILA
Strimbeanu-Neagu-Marcu

Univ. CRAIOVA 3(2)

PETROLUL 0(0)

CRAIOVA, 31 (prin telefon, de 
ia trimisul nostru).

Avertizați de ultimele isprăvi ale 
elevilor lui Ilie Oană, studenții 
craioveni nu au considerat nici un 
moment că meciul cu Petrolul va 
fi ușor, punîndu-se serios pe trea
bă, chiar din primele minute, asal- 
tînd prin acțiuni viguroase poarta 
lui Mihai Ionescu. în centrul tu
turor acestor faze, unele de mare 
spectacol, s-au aflat tot timpul 
Strîmbeanu (inepuizabil), Neagu 
(excelent coordonator de joc) și 
Marcu (iute ca o zvîrlugă). Acești 
trei jucători — prompți, calmi și 
lucizi — au știut să creeze breșe 
și să exploateze fiecare fisură 
sistemul defensiv 
Dar, cel mai bun

în 
al ploieștenilor. 

din 22 a fost

Strîmbeanu, jucătorul de la care 
au pornit toate cele trei goluri. în 
min. 23, el l-a văzut demarcat pe 
extremă pe Marcu, i-a pasat min
gea și acesta s-a dus glonț spre 
poarta lui M. Ionescu, șutind im- 
parabil în colțul lung. La al doilea 
gol (min. 31), a transmis ușor ba
lonul spre Țarălungă, care l-a pre
lungit apoi, printre Ciupitu și 
Mierluț, spre Neagu, care a pătruns 
în careu și a șutat precis. In 
sfîrșit, la al treilea gol, Strîmbea
nu l-a pus în excelentă poziție de 
a marca pe Oblemenco, acesta fiind 
faultat în careu, în momentul șutu
lui, de Bădin. Arbitrul a acordat 
ferm penalty și tunarul oltenilor 
a transformat
a fost istoria celor trei goluri. Și 
elevii lui Oană, 
irosit excelente 
prin Moldovan 
șu (min.
ei șutind 
lui Pilcă.

•
Stadionul 1 Mai ; timp frumos ; te

ren bun ; spectatori — aproximativ 
20 000. Raportul șuturilor la poartă : 
17—9 (pe spațiul porții : 6—4). Ra
port de cornere : 10—1.

FARUL ; POPA — GHIRCA, Ma
re?, BălOSU NISTOR — ANTONES
CU, Mihu — Tânase (min. 65 Ologu), 
Oprea, CARAMAN, Turcu.

F. C. ARGEȘ : STAN — ih^LAN, 
OLTEANU. VLAD, IVAN —“iSUlea, 
M. POPESCU — Radu. Prepurgel 
(min. 78 Emil Dumitru), DOBRIN, 
JERCAN.

A arbitrat OTTO ANDERCO 
Mare) ★★★★, ajutat la linie 
Trifu și C. Sllaghi (ambii din 
Mare).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve : 

F. C. ARGEȘ 5—0 (4—0).

(Satu 
de v.

Baia

impecabil. Aceasta

pe contraatac, au 
ocazii de a marca 
(min. 36), Crînga- 
Oprișan (min. 82),80) și

imprecis pe lingă poarta

Laurențiu DUMITRESCU

Stadionul Central ; teren bun ; _____________ WJC._______ _________
20 000. Au marcat: MARCUfmin. 23), NEAGU (min. 31). OBLEMENCO (min. 89 — 
lin 11 m). Raportul șuturilor la poartă : 20—14 (pe spațiul porții : 8—5) Raport de 
cornere : 3—6.

UNIV. CRAIOVA : Pilcă — Nîculescu, Berneanu, SAMEȘ. Velea — 
STRÎMBEANU. Ivan (min. 58 Donose) — Țarălungă (min. 73 Niță), NEAGU, 
Oblemenco, MARCU.

PETROLUL : M. Ionescu — N. Ionescu, Bădin, Miefluț. Ciupitu — Co- 
zarec (min. 68 Gruber), CRÎNGAȘU — Dincuță, Moldovan, Marcu (min. 39 
luhasz). OPRIȘAN.

A arbitrat TR. MO ARC Aș ★★★★★, ajutat de G. Pop și O. Calugherovicl 
(toți din Brașov). t

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : UNIV. CRAIOVA — PETROLUL 3—1 (1—0).

timp frumos ; spectatori — aproximativ

CONSTANȚA, 31 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Meci de mare luptă, de mare ana 
gajament fizic, cu dueluri dîrze, de
pășind adeseori nota așa-numitului 
joc bărbătesc.

Rezultatul este echitabil. Farul a 
dominat teritorial 80 din cele 9(1 
de minute (raport de cornere 
10—1), dar echipa argeșeană a fost 
deseori extrem de periculoasă pa 
contraatac. De altfel, cele mal 
multe (și mai clare), ocazii de a 
înscrie le-au avut oaspeții. Iată ra-l 
portul marilor ocazii de gol : Tănasa 
(min. 34), Tănase (min. 56), Cal 
raman (min. 84) — pentru Farul] 
Dobrin (min. 20), Jercan (min. 33 
— bară), Dobrin (min. 47), Radu 
(min. 70), Prepurgel (min. 75) —I 
pentru F. C. Argeș. (Raportul d 
fi, deci : 3—5). j

Marius POPESCU

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE ȘTIRI «ULTIMELE REZULTATE
FL. GHEORGHIU PRINTRE 
FRUNTAȘ' LA LAS PALMAS

In runda a 2-a a turneului interna
țional de șah de la Las Palmas, 
marele maestru danez Bent Larsen a 
cîștigat la Dominguez, iar Antonio Me
dina l-a învins pe Andersson. Partida 
dintre marele maestru român Florin 
Gheorghiu și șahistul spaniol Antonio 
Valcarcel s-a încheiat remiză la mutarea 
40-a. Același rezultat a fost consemnat 
și în partidele Benko — Tatai, Pomar 
— Lehmann, Smislov — Menvlelle. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. în clasa
ment conduc Gheorghiu (România), Lar
sen 
cîte

neu în Europa. în primul joc, la 1 iunie, 
fotbaliștii brazilieni vor întîlni echipa 
spaniolă Bugos, apoi va juca la Ovideo 
(Spania), Troyes (Franța). Paris, Belgrad, 
Sarajevo. Atena, Roma 
vor rămîne în Europa 
zile.

METREVELI ÎNVINGE 
PE BARTHES

Florin
DOUĂ CAZURI 

ÎN FOTBALUL

și Milano. Ei 
timp de 30 de

DE DOPAJ 
ITALIAN

(Danemarca) și Medina (Spania) 
l*/2 puncte.

FULMINENSE 
VINE IN EUROPA

cu

Cunoscuta echipă braziliană Fulminense
Rio de Janeiro va întreprinde un tur

Doi jucători ai echipei italiene de fot
bal Verona (din prima divizie) au lost 
acuzați de a fi utilizat produse farma
ceutice dopante în timpul meciului Na- 
poli-Verona. Federația italiană a tran
smis dosarul referitor la cazul jucători
lor Angelo Orazi și Roberto Ranghino, 
comisiei de disciplină, care urmează să 
aplice sancțiunile prevăzute de regu
lament.

Iată ultimele partide ale optimilor de 
finală din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, care se 
desfășoară pe terenurile Roland Garros 
din
6—2,
6—0,
5—7,

La

Paris : Metreveli — Barthes 3—6, 
10—12. 6—3 ; Smith _ Pala 6—4, 
6—3 ; Orautes — Solomon 6—4. 
6—2, 6—2.
dublu bărbați, perechea Mărmurea-

nu. Philips Moore a fost învinsă 
mare luptă de cuplul Gorman, 
CU 7__9, 7—5, 4—6

FAINA MELNIK : 65,42 
RECORD MONDIAL LA
Intr-un concurs de atletism

1
Connor

M —
DISC
care 

avut- loc ieri la Moscova, atleta sev 
tică Faina Melnik a stabilit un nea 
cord mondial la aruncarea d s: _ . 
65,42 m ! Vechiul record îi 
cu 64,88 m.

AJAX AMSTERDAM A CÎȘTIGAT

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA FOTBAL
Aseară, tîrziu. s-a desfășurat Ia Rotterdam finala celei c» î * i - «a a C» 

campionilor europeni Ia fotbal. Pe stadionul arhiplin din „ «oi
echipele Ajax Amsterdam șl Internazionale Milano. Meciu.’ - •-_u ta -c-ttra 
de 2—0 (0—0), prin golurile marcate de ‘Cruyff in mir r «. —.

ARe amănunte In ziarul de mîine.
— -
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