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PE FRONTUL MUNCII CREATOARE

Campionatele mondiale de popice de la Split

SPLIT, 1 (prin Telefon, de la trimi
sul nostru special). —

încă o etapă din această agitată 
ediție a campionatelor mondiale de 
popice s-a încheiat joi, în cea de a 
patra zi a competiției, cînd au fost 
desemnași campionii lumii la pe
rechi șj cînd sportivii noștri, can
didați la primul loc, au trebuit să 
se mulțumească cu o medalie de 
bronz. Paradoxal, această satisfac
ție ne-au adus-o două jucătoare de 
la care se aștepta mai puțin. Este 
vorba de mezina echipei naționale, 
Ildico Grozăvescu și de Florica Ne
guțoiu, care a. venit la Split mai 
tîrziu și a călătorit în condiții mai 
grele decît restul delegației. Cele 
două jucătoare, constituind un cu
plu de forțe sensibil egale și decis 
să-și apere pînă la ultima pică
tură de energie șansele, au rea
lizat cifre apropiate și destul de 
valoroase: Grozăvescu 428, Negu
țoiu 425 reușind, în pofida asaltu
rilor date de perechi redutabile, să 
se mențină pe primul 
cursului, iar în final 
cui 3 în clasament.

Cum s-au comportat 
bluri ale noastre ? La fete, .mari 
speranțe s-au pus în fostele cam
pioane mondiale la această probă

plan al cofi- 
să ocupe lo-

celelalte du-

ILDICO GROZĂVESCU SI FLORICA NEGUȚOIU 
AU CÎȘTIGAT MEDALIA DE BRONZ

— Eiena Trandafir și Cornelia Pe- 
trușcă. Dacă ultima a găsit resurse 
fizice, tehnice și morale sâ intre 
în cadența sa normală, în schimb, 
Elena Trandafir care cu două zile 
înainte a fost jucătoarea „nr. 1“ a 
întrecerii pe echipe obținînd un nou 
record al lumii acum a fost de 
nerecuncscut. Privind-o cum în
cerca, fără să reușească, să „prindă" 
ulița cea mai bună a popicelor ne 
întrebam unde este mîna sigură de 
acum 48 de ore, care realizase a- 
cel uluitor rezultat (468) ? Această 
inconstanță trebuie să pună serios 
pe gînduri pe specialiștii federa
ției, deoarece lipsa de regularitate 
de la o zi la alta, s-a manifestat 
Și la alți jucători și jucătoare. Deci, 
Elena Trandafir n-a mai strălucit 
obținînd doar 412 p.d., iar Cornelia 
Petrușcă a fost marcată cu 437 p.d. 
Nici cuplul Crista Szocs (420 p.d.) 
— Ana Petrescu (396 p.d.) nu a fost 
omogen. Astfel, româncele, 
țineau supremația și în 
probă, au fost nevoite să 
țumească cu o medalie de

Confruntările băieților, 
subliniat din nou înalta clasă a po
picarilor din R. F. a Germaniei, 
Iugoslavia și R. D. Germană ne-au 
produs decepție, ca și tn jocul pe

care de- 
această 

se mul- 
bronz. 
care au

Cele două
Ildico yi Florica Neguțoiu

xire românce medaliate cu bronz la proba de perechi:
Grozăvescu

echipe, prin locurile slabe ocupate 
de jucătorii noștri. Angrenindu-se, 
la început, in ritmul infernal im-

Tr. ICANITESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

?uel aerian Solomon — Axente, cîștigat de apărătorul clujean care respinge un nou atac la poarta echipei sale 
Foto : M. CANCIU — Arad

Șl DUPĂ ETAPA A XXVI-a

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOTBAL A RĂMAS
SUB ACELEAȘI SEMNE DE ÎNTREBARE

Așadar, decizie amînată. Și In 
fruntea clasamentului și în zona 
locului 15.

Etapa a XXVI-a n-a adus clari
ficările așteptate. Ba, dimpotrivă, 
lucrurile s-au complicat. Diferența 
de punctaj dintre cele două cupluri 
rămas în... concurs, F, C. Argeș — 
U.T.A. și Politehnica — C.F.R., s-a 
micșorat la un punct, lăsînd des
chisă problema campioanei și a ce
lei de a doua echipe care va pleca 
în „B“. Și astfel, în compensație 
parcă, pentru nivelul tehnic, în ge
neral mulțumitor, al acestor ultime 
jocuri, campionatul ne oferă un fi
nal mai palpitant poate ca oricînd, 
în care se joacă „cărțile mari", in
clusiv aceea a ocupării locurilor 
care dau dreptul de participare la 
„Cupa U.E.F.A.".
• întrebarea, rămasă deocamdată 
fără răspuns și care continuă să 
pasioneze, spre interesul acestui 
campionat, este în primul rînd : cine 
va cuceri titlul ?

Este evident, acum, după rezulta
tele de miercuri și după consuma
rea ultimului duel direct (U.T.A. —

„U“ Cluj), că cele mai multe 
șanse le au, în ordine, echipa din 
Pitești și cea din Arad. Studenții 
clujeni, pierzînd partida-cheie cu 
U.T.A., își văd reduse cu cel puțin 
25—3O’/o șansele de a mai continua 
cursa de urmărire, dar rămîn în 
centrul bătăliei pentru locurile 2 
și 3.

Viitorul „traseu* al candidaților
F. C. Argeș (34)
A.S.A. (a) 
Jiul (d) 
Crișul (a) 
Dinatno (d)
A.S.A. (31)
F. C. Argeș (d) 
Rapid (a) 
Sport Club (d) 
Politehnica (a)

Cum se vede, toate — și frunta
șele și urmăritoarele lor — se află 
la egalitate în ceea ce privește con
dițiile de programare i fiecare are 
două jocuri acasă și două în depla
sare. De asemenea, viitorii adver
sari din deplasare sînt la fel sau a- 
proape la fel de puternici sau re

U.T.A. (33)
„U" Craiova (d) 
Petrolul (a) 
Politehnica (d) 
Sport Club (a)
SPORT CLUB (30) 
St roșu (a) 
Dinamo (d)
A.S.A. (a) 
U.T.A (d)

ia primul loc poate constitui un in
diciu în privința posibilităților a- 
cestora de a intra în posesia mult 
rîvnitului titlu. Vi-1 prezentăm mai 
jos, odată cu programul următoa
relor patru clasate, pentru a da o 
imagine completă și asupra bătă
liei pentru locurile 2—3 (în paran
teze, am notat punctele totalizate 
în prezent) i

„U“ Cluj (31) 
Jiul (a) 
Farul (d) 
Steaua (d) 
Rapid (a)
RAPID (28) 
Farul (a) 
A.S.A. (d) 
St. roșu (a) 
„U“ Cluj (d)

dutabili pe teren propriu, chiar 
dacă nu sînt angrenați într-una din 
bătăliile clasamentului. Apreciind

Petre GAȚU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Apropiata Conlerință Națională a partidului și aniversarea unui 
sfert de veac de la proclamarea Republicii generează în rîndurile 
întregii noastre națiuni o vie și puternică emulație, un climat de 

amplă angajare pe frontul muncii creatoare, pentru îndeplinirea și depă
șirea cilrelor planului cincinal, pe tărimul activităților polițico-ideologjce 
și cultural-educative. Sportivii patriei au răspuns cu entuziasm chemării 
partidului, sini hotăriți ca la locurile lor de muncă sau învățătură, pe 
terenurile de antrenament și de întrecere șă obțină rezultate superioare, 
la înălțimea obiectivelor 
chemat să le rezolve cu

In rîndurile de mai
renoare, 

_ _____ , o f°sl 
pricepere, talent și dăruire. _ . , ■

jos, o scurtă trecere în revistă a curierului

BRASOV: 3 000 de ore de muncă patriotică

Răspanzind chemării partidului, 
oamenii muncii brașoveni din uzine 
si fabrici, de pe ogoare, depun efor
turi însuflețite pentru realizarea in
tegrala și în avans a sarcinilor a- 
nuale și a celor prevăzute in pla
nul cincmaL exprimindu-și, astfel, 
prin noi izbînzi în producție, ade
ziunea totală față de politica par
tidului si a statului

Integrindu-se cu tot entuziasmul 
In această mișcare de o largă respi
rație, sportivii brașoveni se înscriu 
in efortul general, angajînd întreaga 
lor putere de muncă atit în pro
ducție, cit și pe terenurile de sport.

Dar, in afara realizărilor consem
nate. a angajamentelor suplimentare 
în sfera producției bunurilor mate
riale, cele două mari evenimente au 
declanșat și la nivelul organizațiilor 
sportive hotărirea de a le onora 
cum se cuvine prin acțiuni deose
bite.

In rîndurile de mai jos, vă vom 
prezenta o sinteză a preocupărilor 
și acțiunilor pe care și le propune 
CJ.E.F.S. Brașov în numele sporti
vilor județului, sinteză rezultată 
dintr-o recentă ședință a Biroului 
Consiliului județean.

De pildă, sportivii brașoveni s-au 
angajat să efectueze un număr de 
3 000 ore de muncă patriotică pen-

tru terminarea amenajărilor la Com
plexul sportiv al Stadionului muni
cipal. Se vor realiza baze simple, 
trei noi terenuri de tenis la clubul 
Dinamo, va fi modernizată baza 
sportivă a orașului Predeal (unde va 
fi dat în folosință și un teren pen
tru aeromodele 
nea, la Făgăraș 
stalațiile anexă 
fotbal.

Activitatea de -----
simțitoare înviorare prin crearea în 
orașul Brașov a unor centre de ini
țiere pentru înot, atletism și tenis. 
Pentru oamenii muncii vor fi puse 
la dispoziție trei centre de recreare 
și agrement, în care să se_ poată 
practica popice, tenis de masă, șah, 
volei, handbal. Incepînd de luni, 5 
iunie, un număr de cinci profesori 
metodiști ai C.J.E.F.S. ’vor fi pre- 
zenți zilnic la Fabrica de stofe Bra
șov spre a lua parte efectiv la ac
țiunea de introducere a gimnasticii 
de producție.

captive). De aseme- 
vor fi terminate in- 
ale stadionului de

masă va cunoaște o

(Continuare în pag a 2-a)

IAȘI: „Ne simțim angajați plenar in înfăptuirea

obiectivelor propuse44

Ediția jubiliară a campionatelor
internaționale de tir ale României

Sâptamîna viitoare, incepînd de 
joi. timp de«patru zile, vor avea 
loc întrecerile campionatelor in
ternaționale de tir ale României. 
De data aceasta competiția capătă 
o semnificație deosebită. Este vor
ba de o ediție jubiliară, a XV-a, 
și în același timp cea mai impor
tantă confruntare preolimpică din 
Europa a țintașilor.

Importanța concursului o de
monstrează elocvent și participa- 

anunță. 
î fede-

rea numeroasă care se t 
Și-au trimis înscrierile 18 
rații de peste hotare ai căror re
prezentanți vor concura alături de 
trăgătorii noștri. Se mai așteap
tă confirmarea participării și a 
sportivilor din R.A. Egipt, Liban 
și Turcia.

Sînt programate întreceri la 
toate probele de pușcă, pistol și 
arme de vînătoare pentru seniori, 
senioare și juniori.

Odată cu titlurile internațio
nale de campioni puse în joc sînt 
oferite și trofeele challenge „Iosif 
Sîrbu“ la proba de armă liberă 
culcat și „Marele premiu Carpați" 
la probele de talere.

campionul 
Roma. Ion 
cu argint 
, Marcel 
bronz al 
de talere 

Rotaru,

ne-au
Gheor-

Printre sportivii români care 
vor lua startul se numără cam
pionul continental la pistol cu aer 
comprimat Dan Iuga, 
olimpic de talere de la 
Dumitrescu, medaliatul 
al J.O. de la Mexico 
Roșea, medaliatul cu 
campionatelor mondiale
George Florescu, Nicolae 
Ion Tripșa etc.

Toate aceste amănunte 
fost furnizate ieri de tov.
ghe Pasat, președintele F.R, Tir, 
în cadrul unei conferințe de pre
să ținută la poligonul Tunari. Cu 
această 
cea de 
lui de 
mat 5 
tul întrecerii la care au luat t>ar- 
te 20 de concurenți, este urmă
torul ! 1. V. Raba (Scînteia Tine
retului) 31 p, 
(Sportul) 29 p, 3. I. Hoabăn (Sport 
și Tehnică) 27 
(TV) 26 p, 5. A. D. Neagu (Spor
tul) 24 p, 6. L. Calber (Satul So
cialist) 24 p.

ocazie s-a desfășurat și 
a doua ediție a concursu- 
tir (pistol cu aer compri- 
f) al ziariștilor. Clasamen-

2. C. Comamischi

p, 4. E Schăffer

Miine, de la orele 14, pe patinoarul ;,23 August'1

ÎNCEP CAMPIONATELE CONTINENTALE
DE BOX PENTRU TINERET

9 „Speranțele'' țărilor din Europa se intilnesc la București

Incepînd de ieri, parcul „23 Au
gust" este foarte populat. Mici 
grupuri de tineri, îmbrăcați în tre
ninguri multicolore, cu stemele ță
rilor respective, forfotesc pe aleile 
parcului. Mănușile de box au în
ceput să-și facă apariția pe rin
gurile special amenajate în parc, 
pentru antrenamentele participan- 
ților la cea de a doua ediție a cam
pionatelor europene de box pentru 
tineret. încă de joi după-amiază, 
toți concurenții care vor lua star
tul în această competiție erau so
siți la București. în rîndul partici- 
panților figurează o serie de tineri 
pugiliști ce s-au remarcat pînă a- 
cum în cîteva competiții interna

ționale, fapt care ne dă dreptul să 
afirmăm că întrecerile de la pati
noarul ,,23 August" vor fi intere
sante. în plus, dorința de afirmare 
a tinerilor a făcut ca, în multe 
ocazii, aceștia să realizeze meciuri 
mai spectaculoase chiar decît boxe
rii consacrați.

La categoria semimuscă, repre
zentantul nostru Alexandru Tlirei 
(într-o foarte bună formă sportivă 
în momentul de față), va trebui — 
dacă vrea să ajungă în vîrful pira
midei — să-i depășească pe polo
nezul S. Niebudek (apreciat de zia
ristul de specialitate din Polonia, 
Jan Wojdyga, drept un mare ta
lent), bulgarul A. Nikolov, sovieti-

Moldovenii s-au angajat să reali
zeze în acest an, peste plan, o pro
ducție industrială în valoare de 195 
milioane lei, să obțină de două ori 
mai multe beneficii suplimentare, sâ 
furnizeze, la fondul de stat, produ
se agricole peste plan de 14 milioane 
lei !

Am discutat despre aceste cifre 
cu luptătorul Emil Butu, muncitor 
la Uzinele Nicolina.

Făcindu-se ecoul sentimentelor în
tregului tineret sportiv ieșean. Emil 
Butu ne-a spus : „Ne simțim angajați 
plenar in înfăptuirea obiectivelor pe 
care oamenii muncii din județul 
nostru și-au propus să le realizeze

NOI EXAMtNE 
PENTRU 

GIMNASTELE OLIMPICE
Echipa reprezentativă feminină 

de gimnastică a României pleacă 
azi spre Londra, unde urmează 
sâ susțină un meci internațional 
de verificare preolimpică cu selec
ționata Angliei. Data exactă a în- 
tîlnirii urmează a fi stabilită 
după discuții cu federația engleză, 
zilele posibile fiind 3—4 sau 5—6 
iunie. De aici, gimnastele român
ce se vor îndrepta spre Amster
dam, unde în zilele de 10—11 iu
nie este programată partida din
tre echipele Olandei și României. 
Fac deplasarea i Elena Ceampelea, 
Paula loan, Elisabeta Turcu, Ște- 
fania Bacoș, Mariana Gheciov, 
Marcela Păunescu și Alina Goreac.

în întîmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului, pentru cinstirea celor 
25 de ani care se împlinesc de la 
proclamarea Republicii".

Sărbătorind aceste evenimente de 
însemnătate istorică, sportivii județu
lui și-au propus, de asemenea, am
ple activități de masă, duminici cul
tural-sportive, acțiuni turistice.

In cadrul organizațiilor sportive 
se va intensifica munca politică, i- 
deologieă și cultural-educativă, pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție, în spiritul ho- 
tărîrii ferme a întregului nostru 
popor.

Mariana Gheciov

Delegația, însoțită de antrenori, 
arbitre, medic și pianist, este con
dusă de tov. Gh. Ghișoiu, secretar 
al C.N.E.F.S.

Așa s-a dezvoltat gustul pentru atletism, prin participarea la crosuri școlare de masa. Multe dintre elevele participante la acest 
cros (organizat in orașul Rimnicu Vilcea) vor deveni, cit de curînd, concurente la Pentatlonul atletic școlar. Poate chiar la edifla 
viitoare... Foto : prof. C. CREȚU — Km, Vilcea

IN PERIOADA IUNIE - AUGUST

• Simbătă și duminică, 

la Oradea, finala Penta

tlonului atletic școlar

• 1500 de președinți 

de asociații sportive șco

lare în taberele de instrui

re de la Costineșt:

• La Gurghiu (Mureș), 

acolo unde vor fi formați 

sute de elevi arbitri

• Aproape 10000 de elevi.

ACȚIUNI SPORTIVE DE AMPLOARE ORGANIZATE 
PENTRU TINERETUL STUDIOS

Antrenorul Ion Dumitru (dreapta) efectuează ultimele corecturi stilului 
elevului său, Ion Adam, înaintea asaltului pe care acesta urmează să-l 

dea pentru titlul categoriei pană
Foto i Vasile BAGEAC

cui V. Zasipko etc. în fruntea lis
tei categoriei muscă se situează 
campionul european al ediției tre
cute, P. Gliick (Ungaria), B. Kru- 
mov (Bulgaria), spaniolul V. Rodri- 
guez și scoțianul W. Straub. La co

coș am remarcat prezența lui V.
Solonin (U.R.S.S.), J. Stanislawski
(Polonia), C. Zornow (R.D.G.), ca

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 2-a)

Vacanța de vară a elevilor va fi marcata și anul acesta, în perioada 
iunie-august, de numeroase acțiuni sportive deosebit de interesante și de 
mare importanță. Le vom prezenta în ordine cronologică...

CHIAR LA FINELE ACESTEI 
SAPTAM1NI, în zilele de 3 și 4 
iunie, la Oradea, va avea loc finala 
celei de a V-a ediții a Pentatlonu
lui atletic școlar. Competiție de tra
diție, după cum se știe această 
întrecere a trezit o mare emulație 
în rîndul tineretului studios de la 
noi. Afirmația este atestată de pre
zența celor aproape 300 000 de elevi 
și eleve la faza de masă a Penta
tlonului atletic școlar.

întrecerea a sporit în interes, 
anul acesta, și datorită unui eveni

ment deosebit petrecut în viața 
tineretului nostru, aniversarea a 50 
de ani de la înființarea organizații
lor U.T.C. Practic Vorbind, actuala 
ediție a Pentatlonului atletic școlar 
a fost dedicată Semicentenarului 
U.T.C.

La Oradea, în întîmpinarea fina
lei, au fost efectuate preparative 
speciale. Stadionul Tineretului pe 
care se vor desfășura întrecerile, a 
fost împodobit sărbătorește, i s-au 
adus unele îmbunătățiri la nivelul 
tuturor sectoarelor. Finala, încre-

La Criteriul european de la Dubnica

RACHETOMODELIȘTII ROMANI 
AU CUCERIT DOUĂ LOCURI I

FRAGA, 1. — Evoluînd la Dub
nica, în cadrul Criteriului euro
pean de rachetomodele, sportivii 
români au cucerit două locuri I. 
Victoriile au fost obținute în pro

bele individuale, prin Elena Ballo 
(rachetoplane 2,5 N.s — 151 sec.) și 
Radu N. Ion (rachetoplane 40 N.s 
— 252 sec.).

comandanți de detașamente, 

vor practica sportul in taberele 

de vară

dințată 
plan 
dețean 
cuprinde concursuri de ștafetă 
participarea celor mai talentați 
tleți școlari din municipiul Oradea 
și din județ. Totul este conceput în 
așa fel îneît actuala ediție a Penta
tlonului să însemne o veritabilă 
sărbătoare a atletismului școlar.

Asupra altor detalii privind orga
nizarea acestei frumoase întreceri 

atletice școlare, ne propunem să 
revenim, mai aproape de eveniment.

ALT REPER IMPORTANT 
activitatea sportivă a elevilor 
constituie taberele pentru instruire 
a președinților asociațiilor sportive 
școlare. Organizate în două serft 
(17 — 28 iunie și 30 iunie — 11 iu
lie) la Complexul turistic B.T.T, de 
la Costinești, ele vor cuprinde peste 
1 500 de cursanți.

Acțiunea, începută anul trecut, 
este continuată. Există de acum la 
baza ei o bună și rodnică experi
ență. Colectivul 
C.C. al U.T.C.

spre 
local, 

U.T.C.

organizare, 
'Comitetului 
Bihor, va

pe 
ju

rnal
cu
a-

în
îl

a
Secției Sport a 
avut în vedere
Tiberiu STĂM A

(Continuare în pag. a 3-a)



RĂSTURNĂRI

ÎN ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI B

SENZAȚIONALE ÎN CLASAMENTE!

PUTERNICA EMULAȚIE, AMPLA ANGAJARE

'■(Urmare clin pag. 1)

Sub raportul propagandistic, spor
tivii brașoveni și-au propus reali
zarea unor intîlniri cu vechi mem
bri de partid sau din ilegalitate și 
amenajarea unei vitrine-expoziție 
în centrul orașului Brașov, în care 
să fie prezentate succesele sportului 
brașovean în cei 25 de ani de exis
tență a Republicii.

dețul Ilfov, Pe baza sportivă a Li
ceului nr. 1 din localitate se vor des
fășura cfemdhstfâții dd"JUdol gimnas
tică acrobatică; culturism și haltere, 
yoga, box, scrimă, tenis de cimp,

volei si handbal. Această acțiune 
popularizare a unui mare număr_
sporturi este organizată de I.E.F.S., 
In colaborare cu ziarul „Steagul 
roșu*.

BUCUREȘTI: O frumoasă serbare sportiva
Tradiționala serbare de închidere 
anului sportiv școlar, organizată 

Liceul „Gheorghe Lazâr* din

ILFOV: Demonstrație polisportivă

a studenților de la I.E.F.S.

în comuna Hotarele

In cadrul acțiunilor organizate în 
întîmpinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. studenții Institutului de Edu
cație FîzîcJ și Sport vor participa, 
duminică, la o demonstrație Sportivă 
programată în comuna Hotarele, ju-

a 
la 
București, a fost închinată, in acest 
an, Conferinței Naționale a P.C.R. 
și aniversăsiLa, 25. deranj de Ia pro
clamarea Republicii.

Festivitatea a fost deschisă de e- 
levele anului II A, care au 
Cupa transmisibilă 
cel mai mare număr de participant 
la activitățile sportive de masă (a- 
celași trofeu, la băieți, a revenit a- 
nului II E). Am urmărit, apoi, mo
mentele intitulate „Expresivitate, e- 
leganță, gingășie" un număr de gim
nastică cu eșarfe susținut de un 
grup de 60 de eleve, „Sănătate, vi
goare, tinerețe", program de exerci-

oferit
cucerit 
pentru

de 
de

ții libere cuprinzînd elemente de 
gimnastică artistică. „Ritm, tinerețe, 
dans", o trecere in revistă a dansu
rilor clasice. în continuare, elevii 
sportivi au făcut dovada măiestriei 
lor 5ntr-o repriză de gimnastică a- 
crobatică, iar în încheiere au pre
zentat o excelentă suita de dansuri 
populare românești.

Fără îndoială, in recitalul de ta
lent și de acuratețe al celor peste 
490 de elevi și eleve care și-au dat 
concursul trebuie elogiate meritele 
care revin profesorilor de educație 
fizică Elvira Simionescu. Virginia 
Comodzinski, Ecaterina Ghimbra. 
Constantin Mihăițâ, Mireea Horneț 
și Gh. Mitra, „scenariștii* și „regi
zorii* acestui reușit festival sportiv.

• Aflată pe locul 6 înaintea ultimei runde, Știința Petroșani retrogradează 
_ r • .....--- - -------------- j țn fjnaiui campionatului

Sibiu ; așa însă, ei promovează în 
Divizia A după un singur an de „B“. 

în fine, cea mai spectaculoasă 
„salvare" se poate spune că a ob
ținut-o formația masculină Banatul 
Timișoara, a cărei victorie în ul
tima etapă în fața Științei Petro
șani (aflată pe locul VI !), a scă
pat-o „in extremis" de retrogradare, 
ducînd formația studențească pe lo
cul IX, care înseamnă... campiona
tul județean ! Iată, însă, și celelalte 
rezultate :

FEMININ, Seria I : Chimia Făgă
raș — Voința Buc. 16—17 (10—9), 
Univ. Iași — Chimia Buzău 15—6 
(10—3), Poli. Galați — Progresul 
Buc. 6—11 (3—7), Voința Rădăuți 
— IGEX Buc. 15—7 (7—5), Spartac 
Ploiești — Constructorul Buc. 12—10 
(8—7); Seria a II-a : Constr. Baia 
Mare — Sparta Mediaș 20—16 (11— 
7), Voința Oradea — Constructorul 
Timișoara 4—15 (4—10), Jiul Petro
șani — Dermagant Tg. Mureș 3—2 
(1—1) I.Voința Sighișoara — C.S.M. 
Sibiu 12—6 (5—4) ! ; Textila Sebeș 
— Univ. II Timișoara 9—10 (5—6).

MASCULIN, Seria I : Voința 
București — Rafinăria Teleajen 23 
—24 (12—4), A.S.A. Tg. Mureș — 
Relonul Săvinești 19—14 (12—8),
Comerțul Constanța — Tractorul 
Brașov 15—12 (5—3), Chimia Făgă
raș — Agronomia 
(15—7), Chimia Tr. Măgurele
Știința Bacău 0—6 ; 
Banatul Timișoara — Știința Petro
șani 14—11 (4—5) !, Metalul Copșa 
Mică — C.S.M. Reșița 11—8 (5—4), 
A.S.A. Sibiu — Gloria Arad 17—10 
(7—4), Timișul Lugoj — Textila 
Cisnădie 29—13 (12—7), Știința 
Lovrin — Minaur Baia Mare 16—20 
(8—12).

• C.S.M. Sibiu ratează promovarea
Ultima etapă a campionatului de 

handbal, Divizia B, consumată du
minică, a fost, așa cum anticipam, 
cea mai disputată rundă a întregii 
ediții, aducînd cîteva surprize de 
proporții, care au influențat ierar
hia finală a clasamentelor într-un 
med neobișnuit. Prima, și cea mai 
mare surpriză o constituie înfrînge- 
rea severă suferită de formația fe
minină C S M Sibiu în fața Voinței 
Sighișoara, cu scorul de 6—12 ! A- 
cest rezultat face ca echipa sibiană, 
după ce condusese aproape întreg 
campionatul, în seria a II-a, să-și 
vadă iluziile spulberate în ultima 
clipă, și încă intr-un mod neaștep
tat de sever. Beneficiara rezultatu
lui este Constructorul Timișoara, 
formație care, deși se afla la ega
litate de puncte cu liderul, pierduse 
orice speranță de a mai intra în 
prima divizie, avind cu o victorie 
mai puțin in clasament. Dar iată că 
„minunea* s-a întimplat și ultimă 
etapă a campionatului a răsturnat 
aproape toate calculele hîrtier, pro- 
movînd In primul eșalon pe a... doua 
clasată ’

O altă surpriză, la fel de mare, 
dar cu urmări nu aiît de serioase, 
a fost Infrîngerea altui lider. Vo
ind București, pe teren propriu, de 
către Rafinăria Teleajen. Și dacă 
handbaliștii bucureșteni aveau doar 
cu un punct mai puțin, ar fi îm
părtășit aceeași soartă ca și C.S.5L

Iași 30—12

Seria a II-a :

Alex

O..

locale, 
iahting se 

Negre. 
Totnis

2. 4),
27.4 p 
tikov
1), 4
41 p
Vasiliu 41-4 O (3.9.8.4.4.
3), 6. Nw.ulac Qprea nu (C.N.U.)
49 p (914.1,5,8^.

Prima confruntare internațională 
de iahting din actualul sezon s-a 
consumat de curînd la Mamaia, 
pe scena de apă a lacului Siut- 
ghiol.

Competiția, organizată de Clu
bul nautic universitar București, 
a adunat la start sportivi din 
aproape toate cluburile de iahting 
din țară, precum și lotul olimpic 
al Bulgariei. Este de menționat că în 
cursul celor șase regate vîntul a 
suflat 'destul de tare, punînd pro
bleme dificile veliștilor.

La clasa finn. lupta pentru pri
mul loc s-a dat între olimpicii 
bulgari și sportivii români Petre 
Purcea și Alexandru Vasiliu. Oas
peții au fost în permanență ani
matorii regatelor, folosind întrea
ga gamă de cunoștințe. Clasament: 
1. Peter Encev (Bulgaria) 14.7 p 
locurile din regate i (1, 2, 2. 3.

2. Petre Purcea (C.N.U.) 
(2,3,3,2,5,D), 3 Peter Grama- 
(Buigâria) 36,7 p (5,4.7,8.3. 
■■Rafo O'cearoV (Bulgaria) 
Hăi.I&1.1.12), 5. ^Alexandru

Gresianu
9 p (1.2.1

Nr. 7073

De asemenea scrisori 
ne putem... lipsi!

Grațioasele tatitingiiri de tip 
„Flying Dutchman- au defilat din 
dreptul clubului Neptun pînă la 
insula Ovidiu și apoi spre salba 
de blocuri de pe țărmul mării, 
oferind un adevărat spectacol de 
acrobație. Și aici, ca la clasa finn, 
reprezentanții olimpici din țara 
vecină au fost animatorii curselor. 
Cu un final mai bun, însă, echi
pajul român E. Gresianu — FI. 
Panaitescu a cîștigat „Cupa 
C.N.U.", Clasamentul la clasa F.D.:

4C.N.U.) 
îtandrov
14 p

Jd
3.3.).
(Electrica 
Culicâ -» 
Constanța) 44.4 p 
•— FI. Dânaoaica (Ș 
tnnța) 47.4 p.

De remarcat buna 
’asigurată de forurile 
toarele competiții de 
vor desfășura pe apa Mări: 
în fața portului de iahting 
din Constanța.

M D

T71

COwGJÎS fNTKNADONAL
LA CONSTANTA

LA ORDINEA ZILEI, JUNIORII II,

activi
competițio-

Treptat.
J tatea

nală baschetbalis 
țicâ, tumultuoasă 

pînă spre sfîrșitul 
se apropie de înche-

din toamnă 
primăverii, 
icre. Dintre toate categoriile de 
jucători, au rămas să-și dispute 
fazele decisive doar juniorii mici.

' copiii și minibaschetbaliștii. Pri
mii (nâscHti în 1955 și mai mici) 
și-au desfășurat, nu de mult faza 
de zonă a Criteriului național. In 
urma căreia au fost desemnate 
echipele finaliste și anume, Șc. 
sp Constanța. Comerțul Tirgoviște.

icata și
c^.eitaAe (8— 

Sala sporturilor din Constanța 
găzdui două mieresante carry 
de tenis de masă. Prim 
denumirea „Voințîada*, 
16 seniori. 16 senioare. 8 
tot atitea junioare. In Eecare grupă 
meciurile se vor juca sistem tur
neu.

Apoi, joia viitoare va începe un 
concurs internațional cu p-uicipa- 
rea unor sportivi și sportive de la 
Spartakus Budapesta. Start Pragx 
Sepiemvri Sofia. Start Varșovia, 
Eintracht Frankfurt pe Main, o

ra o serie 
«int ce- 

machiarii 
de la noi

VURovi 
Lanltjnu.

C.S.M. CLUJ CARL ZEISS JENA 5—1 LA SENIORIMureș, Șc. 
Ploiești și 
la fete. 
li se vor 
din Bucu-

vor susține turneele finale 
5 și 9 iulie la Arad (băieții)

COPIII Șl MINIBASCHETBALIȘTII 
Șc sp. Tg Mures, Șe. sp. Satn- 
Mare, Șc. șp Mediaș, Șc. sp. Timi
șoara — la băieți. Șc. sp. Constan
ța, Liceul ..Bolyai" Tg. 
sp. Gheorghieni. Șc. sp. 
Șc. sp. Timișoara 
Aceste formații, cărora 
adăuga cite două echipe 
vești, 
între
și la Salonta (fetele)

Copiii (născuti în 1957 și mai 
mici) mai au de jucat meciurile 
fazei de zonă a Criteriului națio
nal. urmlnd ca la încheierea lor 
să fie cunoscute finalistele. La 
urma înscrierilor primite la fede
rația de baschet, au fosț ștabil’te 
următoarele zone: B.AlEȚI : Bo
toșani. Oradea. Mediaș. Pitești, 
Tr. Severin, Birlad : FETE: Bra
sov, Satu Mare, Rimnicu Vîleea. 
Bacău, Constanța.

la Mangalia

START IN

cu 
se 
e-

vrltd
sura la Pa-

De azi si pma duminica

TURNEUL FINAL AL 
„CUPEI ROMÂNIEI

De azi și pînă dumincă 
fășiira, la Mangalia, turneul 
..Cupei României", la oină, 
ajunsă anul acesta, la a x-a eu

La startul întrecerilor se 
opt echipe, calificate pentru ac 
act al competiției in unra « 
zonă. Iată i numele formațiile p 
te : C. P. București — dețină: > 
feului pe anul 1911, Dînamo B 
Biruința Gherăiești (iud. Neamț) 
Nouă Olteni (Teleorman!. 
Curcani (Ilfov) Avîntul Frasin 
va). Celuloza Călărași IIalcn?.i;a) 
co’orul Baia Mare.

Turneul final se va dls 
maiorul program : vor 
Intii, jocurile eliminatorii, 
pele ce vor acumula cite două în 
vor părăsi întrecerea. iar cele
formații rămase după aeea-:-ă 
elanâ vor lunta pentru primul 
cadrul turneului final propriu-zis

Desigur, cele mai mari sanse 
ocupa primul loc le are C.P.3.. echipă 
care, de mai multi ani. domină ma Je 
competiții ale sportului nostru na: mu'.. 
Da- iată ce ne-a declarat, refer’ t ia 
aspirațiile celor _8“, secretând gv.te. -1 
gi federației de specialitate. Constantin 
Onrițeseu : „Toate echipele care vor lua 
part- la turneul final sînt foarte bin" 
pregătite, fam demonstrat la faza de 
zonă. De altfel, și în zilele premers.- 
toare turneului aceste formații au fecut 
pregătiri zilnice. Părerea mea este că 
mal mulFde juinălat^; dintre participante 
ornează jjeni.ru . pcițița, poziție a ierarhiei 
finale".

In afara parlidelo-r de oină, specta
torii prezenți in jurul suprafeței de toc 
vor asistă lâ ddhă fdstivltăfl 2. de des
chidere si închidere — realizate cu con
cursul oinlștilor care -tse vor întrece aici 
si a unor ansambluri de gimnastică ale 
școlilor din Mangalia. Tragerea la sorți 
a jocurilor se vâ efectua joi seara, iar 
din corpul de oficiali nu vor lipsi arbi
trii Al Cazacu, C. Nitft. P. Istrate, V. 
Ciolacu, P. Clcrtădu. AV Tofan și P. 
Stroe.

locahtate 
iaîer^ațîo- 
tre forsa-

CLLJ. 1 .prin telefon 
pondentul nostru).

d< la eo;

C'S M

sa—j»* ___

MÎJNE. LA BRASOV.

Rezultatele pe
— BAG. Cari

3 v. Popp 2 -v,
l’H J-i# ’-ta

In turneul_ ir-duidMi. de
cei 10 jucători e» fost t-Tțxtv. 
dbuă grupe 
îaregiMșt 
Doboș: —

J. Flint. •ovcfsir: 
ai hz Marian La- 

. rpta pentru ttiul categor-e 
vn f? foarte dificilă. Ia aeeas-

Dumitru NEGREA

PRIMA

Competiția ciclistă dotată 
„Cupa U.G.S.R.-, programată să 
desfășoare de-a lungul a două 
tape. începîhd de mîine. pe șoselele 
din impfejttrimlld Brașovului, este 
așteptată cu interes de către frun
tașii sportului nostru cu pedale, 
prezenți încă de ieri în localitate.

Festivitatea inaugurării competi
ției va avea loc la ora 15, în fața 
sediului Consiliului județean sin
dical, de unde caravana ciclistă

va îndrepta spre borna km. 
pe șoseaua

se 
de 
tru startul oficial (ora 15.20) In 
ma etapă a cursei. După cum am 
anunțat, prima etapă se va in 
ia în Poiana Brașov, unde cicliștii 
vor sosi în jurul orei 19, după ce 
vor fi parcurs 132 km. Duminică, 
începînd de 
pută etapa 
pe ruta 
128 km.

7—10 iunie: „CURSA MUNȚILOR
Săptămîna viitoare se va desfă

șura o nouă întrecere ciclistă in
ternațională : „CURSA MUNȚI
LOR". Itinerarul ei este următo
rul : etapa I — Sinaia — Chichiș 
— Sinaia (125 km), miercuri 7 iu
nie; etapa a II-a — Sinaia — 
Cîmpina — Sinaia (80 km), joi 8 
iunie ; etapa a III-a — circuit în 
Sinaia (50 km), vineri 9 iunie; 
etapa a IV-a — Sinaia — Bucu-

rești — sosire pe velodromul 
namo (130 km), sîmbătă 10 

, nie. La competiția organizată
clubul sportiv Dinamo participă 
echipele Dynamo Berlin, Steaua 
(două formații), Voința București, 
Petrolul Ploiești, Metalul Piopeni, 
CIBO Brașov, Olimpia București. 
Voința Ploiești și Dinamo Bucu
rești (cu trei formații).

Aveam toate motivele să dăm 
crezare rîndurilor scrise de 
Florin Dumitru privind inacti
vitatea sportivă din satul Lim- 
peziș, corn Movila Banului, jud. 
Buzău — și, bineînțeles, să fa
cem loc în coloanele acestei 
rubrici sesizării critice respec
tive. Un tînăr, autorul scrisorii, 
ne aducea la cunoștință că în sa
tul Limpeziș activitatea spor
tivă este din multe 
vedere 
fi mai convingător,
tru ne
„...tinerii din sat n-au unde face 
sport, fiindcă terenul de fotbal 
a fost arat». Cooperativa agri
colă de producție nu dă bani 
pentru echipament... Tinerii 

noștri sînt dornici să facă sport, 
dar n-au condiții..."

Nu ne-am îndoit do cele afla
te, așa cum nu ne îndoim de nici 
o sesizare trimisă de cititorii 
noștri. în dorința de a face însă 
ca materialul ce urma să-1 pu
blicăm să fie mai consistent 
mai plin de date referitoare la 
cauzele care au generat situa
ția arătată, am trimis o copie 
după scrisoare Comitetului ju
dețean al U.T.C.-Buzău. în scurtă 
vreme — chiar foarte operativ 
— ne-a sosit un răspuns care 
ne-a surprins însă întrucît era... 
în contradicție cu sesizarea lui 
FI. Dumitru. Aflăm astfel că Ja 
Limpeziș nu „dormitează'' 
meni, ci din contra ;
muna Movila Banului 
asociație sportivă iar 
Ia Limpeziș, un cerc sportiv... 
Tinerii au un teren, bine ame
najat, pe care organizează săp- 
tămînal manifestări sportive pe

„la pămînt".

dădea și

puncte de
Pentru a 

FI. Dumi- 
exemple :

ă“ ni- 
„în co

există o 
în sat,

plan local sau cu tineri din co
mune învecinate... în 1971 e- 
chipa de fotbal a participat la 
Cupa Tineretului și la alte în
treceri cu formații din comu
nele Glodeanu Siliștea, Mihăi- 
lești, și Glodeanul Sărat... 
timp de iarnă, tinerii sînt 
trenați 
muna! 
ciației 
șah și 
Căminului cultural ...Un teren 
de fotbal a fost arat, dar CAP 
a dat alt teren în loc. la o dis
tanță de 500 m de șoseaua na
țională. Cel vechi, aflat lîngă 
șosea, prezenta pericol de ac
cidente de circulație... O veste: 
pînă la 15 iunie se va reame- 
naja pista de popice care, este 
drept, a fost neglijată în ultimii 
ani."

Deci, aproape nimic din scri
soare nu 
dar 
cum aflăm din aceeași adresă 
oficială „Tînărul FI. Dumitru 
nu mai trăiește în sat de 3 ani, 
întrucît este plecat in Bucu
rești Ia o școală" ( ! !)■ Ne a- 
flăm, așadar, în fața unei scri
sori care ne-a răpit timp fără 
rost, nouă și altora, care n-a a- 
jutat nimănui. De ce a fost 
scrisă ? Nu înțelegem nici noi. 
Am ținut să comentăm conți
nutul nereal al acestei scrisori 
pentru a se vedea pînă unde 
merge „originalitatea" (ca să-i 
spunem doar așa) unora, cît și 
pentru a demonstra că o scri
soare ce nu conține — neapă
rat — adevărul, nu poate vedea 
lumina tiparului. t

Modesto FERRARIN!

Pe 
an
co* 

aso-
de către comitetul 
U.T.C. și consiliul 

sportive la concursuri de 
tenis de masă în cadrul

era adevărat. Curios, 
explicabil, întrucît după

Perspective ale dezvoltării atletismului prahovean

PRINCIPALA PREOCUPARE - CENTRELE DE ANTRENAMENT PENTRU TINERET
Interviu cu tov. TEODOR CONSTANTINESCU, președintele C.J.E.F.S,

Fe harta atletismului românesc, 
județul Prahova nu este, deocam
dată, subliniat cu majuscule deoa
rece, pînă la această oră, contribu
ția sa la lotul de performeri este 
incâ nesemnificativă. Există însă 
certitudinea ca. într-un viitor nu 
prea îndepărtat, sportivii prahoveni 
să se afirme puternic și in sportul 
oiimpic nr. 1. Am desprins aceasta 
din interviul ce ne-a fost acordat 
de tov. Teodor Constantinescu, pre
ședinte al C.J.E.F.S. Prahova, pri
vind problemele dezvoltării atle
tismului în actualul cincinal.

— Ce loc ocupă atletismul in 
preocupările consiliului jude
țean ?

— Din septembrie 1971 Și pînă 
astăzi biroul C.J.E.F.S. a analizat 
in două rinduri activitatea din ca
drul acestei importante discipline, 
luind și o serie de măsuri concrete, 

da: seama că producția ce
lor trei secții de performanță — 
Petrolul. Școala sportivă și Liceul 
cu program special de educație fi
zică, toate din Ploiești — este de
parte de a răspunde actualelor ce
rințe pe plan național și că va tre
bui să ne îndreptăm toată atenția 
spre impinzirea întregului terito
riu cu centre de antrenament pen
tru școlari. Avem la această oră 5 
unități, care activează cu rezultate 
bune : una în comuna Valea Dofta- 
nci. unde elevii și-au amenajat cu 
posibilități locale o frumoasă pistă, 
celelalte în comuna Brebu, la Cîm- 
pina. pe lingă grupul școlar profe
sional Petrolul, la Misii (cu o pistă 
foerte bună lingă liceu) și în fine 
la Ploiești, pe lingă grupul școlar 
profesional Petrol-chimie. Pe aces
tea le vom întări din punct de ve
dere organizatoric și material. în 
plus, ne-am propus să mai deschi
dem asemenea centre la Vălenii de 
Munte. Boldești. Mineciu și în ca
drul asociațiilor Metalul Piopeni și 
Prahova 1 Mai.

— Ați luat și vreo măsură 
concretă în acest Sens ?

— Desigur, cea mai importantă 
fiind aceea că 80 la sută din fon
durile de care dispunem pentru toa
te centrele de antrenament le-am 

afectat celor de atletism.

— Este singura direcție în 
care v-ați propus să impulsio
nați activitatea atletică ?

— Mai precis, cea mai importan
tă. Din asemenea centre au apă
rut tinerele Viorica Cîrstea și Vio
rica Jitaru. care se pregătesc acum 
in cadrul Liceului experimental.de 
la Cîmpulung Muscel, sau Elvira 
Bucșă, selecționată în lotul de ju
nioare. De altfel, reprezentanții lor 
acoperă aproximativ 40 la sută din 
efectivul selecționatei Prahova, care 
se află în prezent neînvinsă în în
trecerea interjudețeană. înmulțind 
aceste 
blema 
pentru actualele secții de perfor
manță.
urmă, ne vom mulțumi, deocamda
tă. să le întărim, astfel ca prezen
ța lor să se simtă efectiv în com
petițiile cu caracter republican.

— Considerați suficiente ca
drele de specialitate care lu
crează actualmente în jude
țul dv ?

— Ați atins o problemă care ne 
doare de mai mult timp. Am reușit, 
Ia această oră, să avem la fiecare 
centru pentru tineret cîte un pro
fesor de specialitate sau antrenor. 
Din păcate, însă, tocmai secțiile de 
performanță sînt mai slab înca
drate și rezultatele sînt consecința 
directă a acestei situații. Mai mulți 
antrenori bucureșteni și-au mani
festat dorința de a lucra (ca nave
tiști) în Ploiești, dar dintr-o mai 
lungă experiență știu că asemenea 
încercări nu au dat de regulă re
zultatele scontate. Va trebui ca. 
în continuare, să căutăm tehnicieni 
tineri, de nădejde, legați din toate 
punctele de vedere de 
producție.

— Și o ultimă 
credeți că actuala 
riaiă de care dispuneți în județ 
este suficientă pentru realizarea 
planului Pe care vi l-ați propus 
în actualul cincinal ?

— în linii mari. da. Există încă 
piste de atletism la Cîmpina, Buș
teni și chiar în Ploiești, care nu sînt 
folosite. Totuși, avem intenția de 
a crea cîteva zeci de sectoare de 
aruncări și sărituri pe mai multe

baze sportive din mediul rural De 
asemenea, avem intenția de a rea
liza pînă în 197,5 un stadion spe
cial pentru atletism.

Așadar, perspective frumoase, ba
zate pe o realistă cunoaștere și a- 
preciere a posibilităților, premise 
neîndoielnice, care animă biroul 
C.J.E.F.S. Prahova de a da activi
tății atletice o orientare sigură spre 
o continuă dezvoltare.

Adrian VASILIU

ÎNCEP CAMPIONATELE
CONTINENTALE

Simonov și lui J. Douglas (Scoția) 
Dintre concurenții cei mai cunos- 
cjți Ia celelalte categorii se remar
că F. Burke (Scoția), A. Zorov 
(U-R-S.S.) — semimijlocie. A. Wulf 
(R.F.G.) și A. Paleta (Polonia) — 
mijlocie mică, V. Lemeșev iU.R.S.S.) 
— mijlocie. Marian Culineac. G. 
Stomenov (Bulgaria) — semigrea și 
greii A. Biegalski (Polonia). V. Ga- 
vadinov (Bulgaria) și I. Visoțchi 
(U.R^Sl).

In ultimul moment, federația ita
liană de specialitate a anunțat că 
din cauze de forță majoră, pugi- 
liștii italieni nu vor mai face de
plasarea

Vineri
are loc 
efectua
medicală, iar sîmbătă, la orele 11, 
se va da startul in competiția con
tinentală.

la București.
dimineață, de la orele 8. 
ședința tehnică și se vor 
cintarul oficial și vizita

Brașov-Rupea. pe-n-

la ora 9,30, se va dis- 
a doua a competiției, 
Brașov-Făgăraș-Poiana,

Ntcolae Ivănescu, directorul direcției personal șl învățămînt de la Uzinele ,,23 
August", oferă, secretarului general al federației romane de box, Cristea Petroșe- 
neanu, un frumos gong care va n folosit la întrecerile de la Patinoarul „ts August", 

omagiu al harnicilor metalurgicii bucureșteni.

centre, vom rezolva și pro- 
lărgirii bazei de selecție

Cit privește acestea din
LA PLOIEȘTI,

S-A ORGANIZAT

locul lor de

intrebare : 
bază mate-

„MEMORIALUL IOSIF SÎRBU"
Zilele trecute a avut loe ia Plo

iești, în organizarea clubului Petro
lul, concursul de tir „Memorialul 
Iosif Sîrbu", primul campion olim
pic al României (medalie de aur la 
proba de pușcă, la J. O. de la Hel
sinki — 1952). Competiția s-a dispu
tat pe poligonul de pe stadionul Pe
trolul la probele de armă (liberă și 
standard) și pistol liber. Trofeul a 
revenit juniorului Romulus Nicoles- 
cu (Petrolul), care a obținut cele 
mai multe puncte, prin adițiune. la 
probele de 60 f. culcat, 40 f. poziția 
în picioare și 40 f. poziția în genun
chi. Competiția a fost onorată de un 
mare număr de trăgători din Bucu
rești (I.E.F.S., Olimpia și Cutezăto
rii), Piopeni și Ploiești.

Iată ’ ’ ................. . ..
culcat 
2. O.
580 p 
standard 60 f. culcat senioare: 1. 
Petruța Ciufu (Petrolul) 575 p, 2. 
Sanda Boranda 575 p, 3. Adriana* 
Georgescu 575 p (ambele de la
1. E.F.S.) ; juniori : 1. V. Stanca 584 p.
2. R. Nicolescu 578 p, 3. A. Mircea 
574 p (toți de la Petrolul) ; armă li
beră 3X48 t. 
1104 p, 2. M.
Weinerich 1092 
colescu 1099 p,
3. A. Mireea

A. SECELEANU-coresp.

rezultatele : armă liberă 60 f. 
seniori : 1. M. Axente 585 p. 
Galea 581 p, 3. R Weinerich 

(toți de la I.E.F.S.) ; armă 
f. culcat senioare :

seniori : 1 O. Galea 
Axente 1099 p. 3 R. 
p ; juniori : 1. R. Ni- 
2. V. Stanca 1088 p.

1056 .

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CIMPULUNG JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă Nr. 185

ANUNȚA
CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I (clasa a IX-a) pentru 

anul școlar 1972—1973, va avea loc înfre 22 iunie — 3 iulie 1972
Examenul teoretic se desfășoară în aceleași condiții ca la liceele 

de cultură generală.
Controlul medical și examenul practic (o probă la alegere din 

probele de concurs ale juniorilor de categoria a ll-a și trei probe obli
gatorii : 60 m, lungime de pe ioc, aruncarea mingii de oină) sînt 
programate în zilele de 22 și 23 iunie, pentru a permite candiaaților 
respinși să se înscrie la examenul de admitere Io alte licee (26 iunie)

Candidatele posesoare ale categoriei a ll-a de clasificare sportiva 
Io atletism și candidații posesori ai categoriei a lll-a obținută într-un 
concurs oficial, obțin nota 10 la examenul practic.

Medio lo examenul de admitere se calculează adunînd media 
examenului practic cu media obfinutâ la obiectele de cultură generală 
și Împărțind Io doi.

In perioada 16—21 iunie se organizează un curs de pregătire pentru 
examenul practic și teoretic.

Se asigură cazarea gratuit și masa contra cost pe toată perioada 
concursului de adqșitere.

Examenul practic pentru clasele a V-a, a Vl-a, o Vll-a și a Vlll-a 
are loc la următoarele date :

19—20 iunie clasa a Vlll-a : 12 loc. fete — 10 loc. băieți 
19—20 iunie clasa a Vll-a : 10 loc. fete — 10 loc. băieți
24—25 iunie clasa a Vl-a ; 8 loc. fete — 8 loc. băieți 
24—25 iunie clasa a V-a : 20 loc. fete — 20 loc băieți

Examenul constă
— Examen medical obligatoriu
— O lucrare de verificaiea cunoștințelor la Ib. română și matematică
— Probe practice obligatorii (60 m, lungime de pe loc, 500 m băieți

300 m fete, aruncarea mingii de oină, alergare 30 m, într-un picioi 
pe stîngul și pe dreptul).
Înscrierile se fac pe baza unei cereri tip aflată la secretariatul 

liceului Nu sînt necesare alte acte.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de cui 

tură generală, cu secțiile ■■eal și uman, care oferă cele mai bune 
condiții de pregătire a tineretului școlar pentru obținerea unor per 
formanțe înalte, paralel cu asigurarea unei bune pregătiri de cultură 
generală

din :

PE TOA1A DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT Sl 
MASA GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI. DE LA CLASA A V-a PTNA LA
A Xll-a.

jjeni.ru
experimental.de
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SOLUȚIA CARAMAN A EȘUAT 
din primele minute 

de miercuri, dg la
..încă

turnei" , „
ne-am dat seama că antrenorul Cosmoc 
n-a uitat partida România — Danemar- 

din preliminariile olimpice, n-a ui
tat, mai ales, evoluția de atunci a 
tralilor" piteșteni Olteanu și 
Atunci, știm foarte bine, eei doi fundași 
de la F.C. Argeș au jucat foarte slab, 
fiind — spre mirarea tuturor — între
cut! în repetate rînduri în duelurile 
înalte, la cap. capitol iși care ambii se 
bucură de o frumoasă reputație. Mizînd 
pe slăbiciunea remarcată atunci la ol
teanu și Vlad. Robert Cosmoc l-a „plan
tat" în imediata lor vecinătate* pe ata
cantul său de calibru mare, pe atleticul 
Caraman (foarte eficace 
aeriene), considerînd că a 
rintă cheia victoriei.

Si... a început ploaia 
Înalte în careul piteștean. Zeci de ba
loane adresate „uriașului1' ~ 
atîtea baloane înalte respinse cu dezin
voltură de fundașii centrali Olteanu și 
Vlad — care săreau de parcă erau mon
tați Pe arcuri — fiind, din cînd în eînd, 
ajutați și de portarul Stan care mai 
culegea și el cîte o minge foarte grea.

ale ,.noc- 
C on stanța,

ca.
„oen- 
Vlad.

în duelurile 
găsit cu ' ușu-

de angajări

Caraman. Tot

Acest asediu a durat 90 de minute, fără 
nici un rezultat. „Spărgătorul de apă
rări" Caraman s-a lovit de un „zid" și 
„zidul" a fost mai tare.

Remarcind și faptul că acest asediu, 
stereotip pină la obsesie, era, din clnd 
in cînd. întrerupt de cîte un contraatac 
plteștean, rapid ea un fulger și Incisiv 
ca un pumnal, vom Înțelege siarea ae 
enervare progresivă care a cuprins tri
bunele. Farul domina teritorial. a ar 
argeșenii erau mai aproape da gol. Din 
fericire pentru... șansele, In continuare, 
ale U.T.A.-el. piteștenii au ratat câteva 
ocazii de aur, iar excelentul portar con- 
stăntean Popa a avut reflexe care ne-au 
amintit de uimitorul său duel eu înain
tașii dinamoviști. la București.

Ar mai ti, poate, de spus că în do
rința de a spulbera echivocul născut de 
programarea jocului la o oră difărttâ. 
fotbaliștii constănțeni s-au angajat eu 
o „furie” care a depășit, pe alocuri, 
regulamentul. Forței oarbe a gazdelor, 
oaspeții i-au opus o disciplină tactică 
lucidă, care era cit pe-aci să le aducă, 
drept cîștig de cauză, două puncte Și 
nu unul singur...

Marius FOPESCU

tenția că o asemenea comportare nu 
face cinste funcției pe care o deține 
în calitatea sa de conducător al miș
cării sportive din județ.

Să ne mai mirăm — în asemenea 
cazuri — de unele ieșiri — izolate, 
de altfel — ale unor spectatori cer
tați cu disciplina și buna conduită, 
atita timp cit însuși președintele or-

ganului județean de educație fizică 
și sport dă apă la moară unor ase
menea manifestări ?

Față de această comportare ce na 
cadrează cu demnitatea unui activist 
sportiv este de așteptat ca organele 
sportive superioare să ia măsurile 
ce se impun.

Gheorghe NERTEA

DE CE A AJUNS DINAMO DE LA 3-1 LA 3—3!

SA NU URMAȚI EXEMPLUL TOVARĂȘULUI BIRIȘ!
La sfîrșitul meciului cu Rapid, un 

grup de suporteri ai Jiului au găsit 
de cuviință să-1 apostrofeze pe arbi
trul loan Rus, care — de fapt — a 
reușit să se achite bine de îndato
ririle sale într-o partidă extrem de 

---- —1 ——x și 
le

„fierbinte". Și s-au mai petrecut 
. —alte fapte la FU de grave. Să 
V consemnăm :

In spatele tribunei, acolo unde se 
află vestiarele jucătorilor și cabina 
arbitrilor, eîțiva spectatori înrăiți au 
forțat o poartă și s-au postat în fața 
cabinei arbitrilor, cu intenția de a 
le cere socoteală pentru faptul că ar 
fi avantajat echipa oaspe. Cu spriji
nul organelor de miliție (o însemna
tă contribuție a avut și rugbystul 
Gheorghe Graur) unii dintre „în-

Un fapt

răiți" au fost risipiți, iar poarta cu 
pricina închisă din nou.

Cine credeți însă, că instiga cel 
mai mult spiritele, susținind sus și 
tare că arbitrul le-a pierdut meciul? 
Tovarășul Mircea Biriș, președinte
le C.J.E.F.S. Hunedoara. Să vezi și 
să nu crezi! Nervos afară din cale, 
tov. M. Biriș a intrat apoi in cabina 
arbitrilor, aducîndu-le acestora gra
ve insulte în termeni pe care nu-i 
putem reproduce. „Exemplul" tova
rășului președinte a mers pină acolo 
incit și-a permis să aducă acuzații 
și injurii la adresa cronicarului, 
pentru „vina" de a fi exprimat o- 
pinia obiectivă asupra meciului si 
arbitrajului, opinie care nu concorda 
cu aprecierile sale, aflate la polul 
opus. Toate aceste ieșiri „principia
le, obiective și de ținută* au avut 
în prezența secretarului general 
F.R.F., Ion Alexandrescu, 
tor federal

Miercuri dimineața, stăteam de 
vorbă în holul hotelului Dacia din 
Oradea cu jucătorii și conducerea 
tehnică a echipei Dinamo. De me
ciul cu Crișul, întilnire fără miză, 
s-a vorbit mai puțin. Ceea ce 
am reținut din discuție, e faptul că 
această echipă fruntașă se gindește 
acum Ia meciurile din Cupă și la 
viitorul campionat, în care Dinamo 
ține să aibă o cu totul altă compor
tare. Așadar, formația din șos. Ște
fan cel Mare are in vedere viitorul. 
In această idee, echipa a apărut și 
la Oradea cu eîțiva tineri în rându
rile ei, cu Batacliu și Custof, cu a- 
ceeași pereche de fundași centrali, 
la fel de tînără. Sandu—Dobrău. To
tuși, echipa are un nucleu de bază 
ce cuprinde jucători de valoare și 
cu multă experiență (Dina, Nunweil- 
ler, Deleanu. FL Dumitrescu, Con-

staiMinesct»), lată de ce a surprins 
neplăcut automulțumirea. chiar spa
tia, care a cuprins apro; 
formația cînd tabela c’e 
rata scorul de 3—1 in fa’ 
E adevărat. Crișul a avut 1 
notabilă, dar mulți dintre 
dinamoviști au demonstrat 
meteahnă, aceea de a se 
cu un avantaj imnim. In a 
alții de remaniere a eehip 
itsico fenomenul trebuie 
cu tărie pentru că a cuor 
pe cei mai tineri. Să nu si 
miercuri echipa bucureștean 
mit trei goluri de la o form 
in 25 de etape nu marease 
goluri. Poate că lecția servită 
Crișul va torizi în primul rind 
G. Sanda. Dobrău sau Ba-acbu.

DECI, SE POATE Șl AȘA

ape

sa

mu' țarr-
■-SJC țy-
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li a pri-

care
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și semnificațiile sale

MOTIV Df MEDITAȚIE
PENTRU ANTRENORUL

C. RADULESCU
11 știam pe Constantin Râdules- 

cu. antrenorul băcăuanilor, un 
temperament exploziv, un om 
care, in tumultul de pasiune, 
nu-și poate cenzura totdeauna ex- 
teriorizArile. Dar de aici și pma 
la acea scenă din finalul meciu- 
Iui disputat miercuri, la Cluj, e 
o diferență morală care, nu nu
mai că supără, dar și invită 1® 
meditație profundă, imediată.

Miercuri, la Cluj, în mm 91, 
cînd arbitrii și jucătorii părăseau 
terenul, l-am văzut pe C. Radu
lescu dueîndu-se furios la condu
cătorul jocului, Constantin Dinu- 
lescu și acuzindu-1 pe un ton ne
demn : „Ești bâtrîn (n.r. chiar 
asa ?!) șl ne-al pierdut meciul i . 
Antrenorul băcăuanilor se referea 
la golul înscris de clujeni. gol 
care a născut discuții in tabăra 
echipei de pe Bistrița. Vom pre
ciza însă, și astăzi, că golul a rost 
construit dintr-o fază absolut re
gulamentară : în momentul în 
care Soo a fost deschis de O. Io- 
nescu, „centralii* băcăuani au 
înaintat, dar Comănescu a rămas 
lateral in spatele atacantului fero
viar. Băcăuanii s-au oprit un mo
ment, dar fără temei pentru că 
nu fusese ofsaid șl, apoi, pentru 
că arbitrii nu semnalizaseră ni
mic, iar Soo s-a dus de la 35 me
tri, nestingherit, l-a driblat pe 
Cizic, in careu, și a inscris, a- 
mendînd astfel riscantul joc Ia 
ofsaid al apărării băcăuane. Și 
mai Intervine un argument Im
portant in defavoarea lui C. Ră- 

_____ „1 a privit jocul de j°s, 
de pe tușă, loc de unde (a deve
nit axiomă 1) jocul nu se poate 
urmări în perspectivă, cum e P®' 
Sibil de sus, din tribună.

Dar dincolo de aceste aspecte 
„tehnice" (și ele împotriva lui C. 
ltădulescu) Intervine latura etică 
a problemei. Și aceasta, cu atit 
mai mult eu cit talentatul și pa
sionatul antrenor băcăuan nu se 
află la prima sa Ieșire. Din feri
cire în acel moment greu, am 
spune penibil, și după aceea, la 
cabina arbitrilor, a intervenit 
celălalt antrenor al echipei S.C. 
Bacău, Petrică Rădulescu, l-a cal
mat și l-a oprit pe colegul său 
poate de la acte mult mai grave. 
O intervenție care Înseamnă că 
opiniile și nemulțumirile se pot 
exprima și pe un ton reverențios. 
în termeni demni de prestanța (Și 
personalitatea) unui antrenor.

Problema care se pune acum 
este dacă va Înțelege (în sfîrșit) 
acest lucru Constantin Rădulescu.

Mircea M. IONESCU

^portant în 
v*dulescu : el

• de ne tușă.

al 
observ^- 

la meciul jiul—Rapid, 
de altfel — i-a și atras a-

Cu 4 minute înainte de final. Lucaci ÎI pecetluiește scorul partidei A-S. A- — Steagul roșu : 3—1

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

însă comportarea din ultimele eta
pe, și în special la jocurile din 
deplasare, ajungem la concluzia că 
F. C. Argeș are un avantaj asupra 
arădenilor, ca și din punct de ve
dere al programului meciurilor de 
acasă i piteștenii primesc vizita 
echipelor A.S.A. (care se pare că 
nu mai are „benzina" de la începu
tul sezonului) și Crișul, o formație 
resemnată, în timp ce U.T.A. are 
de jucat la Arad cu teamuri ca
pricioase și tocmai prin aceasta 
mai dificile — Petrolul și Sport 
Club Bacău. Astfel incit s-ar putea 
ca chiar duminică să vedem pe li
der distanțat la 3 puncte.

în subsolul clasamentului, lucru
rile sînt la fel de complicate, deși 
Politehnica a obținut la București, 
în fața unei echipe care a privit cu 
dezinteres această partidă, un punct 
prețios, mai ușor decît cel cucerit 
la lași în întîlnirea eu Rapid. Cum, 
însă C.F.R. — echipă mereu opti
mistă și decisă să lupte cu încăpă- 
țînare pentru ultima șansă — a

dșLgât la Cluj, diferența 
de numai un punct intre 
mația studenților ieșeni, 
rit, și in această parte a 
tului (fatidicul loc 15) lucrurile sînt
complicate și iși așteaptă rezolvarea 
în următoarele etape, in care cele 
două candidate au 
Ordine — partidele ;

este acum 
ea ți for- 
Astfel in- 
ciasamen-

POLITEHNICA (201
Crișul (a)
Steagul roșu (d)
U.T.A. (a)
AS A. (d)

de jucat

C.F.R. (19) 
Petrolul (d) 
Steaua (a) 
Farul (ai 
Steagul roșu (d)

Ca program — ușor avantaj de 
partea ieșenilor, dar nu decisiv 
într-o întrecere specială ca aceasta, 
pentru evitarea locului 15, in care 
șansele depind în mare măsură și 
de replica și interesul adversarilor. 
N-ar fi exclus ca arbitru al acestui 
aprig duel dintre Politehnica Și 
C.F.R. să fie Steagul roșu, pe sta
dionul din Brașov, unde vor evolua 
pe rind și în ordinea de mai 
cele două echipe

In ce privește locurile 2—3, 
asemenea, lupta este în curs.

simptome că s-ar fi produs vreo 
clarif.-care. Diferențele mici d:nt< 
echipe anunță posibile răsturnări In 
ordinea actuală șt una din echipe 
aflată la distanță mai mare dar în 
revenire accentuată de lotmâ. Ra
pid, poate spera si ea.

In orice caz. această etapă a 
XXVI-a, departe de a aduce lumi
nă, a lăsat dimpotrivă această grtjâ 
următoerelor zile de fotbal, pe care 
le dorim la fel de fierbinți, in in
teresul campionatului, dar cu parti
de de calitate, disputate dar și 
sportive, beneficiare ale unor ar
bitraje alese cu grijă, competente 
și corecte, in care toate echipele 
să-și apere loial șansele.

sus

da 
fără

ACȚIUNI SPORTIVE DE MPLOARE
(Urmare din pag. 1) neral, a unui județ cu o puternică 

pondere economică, a istoriei de ieri 
aici, a

cooptarea în colectivul dc conducere 
a taberei a unor cadre didactice cu 
recunoscute merite pedagogice, cu 
o bogată experiență, pe multiple 
planuri. Notînd faptul că activitatea 
sportivă va avea ponderea cuvenită 
se vor organiza cercuri de studiu 
a problematicii organizării concur
surilor și competițiilor școlare^ a ca
lendarului sportiv, vor 
mate întreceri sportive 
volei, baschet, handbal, 
canotaj.

La această dată se 
listele de participant, 
materialul didactic și 
Cursanții de la Costinești vor avea 
la îndemînă tot ceea ce este nevo
ie pentru ca la finele perioadei să 
fie complet edificați asupra muncii 
lor viitoare.In fine, mai trebuie menționat că 
președinții asociațiilor sportive șco
lare vor fi beneficiarii unor intere
sante excursii proiectate în împreju
rimile Costineștiului, la Mangalia, 
Eforie Sud, Eforie Nord, Constanța 
(cu vizitarea acvariului și a u- 
nor zone ale municipiului care a- 
testă milenara viață a Tomisului), _ca 
și într-o serie de așezări 
alte cuvinte acțiunea de 
sportivă a cursanților va 
os împletită cu aceea de 
a frumuseților Litoralului

fi progra- 
la atletism, 
natație și

centralizează 
este pregătit 
documentar.

rurale. Cu 
instruire 

fi armoni- 
cunoaștere 
și, în ge-

și de azi a locurilor de __ , ..
muncii neobosite, depusă de oa
menii de la orașe și de 
de pe aceste meleaguri.

O ALTA ACȚIUNE DE AMPLOA
RE care se continuă anul acesta va 
avea drept sediu tabăra de la Gur
ghiu (județul Mureș). în această pi
torească așezare de pe valea rîului 
cu același nume (și de la poalele 
Piemontului Gurghiului) vor fi pre- 
zenți, în două serii, începînd cu data 
de 12 iulie, cîteva sute de elevi 
dornici să activeze în cadrul asoci
ațiilor sportive școlare în calitate de 
arbitri. Disciplinele în care vor fi 
inițiați sînt în genere cele cuprinse 
în calendarul sportiv școlar (atletism, 
gimnastică, jocuri sportive). Nouta
tea Cursurilor de 
este aceea că de 
formați „cavaleri 
discipline sportive 
naj, schi, săniuțe — precum și într-o 
serie de sporturi care se desfășoară 
intens și in sezonul rece (tenis de 
masă, șah).

Și în cazul taberei de la Gurghiu, 
organizatorii sînt preocupați să a- 
sigure un bogat material documentar, 
care va fl pus la dispoziția cursan- 
țllor. Este o acțiune la care Secția 
Sport a C.C. al U.T.C. se bucură d“ 
sprijinul direct al unor federații de 
resort. Acest sprijin vizează, totoda-

la sate,

arbitri cu elevii 
data aceasta vor fi 
ai fluierului” și în 
de iarnă — pati-

tă, și delegarea unor arbitri dintre 
cei mai cunoscuți, de regulă purtă, 
tori ai ecusoanelor internaționale.

Tot la Gurghiu va avea loc o 
competiție națională : finala concursu
lui de șah al elevilor, 
campionii județelor și 
lui București, aproape 
tivi și sportive. Finala 
vea loc, de asemenea, 
cu forul de specialitate.

ACȚIUNILOR AMINTITE aici 
alăturăm pe cele care se referă 
comandanții 
proape 10 000 
unor școli și 
vor lua parte 
organizate în . 
multe orașe ale țarii, pe lingă uni
tăți școlare, după cum urmează i 
Liceul pedagogic Cîmpulung Muscel, 
Liceul agricol Livada (Satu Mare). 
Liceul de construcții din Iași, Clu
bul sportiv școlar petrol Tîrgoviște, 
Liceul agricol Caracal (Olt), Liceul 
nr. 2 Năsăud, Școala profesională 
minieră Lupeni (Hunedoara), Liceul 
agricol Tecuci (Galați).

De notat faptul că activitatea 
sportivă ce se va desfășura in cadrul 
programelor acestor tabere va fi 
mult sprijinită prin aportul — în 
calitate de instructor — a unor stu- 
denți de la Institutul de Educație 
Fizică și Sport.

Vor participa 
ai munîcipiu-
100 de spor- 
la șah va a- 
In colaborare

le 
Ia 

A-
ai

de detașamente, 
dintre ei — elevi 
licee de toate gradele 
la taberele de instruire 
patru serii în mai

INTERNATIONALE
9

tarii, acasă... Mi-ar fi trebuit o sută de'"t>ânî&ni în 
jur, săream prin casă de unul singur"..-.

Dar cum v-ar suna un meci R. F. a Germaniei — 
Ajax ? Căci la capătul acestei săptămîni internațio
nale nu am a vă propune altceva. Probabil că asta 
ar trebui să fie finala „Cupei Europei" |a fotbal, la 
nivel de club — Ajax îmi pare de neatins. E în 
jocul ei o dezinvoltură absolut uluitoare. Jucătorii 
par capabili să dea orice, pasă, să prindă Orice 
minge, să respingă orice atac, șă joace cu orice 
tactică, cu orice adversar. în ciuda încrîncenărli ita
liene, olandezii ou învins cu o suplețe și cu o ușu
rință încintăfoare. îneîntătoare pentru cei care, ca și 
mrne, se uitau cam cu groază la destinul fotbalului 
încăput pe mîno lui Inter. Miercuri seara, Inter nu 
a putut scoate nici o vorbă mai do duh sau de 
doamne ajută. Nu e doar problema îmbătrînirii lui 

Facchetti, Burgnich și chiar Mazzola, 
superbul. S-a terminat cu o conceD- 
jie, fier-betonul apărării, vorba iui 
Emanuel Valeriu, nu mai ține. Cu 
Cruyff, Kaiser, Muller, Hoetgess, — 
jucători care pot desface orice nod 
— a da un gol pe contra și a sta 
după aceea în careul tău bine beto
nat ca un bunker e nu numai stu
pid, meschin, dar și urît ! Ani de zile 
□cest argument al „urîtului" nu a 
contat în fața geniului macabru ol 
lui Herrera : era urît, dar sănătos 1 
S-ar putea ca acești domni Nefzer 
(iar ei I), Haan, Beckenbauer, Cruyff 
să dea o nouă vigoare frumuseții 

noastre fotbalistice.
In orice caz, și acesta e cel mai mare ce profit

— mai avem mult pînă la marile vîrfuri, Sîntem 
printre vîrfuri — la nivel de „națională" nu mă tem 
de un meci, să zicem cu sovieticii, dar ideile celor 
care urlă la Angelo și la Di.nu că nu ne-au dus în 
trei ani la titlul europeon sînt cam sumare, cam ief
tine și evident impudice. Se cere — căci pe la noi 
trecu nenea lancu — puțintică răbdare I

Corespondență :
I. Jelecuteanu — Vinga, județul Arad. îmi cereți

— în două admirabile scrisori — să deschid o cam- 
pa- e mondială de presă împotriva arbitrului de la 
Belgrad. Vă înțeleg, dar nu pot. N-am audiență 
mondială, abia mă descurc intern... Lăsați-I în... 
Christos, va fi sărbătoare și pe ulița noastră !

Hai că e frumos : campionatul nostru atinge pa
res st ui și telesportul ne servește paradoxuri (nu mă 
îndoiesc, justificate I). Nici un meci din România — 
într-O seprâminâ decisivă I In schimb, cele mai in- 
•e-esante și mei frumoase partide din Europa. Hai 
că • nostim I Hai că e stupefiant > Hai că nu mai 
știj ce s« poate spune! Olandezii, italienii, germa
nii. sovieticii ne sînt mai cunoscuți dec'rf F. C. Argeș, 
.U* Guj sou acest nou Dinamo București, Ii știu pe 
dinofarâ pe Mu lor ți Cruyff — hobar n-am cum 
;aocâ Bciechu și Prepurgel ! Nu știu ce să spun — 
ecr nu e d« piins. Cu un ce profit — cum ar zice 
Cs'og c e — fot ne-om ales și spirit constructiv cum 
s'-' — și cum mi se impută — sțnt gato să mo con- 
cent-ez în direcția asta a profitului.

Am văzu* moi întîi și întîi și mai presus de fotbal, 
d« svu'i și d« goluri — o minune a lumii, ceva care 
:^re do grad-> s Sem-ramidei și de 
rempiui cin Efes, aduse în onul 2001. 
Stod'Omr1 olimpie ținea de imagina
ție acelei „Cd«sei o spațiului 2001 
cct» oșa mi-oș închipui că or arăta 
un teren de fotbal pe aită planetă, 
unde omul s-or decide să constru
iască nume: și numai pentru pacea 
și bucura sa. lor jocul de fotbcl 
care or fi trebuit să inaugureze vio
la pe pionerc cceea — oșa ar fi 
troco • să arate, cum Lou jucat Net- 
zor. Murer, Banîsevski și Hurț; lava. 
Țocescs ne-o conjurat — pe bună 
d'eo'a'e — sa lăsăm deoparte sco
rul n'osai' și sc ne uităm Ic mi- 
ire*>e. ’rw-cde*c-, scocul no a contot, 
0-X ' 
știu do csnc n-au mai primit petru goluri de li

w
dovada că ia 

sow-efidi jucav co Io 0—0, ei care nu 
la vreo 

•cripc s -n jwre I A-ab>- a, '•■epăsc'ea față de dis- 
pe"o~'3 totuU de -xj-coț, forțe de joc exact In 
cLpere când were ar fi ceoof co so sa uite cu efo- 

- î-'o -c N=-zer ș. oeccenbouer — aceste cc- 
-*• —a-c'e ery- oe măsura tehnicii adversarului. 

Cere «di •’■sor a*«a și o relevziuoe pe măsura teh- 
- cn sare “oc >ce O imogme demnă de Mullier 

ae 'rerzer — acesta cu picioarele ștrorui și 
z : - - z- - ie sresse: •’ etc-e :-zzz ! —

de * -z-e a»c*pjiemlce, nu ex.slo punct 
morf ae teren, or enghief acele de sus, deasupra 
coreok 'vai zc. daco m> s avea ochiul iei Becksn- 
aoeer Tacrso- se aceea e de ne:~ie «s cum a putut 
o csereerea troftsm s e so rateze ce de-cl doi ea 
jo» . J. O i. vo-po u~ j‘ prieten a •e’efon : „ce 
coca* ca Ic ui —mc ce ăs*p să fii s -gur în comen

o ZXsr.-r_.-ca trecati s-au dispațat 
ecfurJe ui.unei etape a camp-o- 

Bâtnkri repcbi rears al juniorilor ș: 
fro-lardor. Pe prunul loc, în cele 
cot sec*:, s-au clasat echipele Pt>- 
Ksehnica lari (seria D- Farul Con- 
■anta seria a II-a). Steaua 23 Au
gust (seria a IlI-a). Senat* sportivi 
Săbia sena a IV-a), Școala sportivă 
Crareva (seria a V-a). U.T-A. (seria 
a Vl-al. JF Cluj (seria a Vîl-a) și 
Minerul Ba;a Mare (seria a VHÎ-a). 
Aceste formații s-au calificat direct 
pentru turneul final al campiona
tului, la care vor mai participa însă 
ț: petru dintre echipele clasate pe 
locul doi în serii. Acestea vor fi 
desemnate în urma următoarelor 
part;de ce baraj (tur-retur): Sport 
Club Bacău — Progresul București 
(stadion Sport Club, ora 11X Di- 
*anM> București — Școala sportivă 
Brașov (stadion Dinamo, ora 9), 
F. C. Argeș — Politehnica Timi
șoara stadion 1 Mai, teren II, ora 
?.3O) și Industria sîrmei 
Turzii — Crișul Oradea 
austria sirmei, ora 9,30). 
tur se vor disputa la 4 
returul lor la 11 iunie.

• La 28 mai s-au jucat și meciu
rile primei etape a barajului pen
tru desemnarea echipelor campioa
ne de județ care, de asemenea, se 
var alinia la startul turneului final. 
S-au înregistrat rezultatele : Fores
ts Moldoviț* — Liceul 1 Dorohoi 
5—0, Olimpia Rm. Sărat — Viitorul 
Brăila 3—0, L T. Constanța — Mi
nerul Macin 8—0. Vulturii Balș — 
Petrolul Videle 3—0 (neprezentare). 
Cimentul Tg. Jiu — Universitatea 
Craiov» 2—1, C.F.R, U.R.A. Cluj — 
Recolta Hida 0—3, Oltețul Bălcesti 
— Gaz metan Mediaș 0—0 și 4—3 
după executarea penaltyurilor, Spar
tac Satu Mare — Olimpia Baia 
Mare 2—1. Etapa de duminică 4 iu
nie programează alte 16 meciuri 
eliminatorii: Liceul 2 Iași — Fo- 
resta Moldovița (stadionul Tineretu
lui, ora 13), Relonul Săvinești — 
Viitorul Vaslui (teren Relonul.

Cimpia 
(teren In- 
Meci urile 
iunie, iar

• ••
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Există un regulament de orga
nizare a activității fotbalistice, ti
părit și difuzat in toată țara. In 
acest regulament, un capitol este 
rezervat special organizării jocu
rilor amicale și de campionat pre
cum și tuturor amănuntelor si 
condițiilor in baza cărora se pot 
face programările. Un articol din 
acest regulament (75) arată con
dițiile care trebuie indeplinite pen
tru devansarea sau amînarea unui 
joc, articol care trebuie cunoscut, 
în toate amănuntele lui. în primul 
rînd de cei mai interesați : secți
ile de fotbaL Dar cîte dintre ele 
il cunosc ? Iată un exemplu, cules 
dintr-un dosar al federației:

Art. 75 spune clar, printre al
tele : ....în caz de acord scris in
tre echipe și cu aprobarea comisiei 
respective, jocurile se pot disputa 
la o dată anterioară celei fixate 
prin program, dacă eererea a fost 
introdusa CU CEL PUȚIN 10 ZILE 
înainte de această dată". (Aici este 
cazul să semnalăm o inadvertență 
a regulamentului : cu un pasaj mai 
înainte termenul este fixat la... 
15 zile ! ?...).

Asociația sportivă Politehnica 
Brașov trebuia să joace la 14 mai 
acasă cu Forestierul Tg. Secuiesc 
Programul fusese publicat înainte 
de începerea returului. Nefiind în 
posesia vreunei cereri de ‘schim
bare a datei, Federația a progra
mat jocul, normal, la 14 mai, la 
ora 12, pe terenul Tractorul după 
jocul Tractorul-Cristurul Secuiesc, 
pentru ca spectatorii să poată vi
ziona după-amiază pe micul ecran 
meciul România—Ungaria. La 8 mai 
însă (CU 6 ZILE ÎNAINTE), aso
ciația Politehnica a cerut printr-o 
telegramă, expediată federației, 
programarea partidei în ziua de 13 
mai, ora 17, pe terenul Tractorul, 
avînd în prealabil acordul echipei

Forestierul, care — de altfel — 
a și confirmat telegrafic la 9 mai. 
înțelegerea intervenită. In ziua de 
10 mai, F.R.F. a comunicat celor 
două echipe acordul său. Lucru
rile puteau fi considerate ca puse 
la punct. Dar n-a fost așa. La 17 
mai. secretarul asociației sportive 
Politehnica, prof. Verdeș, solicită 
telefonic federației să reprograme- 
ze jocul pe 14 mai. deoarece pe 
terenul Tractorul are loc o de
monstrație a cascadorilor francezi 
(Mpt verificat ulterior; dar Pe alt 
teren nu se putea juca ?...). F.R.F. 
nu a aprobat cererea telefonică 
(telegrama de revenire asupra pro
gramării a sosit la... 1-3 mai), mai 
ales că lipsea un nou acord cu 
Forestierul, care fusese anunțat că 
joacă la 13 mai. Reprezentantul 
Politehnicii a informat că a luat 
legătură și cu Forestierul, ceea ce 
această echipă a confirmat mai tîr- 
ziu, dar cum n-a primit telegrama 
federației de revenire la programa
rea în ziua de 14 mai (cum sus
ținuse Politehnica Brașov că va 
primi și n-o putea primi pentru 
că F.R.F. nu aprobase noua ce
rere) n-a ținut cont de comunica
rea telefonică a brașovenilor. Ur
marea ? Forestierul și arbitrii s-au 
prezentat sîmbătă pe terenul Trac
torul, iar Politehnica și din nou 
arbitrii (care citiseră la teren pe 
un afiș că jocul va avea loc a doua 
zi) duminică ! Si cum Politehnica 
n-a avut aprobarea federației pen
tru a disputa duminică jocul, co
misia de competiții l-a omologat 
cu 3—0 în favoarea Forestierului. 
Conform regulamentului.

Desigur, este o pedeapsă cam 
aspră să pierzi La „masa verde” 
un joc programat pe teren propriu. 
Dar adevărul este că totul s-a în- 
tîmplat din vina asociației Poli
tehnica...

A

:»i

BELPHEGOR

SI ȘCOLARILORJ J
,ra 13 >, Minerul Comănești — 
Luceafărul Focșani (stadion Minerul, 
ora 11), Tînărul siderurgist Galați
— Olimpia Rm. Sărat (stadionul 
Portul roșu, ora 11), I.T. Constanța
— Șc. sp. Călărași (stadionul C.F.R. 
Constanța, ora 11,30), Dinamo Obor 
București — Chimia Brazi (stadio- 
r. .'. Dinamo, ora 10,30). Voința Dom
nești — Flacăra .Moreni (stadionul 
Constructorul București, ora 13), 
F. C. Argeș — Vulturii Balș (sta
dion 1 Mai, teren 4, ora 9,30), Ci
mentul Tg. Jiu — Cutezătorii Or
șova (stadionul Municipal, ora 11),

Corvinul Hunedoara II — Metalul 
Oțelul roșu (stadionul Constructo
rul, ora 9,30), U. M. Timișoara — 
Șc. sp. Arad (stadionul U.M.T.. ora 
13), Recolta Hida — Voința Ora
dea (teren Zalău, ora 13), Oltețul 
Băfcești — Unirea Alba (teren . in
dependența Sibiu, ora 13), Minerul 
Baraolt — Șc. sp. Odorheiul Secu
iesc (teren Minerul, ora 17), Chi
mia Oraș Victoria — Chimica Tîr- 
năveni (terenul Chimia, ora 13) și 
Spartac Satu Mare — Liceul „Ar- 
drei Mureșeanu" Bistrița (Stadionul 
municipal, ora 13).

DATELE PARTIDELOR DE TINERET
ROMANIA R.D GERMANA ÎN C.E.

între federațiile de specialitate 
din România și R.D. 
intervenit un acord 
programării jocurilor 
prezentați vele de tineret din ca

Germană a 
în privința 
dintre re-

ARBITRII MfCIUBIlOR IIAPEI
R.D.

A Mlll-a A DIIIZIII A
Politehnica Iași — Crișul: C. 

GHEMIGEAN. ajutat de V. Toma 
și C. Manușaride (toți din Bucu
rești) ; .

Univ. Craiova — U.T.A. : I. 
RUS, ajutat de Z. Szecsei și I. 
Soos (toți din Tg. Mureș) ;

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș: 
C. PETREA, ajutat de M. Buzea 
și M. Bică (toți din București);

Steaua — Dinamo : A. BENTU, 
ajutat de D. Ghețu și C. Nicules- 
cu (toți din București);

Rapid — Farul : N. CURSARU, 
ajutat de I. Chiriță și V. Gligo- 
rescu (toți din Ploiești);

Petrolul — C.F.R. Cluj: O. AN- 
DERCO (Satu Mare), ajutat de V. 
Catană (Cărei) și V. Trifu (Baia 
Mare) :

Sport ___
roșu: N. HAINEA (Bîrlad), ajutat 
de E. Păunescu (Vaslui) și G. 
Ștefănescu (Galați);

..U“ Cluj — Jiul: V. PADUREA- 
NL, ajutat de A Vâduvescu și G. 
Retezan (toți din București).

drul preliminariilor campionatului 
Europei — ediția 1972'73. Propu
nerea forului din R.D. Germană 
a fost acceptată de federația noas
tră și jocurile se vor disputa ast
fel :

26 mai 1973 : România — 
Germană.

25 septembrie 1973 : R.D. Ger
mană — România.

Deci vor fi cu o zi mai înain
tea partidelor dintre primele re
prezentative care se întâlnesc în 
preliminariile C.M.

Datele întâlnirilor de tineret cu 
Albania (a treia țară din grupa 
noastră) n-au fost încă stabilite.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

Club Bacău Steagul

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ .i.

1. „11“ CLUJ 26 17 5 4 53—23 39
2. Petrolul 26 14 7 5 47—27 35
3. Dinamo 26 15 4 7 43—21 34
4. Rapid 26 11 9 6 42—27 31
5. Univ. Cv. 26 12 7 7 30—18 31
6. Steaua 26 13 3 10 56—30 29
7. U.T.A. 26 12 5 9 34—30 29
8. Crișul 26 11 4 11 30—39 26
9. Steagul roșu 26 10 5 li 37—31 25

10. F. C. Argeș 26 9 7 10 29—36 25
11. Farul 26 8 ’8 10 26—29 24
12. C.F.R. 26 7 6 13 31—53 20
13. Jiul 26 7 6 13 23—45 20
14. A.S.A. 26 7 4 15 29—49 18
15. Politehnica 26 5 6 15 25—54 16
16. Sport Club Bacău

26 6 2 18 27—56 14

(-EXPRES - 4 IUNIE 1972
2 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA ViNZĂRII BILETELOR

Pentru a marca un important 
eveniment sportiv. Campionatele 
europene de box — tineret, care 
șe vor desfășura în țara noastră 
între 3 —10 iunie a.c., Administra
ția de Stat Loto-Pronosport organi
zează o tragere excepțională denu
mită BOX-EXPRES.

La această tragere excepțională 
se vor atribui, în număr NELIMI
TAT, autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100. Tot în număr NE
LIMITAT se acordă'premii fixe în 
bani de 10.000 lei, 5.000 lei ș.o., 
precum și cîștiguri variabile în nu
merar. .

Premiile vor fi acordate pe 8

categorii. Participarea se face cu 
următoarele 3 taxe : 3, 6 și 15 lei 
varianta ; variantele de 15 lei dind 
drept de cîștig la toate. cele 5 ex
trageri.

Se mai poate participa pe va
riante combinate și combinații „cap 
de pod", calculate cu 6 sau 15 lei 
varianta simplă componentă, în 
cote de 10»/s> 25%, 5O°/o sau 100°\>.

Rețineți! Sîmbătă 3 iunie 1972, 
este ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți procura biletele la tragerea 
excepțională BOX-EXPRES.

Rubrică redactată 
(le LOTO-PKONOSPORI
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Meciul de juniori Grecia — România DINAMO BUCUREȘTI (TINERET) PE LOCUL II
iu

•
— Ce cotă de interes a atins la 

Atena întîlnirea atleților juniori 
din Grecia și România ? — l-am 
întrebat, pentru început, pe tovară
șul Vladimir Simionescu, președin
tele comisiei centrale de juniori și 
tineret din cadrul F.R.A., conducă
torul delegației sportive române la 
Atena.

—■ Atletismul, în general, are 
mare priză în țara primelor între
ceri olimpice, iar atletismul româ
nesc' se bucură aci de un mare 
prestigiu. Ni se par elocvente, în 
acest sens, cîteva fapte. în ziarul 
„Atlitiki Iho“ din 25 mai este pu
blicat un amplu material asupra 
concursului de primăvară al atleți
lor noștri, scoțîndu-se în evidentă 
printr-un mare subtitlu cele mai 
bune performanțe. Bucurîndu-se de 
o organizare ireproșabilă, întrecerile 
juniorilor s-au disputat în nocturnă 
pe stadionul Karaiskakis, în prima 
zi din cauza căldurii excesive, în 
ziua' a doua din cauza unui meci 
de fotbal programat după masă. 
La prima reuniune au participat 
8.000 de spectatori, iar 
după ce spectatorii de la fotbal au 
părăsit stadionul, spre supriza noas
tră, atletismul a repopulat imediat 
tribunele, cu 10 000 de iubitori ai 
acestui sport.

— O întrecere 
supune, evident, 
valoric, dar și 
personalități, cu 
din partea unor atleți care 
la poarta consacrării. Ce a re
levat în această direcție între
cerea de la Atena ?

— Meciul a fost dominat perma
nent de echipa României, deși re
prezentativa greacă se află în real 
progres față de anul trecut. Dacă 
n-am fi pierdut ștafeta 4x400 (din

duminică.

pe echipe pre- 
un echilibru 

afirmarea unor 
atît mai mult 

bat

cauza necunoașterii regulamentului 
și neindrumați de antrenori, băieții 
noștri au alergat 920 m pe culoa
rul doi!), punctajul general ar fi 
reflectat mai clar această realitate. 
Cel mai bun rezultat al întîlnirii 
este, fără**îm5oiâla, nou] record na
țional stabilit la 800 m de Gheor- 
ghe Ghipu — 1:49,0. Tînărul meta
lurgist a înghițit, pur și simplu, 
distanța în ciuda vîntului potrivnic. 
Performanțe cotabile în ierarhia in
ternațională a juniorilor s-au obți 
nut și la 2000 m — obstacole (Dan 
Betini — România 5:46,6, nou re
cord național), prăjină (Kitteas — 
Grecia, 4,85 m), înălțime (Patronis 
— Grecia, 2,06 m), 400 m (Guiler — 
Grecia, 48,3 s, și românii Bir că 48,7, 
Miloiu — născut în 1955 — 49,3). 
Două surprize plăcute : cei 67,80 m 
reușiți la suliță de Viorel Muntea- 
nu și faptul că 12 atleți români 
(din cei 35 prezenți la Atena) au 
realizat recorduri personale. Am 
fost slab reprezentați la lungime 
(ne bazăm pe decatlonistul Radu 
Gavrilaș. care a ieșit al treilea 
cu 7,05 m), 400 m.g. (în timp ce 
grecul Valdirkas a cîștigat cu 54,7 
s, atleții noștri Karodi și Crișan au 
încheiat plutonul cu 55,5 și, res
pectiv, 56,9 s), 5 000 m (doar Nico- 
lescu a terminat cursa — pe locul 
3 — celălalt concurent, Onescu, 
după ce cîștigase detașat simbătă 
proba de 1 500 m a abandonat...). 
Probelor de sprint, încheiate cu 
cifre modeste, trebuie să le acor
dăm circumstanțe atenuante dato
rită vîntului puternic din față.

ILDICO GROZĂVESCU SI FLORICA NEGUȚOIU
AU CiSTIGAT MEDALIA DE BRONZ LA PERECHI

7
(Urmare din pag. 1)

pus de animatorii întrecerilor, po
picarii români s-au menținut în 
plutonul fruntaș pină la jumătatea 
concursului, dar apoi au cedat, con- 
firmîndu-se încă o dată că dozarea 
precisă a efortului rămine hotârî- 
toere într-o dispută maraton. De 
unde vine această supărătoare că
dere a jucătorilor noștri ? Fără în
doială că a existat o fisură in pre
gătirile pentru campionatele mon
diale, fisură care a diminuat se
rios potențialul echipei masculine, 
jucătorii neputind să-și valorifice 
posibilitățile -lor tehnice. Nu-i mai 
puțin adevărat că surprizele, atît 
la băieți cît și la fete au fost la 
ordinea zilei, au adus serioase 
perturbații în ierarhia valorilor.

Iată rezultatele înregistrate in 
proba de perechi: FEMININ — 
1. Gertrude Leibetseder 413 — Eva 
Gruber 453 (Austria) 866 p.d. — 
campioane mondiale. 2. Anca Jansa 
443 — Gorinka Kovirlija 418 (Iugo
slavia) 861 p.d., 3. Hdico Grozăvescu 
428 — Florica Neguțoiu 425 (Româ
nia) 853 p.d., 4. Ilona Dunai 423 — 
Agnes Vati 429 (Ungaria) 852 p.d„. 
5. Elena Trandafir 412 — Cornelia 
Petrușcă 437 (România) 849 p.d_ 
12. Crista Szocs 420 — Ana Petrescu 
396 — 816 p.d.

MASCULIN: 1. Dietter Zieher
961 — Theo Holzmann 944 (R.F.G.)

1 905 p.d. — campioni mondiali, 
2. J. Bergelt 906 — C. Wloka 976 
(R-D.țl.) 1832 p.d., 3. H. Brautigam 
955 — K. Beyer 920 (R.D.G.) 1875 
P-d—» f4- C. Vînătoru 911 — P.
Purje 875 — 1 786 p.d., 15. Ilie 
Băiaș 904 — Iosif Tismănaru 882 — 
1 786 p.d..„ 20. Ion Micoroiu 885 — 
Gh. Silvestru 853 — 1 738 p.d.

*

Vineri, tn ultima zi a C.M., se 
dispută proba de simplu pentru 
care s-au calificat primii 20 de ju-

cătoare și jucători după rezultatele 
obținute în concursul pe echipe și 
la perechi. Dintre reprezentanții 
noștri vor participa la simplu cinci 
dintre jucătoare, mai puțin Ana Pe
trescu și un singur concurent i 
Cristu Vînătoru.

După două probe în fruntea clay 
samentului feminin se află ELENA 
TRANDAFIR cu 880 p.d., urmată 
de sportivele iugoslave Anca Jansa 
873 p.d. și Gorinca Kovirlija 
859 p.d.

STELE CAZATOARE?
Bob

Dick Fos- 
nume de re-

Ralph Boston,
Beamon, 
bury — 
zonanță pe tabelele cu 
recorduri mondiale și 
olimpice ale ultimului 
deceniu atletic, primul 
definind supremația 
săritorilor în lungime 
pînă la apariția fulmi
nantă a lui Beamon, 
ultimul fiind autorul 
celei mai senzaționale 
victorii (prin rezultat 
și... manieră) la Jocu
rile Olimpice de 
Mexico.

Și dacă Boston a 
buzat, zice-se, după 
limpiadă „șocul" incre
dibilei sărituri de 8.90 
m, d lui Beamon, a- 
cesta din urmă a fost 

* tot mai departe de pro
priul său record mon
dial, fiind

inactivitate de la 
pionatele in aer 
ale Statelor Unite 
1970 (unde se

la

a- 
O-

chiar in 
cam- 
liber 

din
clasase

pe locul 21 !), pină la 
sfirșitul anului trecut, 
cind a reintrat într-un 
concurs indoor la Neiu 
York „Ce trebuie să 
înțeleagă publicul este 
că în cariera sa un 
atlet nu poate realiza 
decît maximum o dată 
ceva fantastic. în rest, 
rămin doar dorința și 
abilitatea" 
rat recent, cu 
cism, 
mondial la 
„N-am 
nici o premisă serioa
să pentru a dobîndi 
un loc în echipa olim
pică, cred însă că am 
învățat în acest 1 
să fiu mai relaxat 
aceasta poate să-mi 
losească44 — ți-a 
gumentat. apoi, j 
mon motivul reintrării 
în arenă.

Boston, in schifmb. 
revenit recent în ac
tualitate eu un

— a decla- 
scepti- 

recordmanul 
lungime 

actualmente,

este convins că mai 
poate aspira la o pre
zență în echipa olim
pică a S.V.A., deși are 
34 de ani și concurenți 
serioși la selecție, ca 
de pildă Hines, Moore. 
Robinson. Interesantă 
ni se pare cota șanse
lor la concursul de se
lecție pentru alcătui
rea lotului S.U.A„ pu
blicată pe baza sonda
jului public de către 
revista americană de 
specialitate „Track & 
Field News" fi care-l 
situează, totuși, pe 
Beamon printre virtua
lii candidați la un loc 
intre cli-npiri, iar 
Boston printre cei 
fxet purine șc.ts?_

Dick Fosbnrj. - 
tear pec« ștacheta 
înălțimii, după două 
sezoane de relativă
inactivitate apare, 
cent, intr-un con
la Des Moines, cu

clasindu-se...), în timp 
ce proba este ciștigaiă 
de Pat Matzdorf cu 
2.13 m. „Sînt neliniștit, 
în privința viitorului 
apropiat, declară cam
pionul olimpic din '64. 
Principalul obstacol 
sînt— banii. Am termi
nat școala ia martie 
și trebuie să-mi gâ-

INTER A MURIT!
TRĂIASCĂ AJAX!

AMSTERDAM, 1 (prin telefon, de 
ia trimisul nostru special).

Mai sînt două ore pînă la finala 
Ajax — Inter. Și totuși, aici, la 
masa presei, nu se aude nimic. 
Mario Widmer, care șade în dreap
ta mea, urlă în receptor, dar totul 
e în zadar, pentru că tribuna arde 
și Ziirichul nu poate înțelege ni
mic. Cronicarii spanioli au renun
țat de mult. Francezii își privesc 

■ resemnați receptoarele inerte. Doar 
olandezii încearcă să încropească o 
introducere de atmosferă, aplecați 
asupra mașinilor de scris, ca și 
cum ar vrea să-și audă textul și 
să se convingă că mișcarea Utere
lor nu-i o simplă iluzie optică.

Minutele trec: „Bombardamentul" 
tribunei craște. în comparație cu 
ce-i aici, la Rotterdam, în această 
ultimă noapte de mai, stadionul 
Jalisco din Gualalajara a fost — 
jn 1970 _ un simplu joc de mucha
chos. Iar arena Arsenalului — doar 
un acord de orgă. Pînă și „Cento- 
iiiilla 1968“, cu miile ei de petar
de, aparține perioadei clasice a 
fotbalului.

Mai e o oră pînă la începerea fi
nalei. Jos, pe gazon, o frumoasă 
tanfarâ în roșu și negru cîntă măr
șăluind în formații savante Jn 
tribune însă, nu se 
nimic.

...Marea finală s-a 
prăvălim pe trepte spre sala con
ferinței de presă. Nici aici nu se 
aude nimic... Coboară Mazzola. Re
porterii radio își ciocnesc micro
foanele deasupra capului său. Nu 
se aude nimic. Un reporter de Ia 
postul de radio pirat „Veronica , 
urcat pe balconul telexului, se pră
bușește peste meleul Mazzola în
cerc să prind măcar o vorbă. în 
zadar. Sînt nevoit să interpretez 
gestul resemnării marelui jucător 
italian.

Apare Covaci. E congestionat. 
Grămada spontană a reporterilor 
se constituie încă din ușă. Și iar 
nu se aude nimic. Ezio di Cesati 

' urlă fără voce întrebarea pe care 
și-o formulase încă de la masa .pre
sei • „Nu credeți că Inter a jucat 
prea defensiv ?“ Covaci . nu aude. 
Duce palma la ochi. Ezio de Ce
sari întreabă prin semne. Ccvar:

în
aude absolut

încheiat. Ne

-„’-I ------- ■ Covaci
răsnunde tot- prin semne, punînd 
întîi mina pe umărul lui Manolo, 
spaniolul, și apoi pe acela al lui 

poți face împotri- 
care știe să atace 
și să se apere ca

de Cesari : „Ce 
va unei echipe 
ca Real Madrid 
Inter

Reușesc să. mă refugiez într-o că-

La Kiev s-a desfășurat zilele 
trecute un turneu internațional 
de polo, la care au participat e- 
chipele de tineret Dynamo Mag
deburg, Dinamo Kiev, selecționa
ta Dinamo (U.R.S.S.) și Dinamo 
București. Tinerii _ 
reșteni au avut o comportare fru
moasă, clasîndu-se pe locul II.

Iată rezultatele tehnice i DINA
MO KIEV 5—5 cu Dinamo Bucu-

jucători bucu-

rești, 7—6 cu
5—3 cu Dynamo
NAMO
Dynamo Magdeburg, 
namo U.R.S.S.;
4—2 cu Dynamo Magdeburg.

Clasament i 1. Dinamo Kiev 5 p,
2. Dinamo București 4 p, 3, Di
namo U.R.S.S. 2 p, 4. Dynamo 
Magdeburg 1 p.

Dinamo U.R.S.S., 
Magdeburg ; DI- 

BUCUREȘTI i 6—6 cu 
7—6 cu Di- 

DINAMO U.R.S.S.:

MARILE SURPRIZE CONTINUA 

LA ROLAND GARROS
Kodes și Smith eliminați !

Debut bun al juniorilor români
PARIS 1. - Roland Garros ’72 nu 

se desminte... După eliminări sur
prinzătoare în primele tururi, iată că 
și etapele decisive nu sînt scutite de 
rezultate neprevăzute, care transfor
mă pur și simplu proba de simplu 
a campionatelor internaționale de te-

Rugbyștii din Beziers pentru a treia oară campioni

adevărat
căderea 

de finală

nis ale Franței într-un 
„carusel" al surprizelor.

întreruptă miercuri, la 
nopții, partida din sferturi 
dintre tînărul francez Patrick Proisy
(cap de serie nr. 9) și asul ceho
slovac Jan Kodes a avut un epilog 
neașteptat. Kodes conducea cu 2—1 
Ia seturi, dar a fost net dominat, 
la reluare, de spectaculoasele ser
vicii și voleuri ale francezului, care 
termină învingător t 6—3, 6—8, 2—6, 
6—2, 6—1 ! în semifinale, Proisy în- 
tîlnește pe Manuel Orantes, primul 
calificat, în urma victoriei asupra 
americanului Solomon.

A doua surpriză a 
Smith cedează în fața 
spaniol Andres Gimeno, 
6—1, 7—9, 6—0, 7—5.

zilei I Stan 
„veteranului" 
la scorul de 
în fine, al 

patrulea semifinalist este sovieticul 
A. Metreveli, merituos învingător a- 
supra lui A. Fanatta : 8—6, 7—9, 6—3, 
6—3.

Au început și turneele de juniori, 
în care tinerii tenismeni români fac 
figură frumoasă. Mariana Simionescu 
este semifinallstă laisimlu fete, după 
victorii la D. Caza(5c (6—4, 6—4) 
campioana de junioare a Franței. F. “ 
Guedi (2—6, 8—6, 8—6). Virginia Ku- 
zici a cîștigat în primul tur la F. 
Thibault (6—1, 6—4), dar a fost apoi 
eliminată de a doua junioară fran
ceză, D. Beillau (5—7, 11—9, 6—4). 
Traian Marcu l-a învins net pe bel
gianul J. P. Richert : 6—1, 6—0 !

De menționat că în „sferturile” 
probei de mixt, Ilie Năstase și Ro
semary Casals au ca adversari pe 
sovieticii Aleksandr Metreveli și Olga 
Morozova.

al rugbyului, 
sugestiv ioca- 

trăit duminica 
ocneE.t de adevărată 

apoteoză: ertiipa din Beziers a 
«•cerit. peatrn a treia oară, titlul 
de campica&ă a Franței, după ce. 
in 19€1. c spusese de Dax cu 6—3, 
:ar aaul trecu-: de Narbonne, cu 
15—9. Acum. iată, rugbyștii din 
acesc cras au întrecut in finala 
campionatului francez și pe cei din 

e cu scorul de 9—0 (6—0). A- 
_ succes se adaugă celui obținut, 
in acest an. la Paris. în finala 

C-pei „Yves du Mar.oiri": 37—6 cu 
M r-iferrand.

Medul care a arat loc la Lyon, 
mare sărbătoare a 
de turisme și r.u 

20 de garnituri de

ÎNTRECERI DE SCRIMĂ

LA NEW YORK

timp 
: și 
i fo-
i ar- 
Bea-

8 fOSt
Eroul întîlnirii

atmo- 
a fost 
riști ge

și „primul soiist* (Cruyif) 
rcurj seara, de la Amsterdam...

Covaci) 
de mi

„Directorul de scenă- 
reprezentației fotbalistice de gală

măruță laterală. Aud, în sfirșit, 
primele cuvinte articulate. Un zia
rist italian rostește cu candoare: 
„Am pierdut acest meci pentru că 
extremul nostru. Frustaluppi, n-a 
reușit să-l marcheze bine pe fun
dașul stingă Suurbier44. îmi dau 
seama că acest reproș adresat unui 
înaintaș italian poate fi, de fapt, 
sinteza meciului. Jan de Deugh, de 
la ..Telegraph", desenează ceva în 
unghiuri. Cind mă vede, îmi expli
că sensul unghiurilor sale : .„Acum 
40 de ani s-a născut WM-uL Astă 
seară a apărut un sistem nou, ca 
emblema automobilului A olkswa- 
gen, adică VW. în care atacul se 
confundă cu apărarea și invers' 
N-am replică, deoarece îmi da 
seama că are dreptate.

E miezul nopții. Mi-a promis 
Jan că mă ia cu mașina pînă la 
Amsterdam. Dar va trebui să mai 
așteptăm... Mașinile nu pot 
intra deocamdată în centrul 
orașului pentru că — a aflat Jan la 
telefon — în piața Dam se dansea
ză, iar toate automobilele opresc 
la periferie sau merg pe variante.

îl regăsim pe Covaci. Urcăm în 
mașina lor, care ne va duce pină 
la stadionul Ajax, iar de acolo, 
ce o vrea dumnezeu...

Ajax cîntă in autobuz. încerc să 
schimb două vorbe cu Covaci. Nu 
se aude nirrfic. Apoi, deodată, li
niște. Piet Keizer îa microfonul : 
„Doamnelor și domnilor, 
Haan, acompaniat de corul 
va ciuta pentru Herr Covaci 
tine“ de Leandros44. Și Ajax

Am ajuns la Amsterdam. Coborîm

Georg 
Ajax. 

„După 
cîntă...

DUPĂ MINUTUL
După meci antrenorul echipei A- 

iax. Ștefan' Covaci, a declarat : „A 
fost o zi grea pentru jucătorii mei 
Și pentru mine. Am avut tot timpul 
încredere In echipă. Este adevărat. 
Internazionale a opus o rezistență 
serioasă și a fost nevoie de 45 *** 
minute pentru a rezolva „problemele" 
create de apărarea milanezilor. 1° 
cele din urmă. Ajax a reușit prtn 
metoda tactică pe care eu o consider 
cea mal bună : ofensiva continuă și 
multiplicarea manevrelor la mijlocul 
terenului și In atac", ștefan Covaci a 
mal adăugat că anul acesta Ajax va 
susține intllnirea pentru „Cupa inter
continentală" cu echipa Independien- 
te Buenos Aires

Jucătorul italian Facchettl a decla
rat următoarele : „Ajax a Învins. 
Este o echipă foarte puternică. Cea

Poul SLAVESCu

isemasi o
«yulut M:i 
puțir de 

tren dir. Eeriers au purtat la Lyon 
oe sustmâiorii echipei campioane. 
Evident că si cei din Brive și-au 

jt susținătorii lor. dar 
ra pe teren si in tribune 
isti-.ă: important era să 
rpa cea mai bună.

Si echipa cea mai bună
Beziers.

Esteve, cel mai bun înaintaș de 
Lyon, gata să

la Beziers in meciul decisiv de la 
acroșeze balonul

Foto : MIROIR SPRINT

i

Proba feminină . de floretă din 
cadrul concursului. internațional 
de scrimă de la New York a fost 
cîștigată de campioana mondială 
Marie-Chantal Demaille (Franța), 
Ea a învins-o în meci de baraj 
cu 4—3 pe 
Ruth White, 
turneul final 
locul trei s-a
pon (S.U.A.) — 3 victorii.

întrecerea rezervată spadasinilor 
s-a încheiat cu victoria italianului 
Nicolo Granieri — 5 victorii, ur
mat de americanii George Masyn 
— 3 victorii și Pau] Pesthy — 2 
victorii.

scrimera americană 
ambele totalizînd în 

cîte 4 victorii. Pe 
situat Emilie Grom-

din autobuz. Portarul Stny ne in
vită în mașina lui. Oprește la barul 
„Piccadilly’4. Intră Covaci. Urmează

Apoi Swart. întregul bar a-

90 AL FINALEI
mai bună dovadă a valorii sale este 
orez-mța el pentru a treia oară 
finala 
rentai 
Celtic 
zultat 
bUcu] P_ _______ _____  -- —
Primul gol ne-a sufocat literalmente 
mai ales că și după aceasta Ajax a 
continuat să atace și să hărțuiască 
apărarea echipei noastre**.

Arbitrul francez Robert 
tlnut să remarce : „Cea 
echloâ a cîștigat. A fost un meci ex
ceptional. disputat într-o amb'anță 
cum rar am mai văzut. Am refuzat 
un gol echipei Ajax In p’ima reprizâ» 
cind un jucător olandez atlnses-» min
țea cu mina și am dat un avertis
ment lui Bonlnsegna. care a conte
stat tot timpul deciziile mele*.

In 
CCE. Noi nu am jucat cu ac
ne defensivă, ca in meciul cu 
Glasgow. într o finală, un re- 
egal nu este suficient, iar pu- 
aștepta foarte mult de la noi.

Helles a 
mal bună

Stuy.
plâjdă. Se cintă marșul lui Ajax. 
Covaci e purtat pe brațe. Apoi e 
obligat să preia comanda șirului de 
dansatori care va alerga printre 
mese, in ritmul marșului.

Cir.d am ieșit, lumina de la „Blue 
Note" se confunda cu cerul, în 
sfirșit albastru.

Pe KaivertstraaL un grup de ita
lieni cîntâ nostalgic, cum numai 
italienii știu. în tot orașul se scan
dează : ,.A-jax, cha, cha, cha ! 
A-jax cha-cha-cha M-am apro
piat de steagurile negru-albastre. 
Mi-am scos carnetul cu un gest 
profesional și am încercat o între
bare. Mi-a răspuns „preotul" gru
pului, drapat în toga culorilor lui 
Inter: „Una notte favolosa ! Inter 
e mor to ! Viva Ajax

loan CHIRILA

fi considerat Cabrol, au- 
tuturor punctelor: o încer- 
transformată tot de el, pre- 
și o magistrală lovitură -de

poate 
torul 
care.
cum
..drop". Un avantaj net. care ates
tă marile calități ale echipei pre
gătită de Raoul Barriere. Iată și 
formația campioană :

Cantoni-Lavagne, Navarre, Sarda, 
Segulier — Cabrol, Astre — A. 
Buonomo. Y. Buonomo, Saisset — 
Esteve. Senax — Martin, Lubrațo, 
Vacquerin.

Sigur, meritele revin întregii e- 
chipe, deși, cum am arătat, Cabrol 
a fost cel mai incisiv dintre ju
cători.

La înapoierea în 
byștilor campioni li 
primire de-a dreptul 
la gară și pînă la
riei se afla o mare de oameni. La 
drept vorbind, duminică după-a-

Beziers, rug- 
s-a făcut o 

triumfală. De 
sediul primă-

Beziers-u- 
stea aca-

miază, nici un locuitor al 
lui n-a avut... inima să 
să, ci a căutat un locșor pe dru
mul care ducea de la gară la pri
mărie pentru a-și vedea idolii, pe 
cei 15 tineri atît de teribili. îi 
văzuseră, e drept, inițial, pe ecra
nele televizoarelor (meciul 
transmis în întregime), dar 
vedea „în direct11 însemna 
tul altceva.

Orașul nostru a trăit, 
duminică, pînă în zori aproape, o 
zi fierbinte. A 
cu balonul oval, 
noi, un simbol 
vigorii fizice, al 
aproape 100 000 de locuitori ai Be- 
ziers-ului nu vor uita curînd acest 
moment de apoteoză...

a fost 
a-i re- 
cu to-

așad’ar,

încălzit-o sportul 
care este aici, la 
al îndrăznelii, al 
fair-play-ului. Cei

TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Tenismanul australian John Newcombe, 
ciștigătorul de anul trecut de la Wim
bledon, a anunțat că va participa și anul 
acesta la campionatele internaționale ale 
Angliei ce vor avea loc între 26 iunie 
și 8 iulie pe renumita arenă londoneză. 
Dar. înainte de a-si putea apăra titlul. 
Newcombe va trebui să fie reintegrat 
de Federația australiană de tenis. în 
momentul de fată. Newcombe face parte 
din grupa jucătorilor profesioniști WCT. 
dar el susține că. la jumătatea 
iunie, contractul său expiră.

Cu prilejui unul concurs care a avut loc 
la Leicester, atletul englez Alan Lerwill 
a cîștigat proba de săritură în lungime 
cu 8.15 m. Rezultatul lui Lerwili repre
zintă una din cele mai bune performanțe 
mondiale realizate în acest sezon.

lunii

Campionul mondial de automobilism, 
scoțianul Jackie Stewart, este suferind 
de ulcer duodenal și nu va putea par
ticipa la competiții timp de 3—4 săptă- 
mtnl. El urma să ia parte 
la Toronto, programată la

la o cursă, 
11 iunie.

campionatul 
Alma Ata —

Rezultate înregistrate în 
unional de fotbal : Kairat
SKA Rostov Pe Don 1—2; Karpatî Lvov 
— Dnepr Dnepropetrovsk 0—1: Spn tak 
Moscova — ȚSKA Moscova 1__0: Dinamo
Minsk — Lokomotiv Moscova 2—2: Neftci 
Baku — Zaria Voroșllovgrad 3—1. tn 
clasament conduc echipele Dinamo 
Tbilisi și Zaria Vorosilovgrad cu cite 
13 p fiecare.

Antrenorul Rudi Altig a comunicat lista 
celor 12 rutieri amatori care vor repre
zenta R.F. a Germaniei la Jocurile O- 
limnice de . vară de la Miinchen. Pentru 
proba pe echipe contraeronometru au 
fost selecționați Raimer Podlesch. Er-.vin 
Tischler. Dieter Leitner. Algis Olekna- 
vieius. Johannes Knab și Burghard li
bert. iar pentru cursa individuală Wil
fried Trott. Peter Weibel. Alfred Gaida. 
Josef Flachs. Karl Heinz " 
Burghard Bremer.
■
Reprezentativa masculină 
R.F. a Germaniei, aflată _ .
Olanda, a susținut la Arnheim întllni- 
rea revanșă cu selecționata țării gazdă. 
Baschetbaliștii olandezi au terrhinat din 
nou învingători, de data aceasta cu

Huenster Ș>

de baschet a 
în turneu in

OIIMPICT72

LUDVIK DANEK

Jean BOUVIER
Beziers, mai 1972

scorul de 75—64 (24—29). în prima par
tidă gazdele au cîștigat cu 72—61 (32-25).

6 ia- 
înalt 
cîn- 
kg ;

Născut la 
nuarie 1937 ; 
de 1,93 m, 
tărește 112 
profesiunea
tehnician ; record 
personal la arun
carea discului 
66,92 m (1971) 
dăținut, în 1965T 

; recordul mondi 
al al probei cu 
o performanță de 
65,32 m ; cam-

Proba de deschidere din cadrul con
cursului international de călărie de la 
Madrid a revenit sportivului italian Gra- 
cîano Mancinelli. învingătorul, care a 
concurat pe calul „Sceptre" a fost cro
nometrat cu timpul de 56.1, fiind urmat 
de spaniolul Alvarez Cervera pe 
mantico — 56.7 
Pyrah pe „Law

.Ro
și englezul Maieeiou 
Court" — 59.2.

turului ciclist al Italiei,
Santo Stefano (166 km)

Ziliolj 'în 3h 50:31

Etapa a X-a a 
Roma — Porto 
a revenit Italianului _____ .
(medie orară 41.757 km). In clasamentul 
general Individual se menține lider bel
gianul Eddy Merckx, urmat de Gosta 
Pettersson (Suedia) la 10 sec., Fuente 
(Spania) la 1:37, Lașa (Spania) la 3:12. 
Motta (Italia) la 4:13, Zilioll (Italia) la 
4:25, Galdos (Spania) la 4:30.

Cea fle-a doua etapă a turului ciclist al 
Angliei, disputată pe ruta Swindon — 
Tewkesbury (8o km) contra cronometru 
pe echipe, a revenit selecționatei Olan
dei cu timpul de lh 51:04. urmată de 
Anglia „A“ _ lh 52:39, Polonia — lh 
53:40. Suedia — lh 53:43. Franța — lh 
54:03 și Cehoslovacia lh 55:30. Clasamen
tul general după două etape se prezintă 
astfel : 1. .................. -
,.A“ 14h 51:22: 3. Polonia 
Suedia 14h 52:31; 5. Franța 
Cehoslovacia 14h 54:42.

Anglia
4.

Olanda 14h 49:07; 2.
14h 52:13;
14h 53:06; fi

Disputată pe ruta Soussa 
km) cea de-a treia etapă a 
miu ciclist al Tunisiei a revenit rutie
rului algerian Majid Hamza cu timpul 
de 4h 36:08. Pe locurile următoare, tu- 
nisienii Feriani Louati și Bechir Ben 
Sadok ambii la o secundă de învingător.

— Sfax (153 
Marelui nre-

pion european în 1971. la Hel
sinki.

Danek este un exemplu de 
corectitudine și seriozitate, un 
adevărat campion al constan
ței. Pare ciudat să afirmăm a- 
ceste lucruri despre un atlet 
care s-a prezentat pînă acum de 
două ori în postura de favorit 
la Jocurile Olimpice — in 1964 
la Tokio și 1968 la Mexico — 
obținînd de fiecare dată rezul
tate sub așteptări. Și totuși a- 
cesta este adevărul, campionul 
cehoslovac găsindu-și la matu
ritate, sau chiar spre amurgul 
carierei, un echilibru și o con
stanță care, par să aibă, în a- 
ceastă probă, o importanță mai 
mare decît unt rezultat-„bombă"

Datorită acestei constante a 
reușit Ludvik Danek să cîș- 
tige, în vara trecută, la 34 de 
ani, primul său titlu european, 
deși marele favorit era suedezul 
Ricky Bruch. Datorită aceleiași 
constanțe, ne vedem obligați să-l 
așezăm pe Danek în rîndul ma
rilor favoriți ai acestei probe, 
scăpată. în sfirșit, de „piaza rea" 
care se numea Oerter.

Nu credem că vîrsta ti va fi 
un adversar. La Ciudad de Me
xico, Lia Manoliu avea un ar. 
mai mult decît va avea Lud
vik Danek la Miinchen..,

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE STIR I
CUPLAJ DUMINICĂ PE 

STADIONUL „23 AUGUST"
Cele două jocuri divizionare A de fot

bal programate duminică în Capitală se 
vor disputa în cuplaj, pe stadionul «23 
August**, după următorul program :

Ora 17.30 Rapid — Farul,
Ora 19*15 Steaua — Dinâmo.

FL. GHEORGHIU 
ÎNVINS DE BRONSTEIN

Partidele din cea de-a treia rundă a 
turneului internațional de șah de la Las 
Palmas s-au încheiat cu următoarele 
rezultate ; Andersson _ Huguet 1—0; 
Bronstein — Gheorghiu 1—0; Lehmann 
— Medina '/r-'h. Tatai — Dominguez

1—0 ; Visier — Menvielle 1—0. în clasa
ment conduce Bronstein cu 2V2 puncte, 
urmat de Tatai și Medina — 2 p.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE MOTOCROS

In localitatea olandeză Markelo s-au 
desfășurat întrecerile concursului inter
național de motocros, contînd pentru 
campionatul mondial la clasa 250 cmc. 
Pe primul loc s-a clasat belgianul Joel 
Robert (pe „Suzuki") cu 3 puncte, ur
mat dP compatriotul său S. Geboers (pe 
„Suzuki”) — 5 p și sovieticul G. Moi
seev (pe „C.Z.") — 6 p tn clasamentul 
campionatului mondial, pe primul loc 
se află J. Robert cu 30 puncte, urmat 
de Geboers — 27 p. Klbirin (U.R.S.S.) 
— 22 p și Palm (Suedia) — 22 p.

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE 
DE FOTBAL

• La Burgos (Spania), echipele olim
pice ale Spaniei șl Bulgariei, au termi
nat la egalitate : 3—3. Pe primul loc în 
grupă — Polonia (6 p). care obține drep
tul de a participa la J.O în continuarea 
clasamentului grupei : Bulgaria (5 p). 
Spania (1 p).
• Reprezentativa de tineret a Ceho

slovaciei s-a calificat pentru finala cam
pionatului european (tineret) ' 
Grecia — Cehoslovacia 2—1 
prima partidă, cehoslovacii 
cu 2—0.

a La Rostock, în al doilea ____
cal : R. D. Germană — Uruguay 0—d

La Atena: 
(1—0). Tn 

cîștigaseră

meci ami-
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