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CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în. prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, în ziua de 2 iunie 
a.c., la sediul C.C. al P.C.R., a avut 
loc o consfătuire de lucru în legă
tură cu unele măsuri pentru înfăp
tuirea la un nivel superior a direc
tivelor Congresului al X-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea economică și so
cială a țării.

La consfătuire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri.

Au participat miniștri și conducă
tori ai organelor centrale economice 
și de stat, primii secretari și secre
tarii Cu probleme organizatorice ai 
comitetelor județene de partid, pre
ședinți ai comitetelor uniunilor sin
dicatelor pe ramuri, cadre de condu
cere ale organizațiilor de masă și 
obștești, președinți ai comisiilor per
manente ale Marii Adunări Naționale, 
activiști ai C.C. al P.C.R., redactori 
șefi din presa centrală.

La discuții au luat cuvîntul tova
rășii : Emil Drăgânescu, vicepreșe
dinte al Consiliului^ de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
București, Constantin Drăgan, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Brașov, Iosif Uglar, prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid ,Satu Mare, Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid lași. Andrei Cervencoyici, 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Arad, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș

tri, ministrul comerțului exterior, 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Mureș, 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. Vorbitorii s-au referit, pe larg, 
la posibilitățile -diferitelor ramuri e- 
conomice, ale municipiului București 
și ale județelor și întreprinderilor 
pentru realizarea înainte de termen 
a prevederilor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal 1971—1975. au 
evidențiat măsurile ce vor fi luate 
In continuare pentru înfăptuirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor econo
mice. Ei au exprimat hotărîrea fer
mă a clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor de a-și mobiliza ener
giile și marile capacități creatoare 
pentru obținerea unor realizări su
perioare în dezvoltarea și moderni
zarea întregii economii. S-a subli
niat că in întreaga țară colectivele 
de oameni ai muncii, hotărîte să in- 
tîmpine cu succese tot mai mari 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român, cea de a 25-a ani
versare a proclamării Republicii, își 
suplimentează substanțial angajamen
tele asumate in întrecerea socialistă. 
Totodată, participanții la dezbateri 
au făcut numeroase propuneri pen
tru crearea condițiilor necesare în
deplinirii și depășirii angajamente
lor, pentru lichidarea lipsurilor și 
neajunsurilor, asigurîndu-se îndepli
nirea prevederilor cincinalului Îna
inte de termen

In cadrul lucrărilor Consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care a relevat că pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a Directivelor Congresului al X-lea 
al partidului sînt necesare eforturi 
sporite, analiza concretă din partea 
organelor de partid și de stat a tu
turor rezervelor existente si valori
ficarea lor, în scopul depășirii pia
nului de stat pe anul 1972. pregătirii 
temeinice, pe baza unor angajamen

te sporite, a planului pe 1973. precum 
și realizarea înainte de termen a 
planului cincinal 1971—1975.

Fâcînd o analiză a situației din 
principalele sectoare industriale, a 
lipsurilor si neajunsurilor care mai 
dăinuie, tovarășui Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea accentuării 
ritmului de dezvoltare și moderniza
re a industriei românește ca o con
diție esențială a progresului econo
mic și social al țării.

Secretarul general ăi partidului a 
relevat încă o dată că. în lumina 
hoiăririlor Congresului al X-lea. tre
buie luate măsuri ferme, in fiecare 
unitate, în fiecare județ, la fiecare 
ioc de muncă, pentru folosirea de
plină si intensivă a capacităților de 
producție creșterea continua a pro
ductivității muncii, economi-irea ma
teriilor prime si materialelor, redu
cerea cheltuielilor materiale, pentru 
ridicarea la un nivel superior a efi
cienței întregii activități economice, 
la indici comparabili cu cei de pe 
plan internațional.

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a 
adresat organelor si organizațiilor de 
partid, ministerelor, centralelor si 
întreprinderilor industriale, chemi-'— 
du-le să sprijine si să dezvolte ini
țiativele oame-ilor muncii care s-au 
angajat să realizeze înainte de ter
men si la nivel calitativ mai ridicat 
planul cincinaL De asemenea, secre
tarul general al partidului a arătat 
ca trebuie acordată o atentie sporită 
folosirii raționale si pregătirii mai 
rapide a cadrelor necesare realizării 
sarcinilor economice.

Dezvoltarea economiei naționale în 
ritm accelerat va face ca România 
să ajungă in timp mai scurt la ni
velul țărilor avansate din punct de 
vedere economic, va crea baza trai
nică pentru progresul multilateral al 
țării, pentru creșterea nivelului de 
trai ai Întregului popor.

Foto : I. MIHAICA

Elevele Școlii generale nr. 191 surprinse in timpul executării exercițiilor de gim
nastică cu cercuri

CRAVATELE
ROȘII5

SLĂVESC
PARTIDUL

DEVA: „LA LOCURILE DE MUNCĂ. NOI - SPORTIVII -
NE VOM ÎNZECI EFORTURILE'

Cei mai tineri cetă
țeni ai țării — pionierii 
— spre care se în
dreaptă necontenit gri
ja nețărmurită a par
tidului și a statului, 
iși manifestă. în aceste 
zile recunoștința nu 
numai prin obținerea 
unor rezultate din cele 
mai bune la învățături, 
ci și prin prezența lor 
multe acțiuni cu carac- 

tehnico-aplicativ șa cultural-
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UN NOU SI STRĂLUCIT SUCCES ROMÂNESC LA CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
9 _____________ •

ELENA TRANDAFIR — campioană mondială

ELENA TRANDAFIR

SPLIT, 2 prin telefon, de la tri
misul nostru special!.

Vineri. în ultima zi a competiți
ei mondiale, au avut loc întrecerile 
decisive pentru cucerirea celor 
două titluri ale lumii la individual, 
femei și bărbați. Au concurat două
zeci de jucătoare și tot atiția ju
cători, care au abținut la probele 
anterioare, grație frumoasei lor 
comportări, dreptul de a participa 
la finala individuală, denumită su
gestiv proba maraton (3 x 100 lovi
turi mixte la femei și 3 x 200 lo
vituri mixte la bărbați). In actul 
final al acestei supreme probe s-au 
calificat — dintre reprezentanții 
noștri — Elena Trandafir, Crista 
Szocs, Cornelia Petrușcă, Florica 
Neguțoiu. Ildico Grozăvescu și 
Cristu Vînătoru.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

CORNELIA PETRUSCA A CUCERIT MEDAHA DE BRONZ5

După splendida victorie realizată, pentru a 
patra oară consecutiv de echipa feminină, spor
tul românesc a înregistrat un nou succes de 
prestigiu la cea de a IX-a ediție o campionate- 
Ijr mondiale de popice. La capătul unei evoluții 
strălucite reprezentanta noastră ELENA TRAN
DAFIR a realizat cea mai bună performanță în

proba individuală, cîștigînd titlul mondial și 
medalia de aur. Pe podiumul de onoare din sala 
lugoplastica din Split a mai urcat aseară jucă- 
toarea româncă CORNELIA PETRUȘCĂ, cîști- 
gătoare a medaliei de bronz a acestei mult 
disputate întreceri mondiale.

MIINE. IN ETAPA A XXVII-a

PASIONANTUL DIALOG LA DISTANTĂ CONTINUĂ
LA PITEȘTI (F.C. ARGEȘ - A. S. A.) 
ȘI CRAIOVA (UNIVERSITATEA-UT.A.)

De miercuri, F. C. Argeș mai 
deține doar un punct avans față 
de ex-hderul U.T.A., cu care-ș! ’ 
continuă pasionantul ..dialog la dis
tanță-. •

Pjteștenii au realizat, totuși. un 
joc bun la Constanța, au rezistat 
iureșului de 90 de minute declanșat 
de formația gazdă, contraataclnd. 
nu o da â, periculos. Miine va fi 
rindul lui Dobrin et comp să atace 
meterezele echipei lui Bone. în 
fața căreia au de luat și o revan
șă. întrucît, să ne reamintim, la 
Tg. Mureș, în toamnă, F. C. Argeș 
a cedat la un scor de forfait Vom 
asista, oricum, la un meci de an
gajament total, de mare ambiție,

cunoscut fiind și faptul că A.S.A. 
Tg. Mureș vizează un loc în Cupa 
V.EJ-A.

La rindul ei, U.T.A. mai păstrea
ză speranțe In a reveni pe poziția I, 
deținută 20 de etape, Miercuri, în 
propriul fief, textiliștii și-au făcut 
datoria (învingîndu-i pe studenții 
clujeni), miine ei vor juca din nou 
la victorie, absolut indispensabilă 
pentru menținerea contactului cu 
F. C. Argeș. In acest scop, Axente 
va face tot ce îi stă în putință pen
tru a trece neobservată absența 
din atac a lui Kun (a cărui entorsă 
a recidivat), dar și lui Calinin îi re
vine o sarcină importantă i aceea

AZI, LA PATINOARUL „23 AUGUST",

de a-1 înlocui cu brio pe ftijoni. 
Altfel (după cum se știe), la Cra
iova, tunarul Oblemenco nu Jantă.

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ ■?h 16 2 8 42—31 34
2. U.T.A. 26 13 7 6 45-24 33
3. .,U“ CLUJ 26 13 5 8 36—25 31
4. A.S.A. Tg. M. 26 12 7 7 29—27 31
5. Sp. CI. BAC AU 26 13 4 9 40—31 30
4. RAPID 26 12 4 10 38-L-30 <8
7. ST. ROȘU 26 10 ; 9 28—20 ZÎ
8. DINAMO 26 10 7 9 37—31 27
9. UNIV. CR. 26 11 5 10 31—31 27

10. STEAUA 26 9 8 9 31—23 2b
11 FARUL 26 8 9 9 25—32 25
12. JIUL 26 9 6 11 23—32 24
13. PETROLUL 26 8 7 11 19—33 23
14. POLITEHNICA 26 5 10 11 28—39 2b
15. C.F.R 26 6 7 13 21—33 19
16. CRIȘUL 26 2 7 17 13-47 11

IN DOUĂ GALE

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
DEBUTEAZĂ CU 24 DE MECIURI ATRACTIVE

Răspunzînd cu entuziasm 
marea partidului, oamenii 
din județul Hunedoara și-au asu
mat angajamente îndrăznețe în ca
drul marii acțiuni desfășurate pe 
plan național, sub lozinca „CINCI
NALUL ÎNAINTE DE TERMEN !“

Pînă la sfîrșitul anului, ei vor da 
peste plan 200 milioane lei produc
ție marfă, din care jumătate pină 
la Conferința Națională a partidu
lui ; a fost dublat angajamentul 
privind livrările la fondul pieții ; 
se vor pune in funcțiune înainte de 
termen 5 obiective prevăzute în 
planul de stal.

Comentînd aceste cifre, ing.

la che- 
muncii

Doina Codreanu, de la
rea de panificație din ju
cătoare în echipa de volei „Corvi- 
nul“, ne spunea : ..Pentru noi este 
o obligație de onoare de a înde
plini integral angajamentele, adu- 
cîndu-ne astfel aportul la efortul 
general al țării, pentru progresul 
mai rapid al economiei, pentru 
prosperitatea, bunăstarea și ferici
rea întregului popor. La locurile de 
muncă, noi — sportivii — ne vom 
înzeci eforturile, pentru a da pro
duse de cea mai bună calitate, la

la tot mai 
ter 
sportiv.

In cadrul acestor manifestări s-a 
înscris și serbarea sportivă organi
zată de Școala generală 191 din 
București. Referindu-se la scopul 
acțiunii inițiată de elevii școlii, pro
fesoara Lucreția Oprea ne-a spus : 
„Intrată in tradiție, anul acesta 
serbarea noastră are o semnificație 
aparte. Ea se desfășoară in mo
mentul cind cu toții ne aflăm in 
fața a două evenimente de covirși- 
toare importanță pentru întreaga 
țară, cind oamenii muncii de la 
orașe și sate iși intensifică efortu
rile pentru a spori și mai mult

Toate pregătirile dinaintea cam
pionatelor europene de box rezer
vate tineretului s-au încheiat. Cei 
130 de tineri pugiliști au efectuat 
ieri cîntarul oficial și vizita medi
cală, ultimele obstacole înaintea 
gongului inauguraL Au urmat apoi 
ședința tehnică a E.A.B.A. și tra
gerile la sorți, prilej cu care a fost 
alcătuit și programul de disputare 
a întrecerilor.

Azi, la orele 14. la patinoarul 
artificial „23 August" se va da 
startul în cea de a doua ediție a 
campionatului european de box 
pentru tineret, competiție care an
grenează în întreceri speranțele 
boxului continental, din 19 
Anglia. Austria, Bulgaria, 
slovacia. Danemarca ~ 
Franța. R.D. Germană. R. F. 
maniei, Iugoslavia, Olanda, 
nia, Scoția. Spania. Suedia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică 
mânia.

Fără îndoială, competiția 
extrem de interesantă dacă ne gîn- 
dim că unii dintre concurenți, în 
funcție de comportarea lor la aces- 
te întreceri. s-ar putea număra 
printre participanții la Jocurile O- 
limpice de la Munchen. De pildă, 
mi Roci ui danez Foul Knudsen, ad-

versarul campionului nostru de ju
niori din acest an, Vasile Croitorii 
(meciul va avea loc azi, în reuniu
nea de la orele 19), este marea spe
ranță a federației de box din Da
nemarca pentru Jocurile Olimpice. 
El a fost verificat și cu ocazia tur
neului internațional din Olanda, 
unde a fost învins la limită (3—2)

de
nez _ ___ ; ____
dintre concurenții ce vor evolua pe 
ringul de la patinoarul „23 August'1 
au și fost verificați într-o serie de 
întreceri internaționale. Dorința 
puternică de afirmare, caracteristi
că tineretului, ne face să antici
păm dispute pasionante

către cunoscutul pugilist polo- 
Stachurski. De asemenea, mulți

PREȚUIM CAPACITATEA

Acum, după tragerile la sorți și 
cîntarul oficial, sîntem în măsură 
să comunicăm programele galelor 
din prima zi a campionatelor con
tinentale. în reuniunea de la orele

Mihai TRANCA
---------------------------------------------y-
(Continuare în pag. a 4 a)

țâri : 
Ceho- 

Finlanda, 
a Ger- 

Polo- 
Turcia, 
Și Ro-

ORGANIZATORICA A GAZDELOR
SUCCES DEPLIN 

PARTICIP ANȚILOR!

CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII

A 25 DE ANI DE LA
ÎNFIINȚAREA

CLUBULUI STEAUA
Ieri la amiază, la Casa Centrală a 

Armatei, a avut loc o întîlnire în
tre foștii și actualii sportivi, antre
nori și conducători ai clubului Stea
ua. La această caldă și emoționantă 
reuniune, prilejuită de 
niversare a 25 de ani 
țarea clubului militar, 
tați și reprezentanți ai 
ului și televiziunii.

Tovarășul Maximilian Pândele, 
președintele clubului, a făcut cu 

• cest prilej un 
cadrul căruia 
și principalele 
lui parcurs de această unitate de e- 
lită a sportului românesc, trecînd in 
revistă succesele ei cele mai impor
tante și subliniind meritele celor ce 
le-au obținut.

In continuare, au luat cuvîntul 
cîțiva dintrti cei care, în decursul 
acestei perioade de un sfert de se
col, au condus sau au activat cu pa
siune în cadrul clubului Steaua.

Colonelul Maximilian Pândele, a 
făcut, de asemenea, cunoscute celor 
prezenți acțiunile care vor avea loc 
cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani 
de la înființarea ■ • ■ • -
ele este prevăzută 
miaza de miercuri 
dionul Republicii, 
bare polisportivă, din programul că
reia desprindem un meci de fotbal 
între echipele de oldsboy Steaua și 
Dinamo, precum și un altul între 
prima echipă a clubului militar și 
o combinată Rapid—Dinamo.

apropiata a- 
de la înfiin- 
au fost invi- 
presei, radio-

a- 
interesant expozeu, în 
a evocat începuturile 
momente ale drumu-

clubului. Printre 
pentru după a- 
7 iunie, pe sta- 

o frumoasă ser-

(Continuare tn pao a 2-a, (Continuare în pag. a 2-a)

Emonuel FANTANEANU

Carmen Ionescu va face in concursul de selecție de pe „Republicii" o nouă tentativă de depășire a celor 
60 m la disc

Atleții noștri fruntași se află 
preajma unor noi și importante ve
rificări cu caracter internațional. In 
afara participărilor la 
mitinguri internaționale, 
sportivi din țară vor 
și în două întreceri de 
tivitate : triunghiularul 
mânia — R. F. a Germaniei 
Ionia în ziua de 11 iunie, la Bucu
rești, și patrulaterul masculin Italia 
— Belgia — U.R.S.S. — România în 
zilele de 16—17 iunie, la Milano.

In linii mari, echipele reprezenta
tive au fost alcătuite ; există însă 
și cîteva loturi disponibile, probe a- 
supra cărora antrenorii mai reflec-

o serie de 
cei mai buni 
fi angrenați 
mare atrac- 

feminin Ro-
Po-

A

CAPITALA
PE „REPUBLICII-

PENTRU ECHIPELE

tează pentru desemnarea tricolorilor 
și în acest scop, federația de spe
cialitate organizează (astăzi de la 
ora 16,30 și mîine de la ora 9) pe 
stadionul Republicii, un concurs de 
selecție la care și-au anunțat parti
ciparea cîțiva atleți fruntași, prin
tre care Valeria Bufanu, Ileana Silai 
și Carmen lopescu.

In paralel cu acest concurs va a-

SELECȚIE

REPREZENTATIVE

avea loc și o interesantă întrecere 
celor mai buni atleți din liceele Ca
pitalei. Tot la acest sfîrșit de săp- 
tămînă mai sînt programate în Bucu
rești două competiții rezervate tine
rilor sportivi : finalele campionate
lor republicane ale școlilor profe
sionale (pe stadionul „23 August'") 
și finala diviziei de copii (miine di
mineață pe stadionul Constructorul).

Comitetul executiv al Asociației europene de box 
amator (E.A.JB.A.) salută pe toți tinerii participanți, 
antrenorii, conducătorii delegațiilor, arbitrii, medicii 
și oficialii, prezenți cu prilejul deschiderii campio
natelor în orașul București, capitala Republicii So
cialiste România.

Comitetul executiv 
faptul că una dintre 
Federația română de 
ponsabilitate de a organiza această 
listică internațională. Comitetul executiv 
că totul a fost făcut de colegii români pentru a asi
gura un ' 
europene

Sîntem 
respecta 
spiritul prieteniei și înțelegerii 
cerile

lire? succes celor mai buni !

al E.A.B.A. se mîndrește cu 
cele mai puternice federații — 
box — și-a asumat marea res- 

întrecere pugi- 
e convins

înalt nivel desfășurării acestor Campionate

siguri că boxerii, antrenorii și oficialii vor 
cu strictețe regulamentul concursului, că 

" va caracteriza între-

N. NIKIFOROV-DENISOV
Președintele E.A.B.A. și al Biroului european 

A I B.A., vicepreședinte al A.I.B.A.

La patinoarul artificial „23 August" din Capitală 
se inaugurează azi a patra competiție sportivă <l< 
mare anvergură, organizată in acest an de țara noas
tră — CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX - 
TINERET — 1972. Aflate la cea de a doua ediție 
aceste campionate europene întrunesc la București 
tineri pugiliști dornici să obțină consacrarea, lucru 
deosebit de important înaintea Jocurilor Olimpice 
de vară.

Iubitorii boxului au așteptat cu un deosebit și jus
tificat interes această competiție continentală. Aceasta 
se datorește nu numai faptului că boxul se află, in
contestabil, imediat după fotbal în ierarhia sporturi
lor cu o deosebită priză la publicul nostru, ci și în
crederii că meciurile tinerilor pugiliști au o atracție 
aparte, sînt caracterizate de o ambiție și un dina
mism cu totul deosebite.

Sîntem convinși că ediția de la București a Cam

GURIEV
de organizare,

Președintele F. R. Box

GHEORGHE
Președintele Comisiei

(Continuare în vag. a 4-a)
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NE PREOCUPA ORGANIZAREA/ A SATE
VP

A UNOR COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
CU UN PRONUNȚAT CARACTER RECREATIV

Interviu cu iov. Vasile ZAHARIA. prim-secretar al Comitetului
Sportul în satele buzoiene. Cum 

se desfășoară și la ce nivel pul
sează această activitate pe care 
o dorim tot mai intensă, mai a- 
proape de preocupările tineretului 1 
In Ce măsură educația fizică 
sportul au găsit ecou in mediul 
ral al județului Buzău ?

Pentru a afla răspunsul la 
ceste întrebări, ne-am adresat 
varășttlui VASILE ZAHARIA, prim- 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C Buzău, căruia i-am solicitat 
interviul de față.

— Mai întiî, am vrea să ne 
spuneți, tovarășe prim-secretar, 
cite asociații sportive din me
diul rural sînt la ora actuală 
în evidența organului județean 
și cîți membri figurează in 
scriptele lor ?

— în satele și comunale jude
țului Buzău activează 84 de aso-

și
ru-

a- 
to-

ciații ■ sportive, care cuprind în rîn- 
durile lor aproximativ 12 000 de 
membri, tirierj din C.A.P.. coope
rative de consum și alte unități 
agricole. Fac această remarcă pen
tru că trebuie să menționăm că în 
afara acestora, la sate mai exista 
64 de asociații pe lingă'școlile ge
nerale, 9 în licee, 3 pe lingă școlile 
speciale și 8 pe lingă cele profe
sionale, care angrenează în acti
vitatea sportivă peste 20 000 de e- 
levi. In satele și comunele noastre 
activează 306 cercuri sportive.

— Ce bază materială au la 
dispoziție asociațiile sătești ?

— In 83 de comune există azi 
84 de terenuri de fotbal, 136 de 
volei, 44 de 
121 sectoare 
unele probe) 
o treime din
amenajată după noua împărțire ad-

handbal. 6 popicării, 
de atletism (pentru 
și 12 piste. Aproape 
aceste terenuri a fost

județean U.T.C. Buzău
ministrativă a țării, in timp ce li 
cele existente mai demult s-au fă
cut importante reamenajări, cu po
sibilități și resursă locale, prin 
munca patriotică a tineretului și 
cu ajutorul material al unor insti
tuții din Buzău — in ceea ce pri
vește, de pildă, procurarea zgurei

— Se pare că baza materi
ală, altădată o problemă acută, 
a fost rezolvată în bună măsu
ră în aceste condiții, cum
prcciați activitatea sportivă 
desfășurată la sate ?

— Fără a ne lăuda, putem 
că de la anda an, educația 
atît de utilă, găsește tot mai

a-

spune 
fizică, 
mulți

i Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 2 a,
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SiMBĂTĂ Șl DUMINICA LA ORADEA

Ne vom înzeci eforturile
(Urmare din pag. 1)

avuția națională. Noi vrem, cu a- 
ce.șț prilej, să aducem un modest 
prinos strădaniilor depuse de partid 
ca -tinăra generație să se bucure 
da o copilărie fericită și lumi
noasă",

în sprijinul acestei afirmații 
stau și succesele obținute de elevii 
Școlii generale 191 cu prilejul di
feritelor competiții : locul I — e- 
chipa de gimnastică (clasele III—IV) 
și formația de fotbal în întrecerea 
pe sector și Ion Veisa (a VIII-a B> 
la cros ; Angelica lonescu. Liviu 
Pop (a V-a D), Iarmila și Zvonimir 
Zvolenschi (a Vl-a B și a VIII-a 
C) sînt campioni naționali la nata- 
ție copii. La rezultatele menționate

se mai pot adăuga încă multe alte
le obținute în întrecerile de hand
bal, fotbal, atletism, tenis și cros. 
„Toate aceste succese, după cum 
anunța cu emoție prezentatoarea 
progamului. pionierii sportivi ai 
școlii le închină acelui care le ve
ghează neobosit copilăria. Partidu
lui Comunist Român".

Timp de aproape trei ore, peste 
200 de elevi și eleve au prezentat 
(sub îndrumarea profesorilor Lu- 
creția Oprea. Georgeta Pompas. 
Ioana Nicolae și Ștefan Niculescu) 
un foarte frumos spectacol sportiv. 
Precizia și grația cu care au evo
lua: gimnastele, 
s-au avîntat in 
handbaliștii au 
te și răsplătite 
meroasa asistență.

CRAVATELE ROȘII 
CINSTESC PARTIDUL

(Urmare din pag. 1)

UN FRUMOS SPECTACOL
SPORTIVA

In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, Consiliul asociației 
sportive „Sănătatea" a organizat o 
interesantă manifestație sportivă si 
culturală. După ce echipele de vo
lei ale asociației au primit replica 
formațiilor Grivița Roșie și Elec
tra. ansamblul de gimnastică acro
batică al Institutului de educație

Va fi, într-adevăr, o seară a 
amintirilor, la 10 iunie, în pădu
rea Pustnicul, deoarece Comisia 
municipală de turism-alpinism 
București organizează o întîlni- 
re a' tuturor celor ce au activat 
în sportul cu busola (ca sportivi, 
antrenori, activiști, arbitri, trasa
tori etc) cu prilejul aniversării a 
25 de ani de la disputarea primu
lui concurs de orientare turistică 
în țara noastră.

Intîlnirea, programată pentru 
ziua de 10 iunie, într-o tabără de 
corturi amplasată în vecinătatea 
cabațței Pustnicul, va prilejui re
latări din istoria acestui frumos 
sport, din concursurile care au 
avut loc în decursul celor 25 de 
ani, prezentarea unor colecții per
sonale de fotografii (pe care nar- 
ticipanții sînt rugați a le aduce 
cu ei), un foc de tabără cu tra
diționalele cîntece, momente vese
le și recitări, un concurs „Cine 
știe cîștigă", toate încheiate cu 
decernarea unor distincții celor 
ce au contribuit la dezvoltarea 
orientării turistice.

A doua zi, duminică 11 iunie,

DIRZE LA VELODROM
Joi după-amiază cicliștii bucu- 

reșteni s-au întîlnit pe velodro
mul Dinamo la startul primei e- 
lupd a „Cupei Sc. sp. 2“ (etapa 
a 11-a a competiției va avea loc 
astăzi, începînd de la ora 16). în
trecerile au fost viu disputate, 
îndeosebi cursele seniorilor. Aler
gătorii fruntași nu și-au menajat 
forțele. Au vrut să-și verifice po
sibilitățile acum, înaintea depla
sării- în Ungaria, unde în cursul 
săp^imînii viitoare, va avea loc 
un -important concurs internațio
nal. Iată rezultatele 
teză; Juniori II: 
(Sc. i sp. 1) ; 
(Dinamo) ; 
(Dirțamo).

3. G. Negoescu (Steaua). Adițiune 
de puncte : juniori II : 1. Gh.
Șchibpu (Sc. sp. 1) 31 p ; juniori I: 
M. Romașcamu 
un tur avans ; 
neariu (Steaua) 
avans, 2. M.
26 p — două 
Tudor (Steaua) 26 p 
avaps.

1. 
juniori 

seniori:
2. Cîmeanu

tehnice : vi- 
Gh. Schiopu 
I: :

A.
M. Roșu 

. Neagoe 
(Steaua),

1. Gh.

(Dinamo) 36 p — 
seniori: 1. P. Cîr- 
26 p — două ture
Ferfelea 

ture avans,
(Steaua)
3. “
un

Gh. 
tur

I. STOICA 
maestru al sportului

dirzenia cu care 
luptă fotbaliști și 
fost molt aprecia- 
cu aplauze de nu-

ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA
„SANATATEA-

fîzică și sport din București a exe
cutat. sub conducerea ptpfesorului 
Carol Bode, un foarte atractiv și 
aplaudat program. Cei peste 450 de 
spectatori au fost apoi martori: 
jocurilor distractive efectuate de 40 
de sportivi ai Grupului Școlar Sa
nitar (profesor Victor Georgescu).

înalt nivel competitiv, așa cum 
cerc partidul, cum recomandă se
cretarul său general. tovarășul 
NICOLAE CR.AUȘESCC“.

In intimpinarea celor două mari 
evenimente din viața patriei. Con
ferința Națională a partidului si 
aniversarea unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii se vor 
organiza ir. municipiul Deva fru
moase acțiuni cultural-sportive și 
artistice. La 11 iunie pe stadionul 
orașului va avea loc „Duminica 
ștafetelor olimpice”, ia care vor 
participa pește 300 de tineri și ti- 

festivă a anului 
o mare mani fes- 
în timpul vacan- 
prevăzute nume- 
locurile 

ala județului și tării, pe 
construcții și șantiere ale 
mulul, printre care și Ia 
hidroenergetic și de navigație ..Por
țile de Fier”.

Tn comune se vor disputa între
cerile „Cupei tineretului de la sate” 
la oină, atletism, trîntă, handbal, 
volei, popice.

n.ere închiderea 
școlar va prilejui 
tare polisportivă, 
ța de vară tint 
roase excursii in pitorești 

mari’e 
social is- 
Sistemul

O SEARA A AMINTIRILOR
organizată în pădurea Pustnicul cu ocazia aniversării a 25 de ani de la 

primul concurs de orientare din țara noastre

intermediare și 10 posturi de con
trol. Primilor clasați la fiecare ca
tegorie li se vor acorda cupe si 
diplome.

amplu regi- 
care a pre- 
în întrece- 

cea masculi ■■ 
ani, 45—50, 

65—70,

se va desfășura — în organizarea 
’A.S. Ecranul — un concurs de
monstrativ, cuprinzînd diverse 
teme de orientare utilizate de-a 
lungul anilor. Concursul — indivi
dual — este deschis concurențelor 
care au virsta peste 35 de ani. Orga
nizatorii speră într-o participare 
numeroasă și cu un 
stru de vîrste, drept 
văzut 10 categorii (atît 
rea feminină cît și în 
nă) : 35—40 ani, 40—45
50—55, 55—60, 60—65,
70—75, 75—80 și... peste 80 de ani.

Concurenții se pot înscrie direct 
la start (care va fi dat începînd 
de la ora 7, din fața cabanei Pust
nicul) nepretinzîndu-li-se să fie 
legitimați la vreun club sau aso
ciație. Ei vor trebui, însă, să fie 
prevăzuți cu busolă, raportor și 
creion. întrecerea se desfășoară 
pe un traseu de 6 km cu 6 m di
ferență de nivel, avînd două stații

7-10 IUNIE

CAMPIONATELE NAȚIONALE
Săptămîna viitoare, intre 7 și 10 

iunie, pe lacul Snagov se va des
fășura o importantă competiție in
ternă : campionatele naționale de 
caiac-canoe ale seniorilor, la care 
și-au anunțat participarea un mare 
număr de sportivi fruntași din Bu
curești și din celelalte centre nau
tice din țară.

FINALELE CELEI DE A V-a EDIȚII 
A PENTATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR

Ediția 1372 a pen
tatlonului atletic șco
lar se anropie de fi
niș. Simbâtâ șl du
minică. ~
echipele 

care vor 
punctaj.
elevi

la Oradea 
campioa- 

obține 
totodată 

——   ____ atleți dintre
pes:e 300 00o care au luat startul in

fi cunoscute 
formațiile

mare 
talen tați

vor
ne.
rr.ai 
mai 
ț-eceriie celei de a V-a ediții a compe- 
UUei inițiată și organizată de Secția 

silt echipele ce iși vor măsura 
cunoștințele si măiest r ia pe sia- 
Tmeretului din orașul de ne

vom prezenta in ordinea punc- 
obținur pînă la actul final al

cei 
cei 
cei 
tn-

Secția
Sport a C.C. al U.T.C.

Care 
forțeie. 
dftonui 
Cnș ?

Vi !« 
tAjuim —.— . 
PertaUonuiui atletic școUr. .

Tr grvp-1 C31or 8 formații feminine, 
prima se situează reprezentativa Liceu
lui nr. 8 dir. Iași. Cu un punctaj exce- 
îent _ icoco — elevele i-șence se anun- 
tâ — dacă vor repeta, bineînțeles, rezul
tatele pinâ acum — dreot favorite 
ale analei. Le urmeaz* micile sportive 
de la Școala genera’â nr. 8 dtn Roman 
cu 15 775 p. Nu cunoașterr. prea muhe 
amAnimte to Tevatură cu situare® acestei 
unMți școlare printre ftaaH»teie com
petiției. dar faptul câ acolo, la Roman, 
există un antrenor de talia lui Con- 
sxanuneacu-Nebot risipește multe ne-

UN FORFAIT IMPOSIBIL
DE SCUZAT

O echipă reprezentantă a 
gazdă, cea a Liceului nr. 2 din 
se .află pe locul 3 (15 524 p.).
continuare, ordinea celorlalte 

: . 4. Liceul nr. 2 „Vasile Alec- 
______ din Bacău (15 413 p.), 5. Liceul 
nr. 11 din Cluj (15 396 p.). 6. Liceul nn 
10 din Timișoara (14 895 p.), 
nr. 39 din București (14 86o p.), 
nr. 2 din Ploiești (14 740 p,).

în cazul băieților, punctajul 
ridicat l-a realizat pînă în~ 
echipa Liceului nr. 
15 124 .. ............... ....
din*~BucureștT (14 390 p.) șl ai Liceului 
„Frații Buzești“ din Craiova (13 910 p.). 
Pe locurile 4—5, ex aequo, cu 13 670 p., 
echipele Liceului nr. 4 din Con
stanța și Liceului nr. 3 din Drobeta 
Tu mu Severin. Celelalte trei finaliste 
sînt echipele Liceului industrial de pe
trol din Cîmpina (13 463 p.). Liceului 
nr. 8 din Iași (13 400 p.) și Liceului nr. 
2 din Roman (13 397 p.).

Cîteva observații privind finalistele... 
Patru orașe prezintă cîte două echipe: 
Timișoara, Iașj și București de la aceeași 
unitate 
unități 
Rom ar. 
tanțîlor 
situația . , .
constituie o surpriză, evident 
încurajatoare. Orașul lui

dumeriri 
orașului 
Oradea, 
lată, în 
finaliste 
sandri“

1. Liceul
10. Liceul

maicol 
prezent 

16 din Timișoara : 
_____ Elevii atleți din acest oraș sînt 
urmați de reprezentanții Liceului nr. 39

nr.

școlară iar Roman din .louft 
diferite. Dacă pentru Timișoara, 
și București prezența reprezen- 
lor apare firească, in 
ieșenilor în eșalonul

schimb 
fruntaș 

plăcută, 
Merică și Suciu

este capabil să dea și alte elemente 
atletice de mare suprafață. Pentatlonul 
ar putea însemna o promisiune. Și o 
altă surpriză : absența reprezentanților 
Liceului „Gheorghe Lazăr“ din Bucu
rești. altădată nu numai finaliști ai 
competiției, ci și cîștigători ai pentatlo
nului. Râmîne acum ca elevii* atleți de 
la Liceul nr. 39 să continue tradiția 
frumoaselor performanțe ale colegilor 
lor de la „Gheorghe ’ ’ v “

în finalul ‘acestor 
întrecerii :

Sîmbătă, în ziira I 
programate probele 
m (f), lungime (b>. greutate 
16.30 va avea loc festivitatea 
de deschidere a întrecerilor finale. In 
continuare, probele de greutate (b), 
înălțime (f), precum și concursuri de 
ștafete (10x100 m> cu participarea tutu
ror școlilor din municipiul Oradea. în 
ziua a Il-a duminică (tot de la ora 9) 
se vor disputa probele de înălțime (b), 
lungime (f), 40© in (f), 800 m (b). Festi
vitatea de închidere a competiției, în 
jurul orei 13. Ea va fi urmată de de
monstrații sportive susținute de școlarii 
orădeni. Va avea loc și un meci de fot
bal intre selecționata liceelor și cea a 
școlilor profesionale din localitate.

în totul, o veritabilă zi a sportului 
școlar, cu ambianța cuvenită, asigurară 
de organizatori.

Tiberiu STAMA

Lazăr". 
rinduri,
(de la 

de 100

programul 

ora 9) sini 
m (b), 10» 
(f). La ora 

oficială

Indrepcindu-ne Ia sfirșitul săptă
mână trecute, spre stadionul Re
publicii, pentru a urmări întrece
rile tonei a VI-a din cadrul con
cursului republican interjudetean. 
na ne făceam prea multe iluzii cu 
privire la calitatea spectacolului 
sportiv, ci 'peram să asistăm la o 
întrecere dwpwtală. și. special 
să vedem la lucru nume care „vor 
veni”

Dar. deziluzie amară! In loc de 
f concurenti de probă icite unul de 
club), numai dte 3 De ce? Fiindcă 
Clubul - - -
sportivă 
fit Să B 
cunde, 
mentală 
neglijat _ ,
juniori — n-a prezenta: echipă nici 
in competiîia -epublicană.

Oare C.A.U. nu are un Iot sufi
cient de numeros ca să prezinte o 
garnitură completă in prima divi
zie fi o microgamitură tn această 
competiție ?

Dar ȘS.A.-ul, unitate cu citea 300 
de atleți, din care citera sute cla 
sificați, nu are nevoie de con
cursuri ? Măcar cu o echipă for
mată din juniori II fi tot putea 
onora această competiție.

Nu se pot invoca *cure de genul 
^cheltuielilor^ 
lare“, fiindcă 
de, erduttr, 
iar programul 
noscut incă din noiembrie

Ținind seama de fapeul că unită
țile menționate in nota noastră 
sint dependente, in principal, de 
.Ministerul Educației p Inrățămin- 
(ului, dorim să cusoartem opmia 
forurilor competente drn acest mi
nister despre această tt.ucție deloc 
onorantă.

Conside-im. de asemenea, că yi 
F.R.A- trebuie si se manifeste 
drastic in această sitnație.

atletic uniterser și $coa/<: 
de atletism nu s-eu ingri- 
prezinte garniturile se

ra- Școala sportivă experi- 
„Viitorul~ — după re a 

divizia municipală pentru

sau ^obligațiilor sca- 
această zonă cuprin 
echipe bucureftene 
competiției em cu 

1971

In ultima vreme — adică exact 
în perioada cînd în campionatul 
Diviziei A urrhează să se decidă 
cine va retrograda și cine va fi 
campioană — în rîndul iubitorilor 
rugbyului își fac loc o serie de 
întrebări cu tîlcul lor, apar ne
mulțumiri. Despre ce este vorba ?

Totul începe, apreciem noi, de 
la faptul că federația de specia
litate nu a fost suficient de au
toritară într-o serie de situații, 
dînd dovadă de îngăduință nejus
tificată (ca să nu-i spunem chiar 
dezinteres). Iată, de pildă, unele 
echipe din primul eșalon (Steaua, 
Sportul studențesc. Farul ș.a.) au 
plecat în turnee peste hotare. Ceea 
ce este foarte bine, întrucît ase
menea contacte contribuie efectiv 
la ridicarea rugbyului românesc. 
Ar fi fost- de dorit, însă, ca — în 
toate cazurile — federația să fie 
foarte hotărită în reprogramarea 
echitabilă a intilnirilor 
după o regulă precisă, 
pentru toți. N-a fost așa și atunci 
s-a ajuns la situații dintre cele 
mai nedorite, ba chiar — am pu
tea spune — foarte curioase. Ast
fel, meciul Farul — „U“ Timișoa
ra se va juca la finele campiona
tului (după celelalte trei restante 
ale Farului) cînd, practic, cons- 
tănțenii nu vor mai avea nici o ve
leitate, iar „U“ va avea, probabil, 
nevoie — ca de aer — de cele 3 
puncte puse în joc pentru cîști- 
garea titlului de campioană. Altă 
nedumerire : Sportul studențesc a- 
mînă meciul său cu Gloria din 2 
aprilie. întrucît pleacă în Franța. 
Cînd se reprogramează această în-

restante 
valabili

tiinire ? Nu imediat după întoar
cere „ (cum -era normai) — cine 
studenții erau amenințați cu re
trogradarea. ca și Gloria de alt
fel — ci tocmai la 
Adică doar după ce 
„pusese sacii In car" 
vinsese pe Gr. Roșie 
scăpînd de retrogradare). Nu vrem 
să insinuăm nimic, dar scorul cu 
care s-a terminat 
tă este mai mult 
zător: Sportul — 
ție a returului* — 
Gloriei cu 6—»
sau
nimeni nu paete aduce acuzați- 
Tot atît de curios ni se pare fap
tul că in cursul aceste. Intiliur-- 
ooi dintre miernaXxxial A ai e- 
chipei studențești — Atanasiu ri 
Drâgulescu — pameni cu expe
riență și ținută sportivă ir '■erv- 
au fost eliminați pentru iajvii 
aduse arbitrului. St caruselul con
tinuă—. In momentul ctnc. dxsă 
asemenea abateri, se astma* in
tervenția autoritară a corn vm 
de disciplină. cei doi au f*sx 
sancționați cu rut pendsrrs pe • 
etapă— cp suspendare* pedepse», 
astfel ca Sportul studeetesc să-s 
poată apăra sasiseie — eu iMzva- 
ga echmă — in sseciaJ eu CSM 
Sibiu (u»6e. cert. =p-s. psac paate 
permite hixul să ctardi țntSn.- 
reaF
-Tușter* U tnectol Dtnarw — 
Agronom** CUj a fort delerst 

Constantin l dre*. fort jpcăaor de

ti’ă a RepaNkc* rade res
pectivul este salariat. Naneni no

...24 mai. 
Sportul iș: 
(citiți: in
și Dinamo.

partida 
deci;

-echipa 
pierde 

cm. i 
„punere în scenă* ?

SCÎRTÎIE

■ ETAPA H-A: ȘTIINȚA

ORGANIZAREA LA SATE A UNOR COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag. 1)

adepți în rîndurile tineretului să
tesc. Desigur, nu ne pot mulțumi 
rezultatele din toate comunele, dar 
trebuie să spunem că a crescut nu
mărul persoanelor fizice angrena
te in întrecerile sportive. Mai sînt 
resurse de dezvoltare a bazei ma
teriale încă nevalorificate, ca de 
altfel și sub aspect organizatoric.

— Ca organ care răspunde 
direct de sportul la sate, spu- 
neți-ne. care sînt preocupările 
Comitetului județean U.TC. în 
impulsionarea acestei activități •’

— Mai întîi să ridicăm la ni
velul cerințelor, și al sarcinilor 
noastre activitatea comitetelor co
munale U.T.C., nesatisfăcătoare 
încă. Sprijinul școlilor. al cadrelor 
didactice este evident in organiza
rea activității sportive. Vrem să 
sporim și contribuția C.A.P.-urilor, 
aceasta printr-o colaborare strîns- 
sâ. mai ales cu organul județean, 
U.J.C.A.P. Am făcut ceva în pri
vință instruirii activului U.T.C. din 
comune, a responsabililor cu pro
bleme sportive, ca și a activului 
județean, dar treburile nu prea 
merg cum am vrea noi, și cum ar 
fj trebuit.

— Unde apreciați că activi
tatea sportivă a tinerilor ță
rani se desfășoară la un nivel 
mulțumitor ?

— Avem cîteva comune bune în 
acest sens. Aș da exemplu. pe cei

vrea noi, și cum ar

din Glodeanu-Siliștea. Rușețu. Zi
duri, Pătîrlagele. Nehoiu. Smee.-u. 
Poșta-Cîlnău. Blăjani. satul Beș'.i 
din comuna Minzălești, ultimul un 
adevărat model în materie de sport, 
deși zona geografică — de munte 
— a pus multe probleme în amena
jarea de baze sportive. Există sate 
cu tradiție în sport, altele ce s-au 
impus în această activitate în ul
tima vreme, dar mai sînt și ca
zuri unde s-au înregistrat pași îna
poi.

— Ce înseamnă, concret, ac
tivitatea sportivă din satele bu- 
zoiene ?

— Organizarea unor duminici 
cultural-sportive, iar eind muncile 
agricole o permit, au loc adevă
rate după-amieze sportive, cu în
treceri de fotbal, volei, atletism, 
trîntă, cană plus competițiile jude
țene. Așa se întîmplă la Rîmnicel, 
Ziduri, Valea Rîmnicului, Beșli. In 
schimb, la Bisoca, Pardoș, Murgești 
sau Mărgăritești, activitatea spor
tivă e nesatisfăcătoare,

— Ce intenționează să în
treprindă Comitetul județean 
U.T.C, pentru impulsionarea ac 
tivității sportive de la sate ?

— Ne gîndim să îmbunătățim 
activitatea asociațiilor în privința 
atragerii de membri susținători și 
a realizării bugetului, propriu, ca
pitol cam neglijat pînă 
Ne-am propus să organizăm 
competiții cu un pronunțat 
ter recreativ și de masă la 
volei, atletism, oină, trîntă, 
nici cultural-sportive, I

ia parte ssulB dtir.re ce»
IC 000 de tineri țăraci care hzerea- 
ză efectiv In satele jodețnhn nos
tru. Spun efectiv, pentru că sînt șt 
foarte mulți navetiști, a căror ar- 
tiviute sportiv* e mai greu de or
ganizat. U.T.CL. Buzău, cu toete re- 
aL-ă_<e obținute, e convins câ ac
tivitatea din satele noastre poate 
C. și trebuie, îmbunătâtită. ni 
ales sub aspectul continuității, t 
generalizări; educației fizice 
sportului pe Plan județean.

cj

acum, 
cîteva 
carac- 
fotbal. 
dumi- 

la care să

Adrian Weber (Liceul 39 București), unul dintre favoriți in proba de lun
gime, intr-un concurs atletic desfășurat la Bacău

CUPA ROMÂNIEI
MANGALIA, (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Pe terenurile din 
localitate au început azi (n.r. ieri), 
întrecerile din cadrul turneului fi
nal al „Cupei României" la oină, 
ediție deosebit de atractivă, dato
rită valorii celor opt participante, 
echipe care, de mai mulți ani, se 
numără printre protagonistele com
petițiilor programate de sportul 
nostru național. Prima, reuniunea 
fost constituită de suita jocurilor 
eliminatorii care s-au soldat, în 
general, cu rezultate scontate. Cea 
mai dîrză dispută a furnizat-o par
tida dintre Dinamo București și 
Avîntul Frasin. în ca^e ambele for
mații au realizat cîte 3 puncte „la 
bătaie" și 10 „la prindere". Astfel 
că jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate. Conform regula
mentului, meciul a fost rejucat, de 
data aceasta dinamoviștii învingind 
cu scorul de 10—4. Foarte dispu
tată a fost și partida dintre Viață 
nouă Olteni (Teleorman) și Avîn
tul Curcani (Ilfov). „La bătaie", ju
cătorii de la echipa Viață nouă au 
acumulat un singur punct, iar oi- 
narii din Curcani au lovit trei. ju
cători, terminînd repriza cu un 
avans de 5 puncte. La reluare, tre- 
cînd „la prindere", teleormănenii 
„au lovit" însă de trei ori și au 
obținut victoria în fața unei echipe 
care — deși specialistă în materie 
— nu a reușit în acest joc să tri
mită niciodată mingea peste linia 
de 65 metri. Scor final : 9—6 în 
favoarea echipei Viață nouă, 
mențiune pentru forma bună

O 
a 

echipei Biruința Gherăiești (Neamț) 
care a învins pe Dinamo cu 
15—11. Alte rezultate : Biruința 
Gherăiești — Tricolorul Baia Mare 
23—7 ; C.P.B. — Viață nouă Ol
teni 16—9 ; Avîntul Curcani — Tri
colorul Baia Mare 14—8 ; Avîn
tul Frasin — Celuloza Călărași 
12—10 ; Avîntul Curcani — Di
namo 
Viață 
pentru 
namo,

Celuloza 
; Avîntul Curcani 
13—15 ; Avîntul Frasin — 
nouă 6—8. S-au calificat
turneul final : C.P.B., Di- 

Biruința și Viață nouă.
Dumitru NEGREA

PROASPETELE DIVIZIONARE A
Turneele de ba

raj pentru pro
movare în prima 
divizie a țării, 

desfășurate recent la Timișoara 
(fete) și Botoșani (băieți) nu au 
fost lipsite de surprize. Cele mai 
de răsunet se referă la ratarea 
calificării in Divizia A de către 
formațiile Explorări B. Mare (m) 
și Universitatea Craiova (f) Per
formerele barajului au fost echi
pele bucureștene Universitatea la 
feminin și Electra la masculin, 
care se află la prima lor prdzență 
ir. D vizia A. Corespondenții noș
tri P. ARCAN și S. LAMFIT. 
care au urmărit cele două turnee, 
ne-au transmis că lupta pentru

campionatul

ȘCOLILOR PROFESIONALE

EMN M. T. T. C.

promovare a fost extrem de dis
putată. toate participantele pre- 
zentîndu-se la nivel corespunzător.

La fete, cele două noi divizio
nare A sînt, după cum am anun
țat la finele competiției. Universi
tatea 
rești. 
după 
vizia 
lupta 
tururi ale seriei respective, cit și 
turneul de baraj în care a cîști- 
gat toate întîlnirile, datorită în 
special experienței competitionale 
a jucătoarelor sale. Iată lotul pe 
care-1 are la dispoziție prof. Au
gustin Poenariu. 
jencelor : Mariana 
Botezan, — 
Meseșan,
Naghi. Ileana Tabără, Doina Ci- 
ceu și Eleonora Șuța.

După ce în ediția precedentă, 
Universitatea București a ratat 
intrarea în A în disputa prelun
gită 
an ui 
visul 
nvrul

Cluj și Universitatea Bucu- 
Prima echipă revine în A 
un an de penitentă în di- 
secundă. Ea a dominat atît 
dusă pe parcursul celor 4

Dorica 
Carmen

antrenorul clu- 
Pctrescu. Maria 
Meseșan, Doina 

lanesrn. Roza

următoarele jucătoare : Doina Io- 
ncci. Alexandra Vladulescu. Con
stanța Ostache. Viorica __ _
Georgeta Carabașa, Marina Paseu. 
Elena Comănelea, Luminița 
goci și Marinela Olteanu.

Electra București și Voința 
Arad sînt promovate tn A pentru 
prima oară

Bucureștenii, antrenați de prof. 
Cornel Porumb, culeg astfel rodul 
unei pregătiri serțoase pe par
cursul întregului sezon. Lotul este 
format din : Vasile Paraschiv, 
Daniel Bărăscu. Aurel Stejereanu, 
Nicolae Chirițoiu, Ștefan 
Ion Rotaru, Tiberiu Albu, 
Dncă. 
Colțea, 
Poliacu

Prin 
tei,

Iac b.

Mur-

Hâroiu. 
Mircea 
Mihai 

Lucian

Pe stadionul 
poală au luat 
turneului final 
scol 
rui 
nicațiil 
chipei Școlii 
București, 
tru locurile 
intilnit

incisivitate

Giulești 
sflrșit 
al

Iilor profesionale 
T ransporturitor 

Victoria 
profesionale Auto- 

meci, pen- 
și patru s au 
din Brașov 
un plus de 

bra-

din Ca- 
intrecerile 

campionatului 
din Ministe- 

și Telecomu- 
a revenit e-

în primul 
trei 

echipele 
Timișoara. Cu 

in atac, elevii 
șoveni și-au adjudecat victoria cu 
scorul de 22—6 (18—6). 
care s-a disputat între 
din București și Iași, a 
bucureșienilor cu scorul 

locuri(4—O). 
clasat 
v« și

DINAMO Șl
A£» eo rres e»pe înaintea ulumdor 

restanțele), cam- 
le ra«by pro<rameaxâ dumi- 

de masumâ important 
perr.-- .*r»r*_a cîasJin'.enxuIui, in 

a_-?rer-**.e echipele situate 
M frxrt»

La se va disputa meciul
ȘTIINȚA «: DINAMO.

L a 1» 14 1 3 17»— 74 49
X nrwy> 19 11 3 S 259—114 45

Dortatn smlwaar. «e a-$i menține po-
Bâer —-amenințară de prin ei- 

p* -> cocsraeandMlatâ la titlu. Universi-
TL—— ne determină să cre- 

de=. ti pecmser.eru; vor aborda acest 
joc ftă r ar.nU atenție si hotărî re de a 

toase cete 3 puncte fiindu-le 
tiLf de prrț.oase. După cum am fost 

et a- efect’^at In această sap- 
•x —patr*. antrenamente pentru păs
trarea e:od3-it fizice Si acomodarea cu 
radoaru. Jr-iL unde nu au acces prea

RigCTV— iSctaz--vișt: au susținut un 
Scoală eu divizionara B. Vulcan, 

civerfenc o pan* dispoziție de joc. si 
-ei două te<tinț* de individualizare. 

Pmarv parsada de duminică, 
la oe> »-S* pe stadionul Jiul, an-

progra-

fS." «aduiescu sf FI.’ Ghiondea 
formații-7«nurue»t următoarele 

pt-ocabu. e X
blUNȚA : Baco* — Burghelea. Abri- 

bcj*. SȘOiIqcu. FUcușanu _  Marines-
«■. Mapa — Băltăreții. Constantin. 
MoranMe — TPip*. lonescu — Dinu. 
Cmei-ear. DîNAMO : Dâi-
ciLeseu — Cora -u Nsc*. Dragomireseu. 
C - le'.c.. — Ro-
*aa IlCMMu SMtca (Prosi) — Dărăban. 
T—*4aa — Bacta. Caraunan. Stoica.

La TV-.îyîara eetupa locală UNI5 KR- 
STTATEA va tigtini STEAUA

II H H 215—101 «S 
11 19 4 f 213—114 V4. Steaua

F

cu Constructorul București, 
acesta studentele și-nu văzut 
împlinit. Râmîne ca antre- 
N’icolae Stoica» să îmbună

tățească talia echipei sale.
Formația bucureșteană a aliniat

Octavian Dimofte, 
Valerian Mirza, 

și Nicolae Crețu.
promovarea în A a Voin- 

voleiul arădean compensează
ieșirea din această divizie a for
mației feminine. Constructorul. 
Echipa pregătită de prof. Alexan
dru Mușat are în componență Jv- 
mătorii jucători : Matei Costea, 
Viorel Mărgineanu. Emanoil Iliu- 
ță, loan Sterțl, loan Copsei. Con
stantin Ștefan, Dan Streza, Zoltan 
Lengye!. Simion Jarco și Nicolae 
Fărcașiu.

Finala, 
echipele 
revenit 

de 4—0 
Pe celelalte locuri s-au 
echipele școlilor din Craio- 
Cluj.

George ROSNER

UNIVERSITATEA - STEAUA
Timișorenii care „simt” foarte aproape 

tiUul in acest an — vor să cîștige neapă
rat duminică. Antrenorul Dumitru Anto
nescu, profitlnd de faptul că echipa sa 
nu juca, a fost duminică dimineața la 
București pentru a urmări meciul 
Steaua — știința Petroșani (de fapt ad
versarii din următoarele două etape). 
Bucureștenii. cu unele indisponibilități 
— după cuni ne-a co'munieat Petre Cos- 
mânescu — au plecat astăzi de dimineață 
spre Timișoara cu avionul (vor juca 
duminică dimineață la ora 9). Iată Și 
formațiile probabile. UNIVERSITATEA: 
Duță — Szasz. Peter, Cindea, Suciu — 
Ghețu. Iacob (Ceauși — Rășcanu, Vol- 
man. Tătucu — Priess, Ionică — Ene, 
Vlad. Neiss (Popovtci). STEAUA : Io-
r.escu — Braga. Suciu. Enache (Ghlță), 
Vasillcă — Giugluc, Țața — Anhira. Pos- 
tolache. Giba — Șerban. Bucur — Mihai, 
Gh. Mircea, Ciornei (Munteanul

Restul de patru meciuri se dispută du
minică la București. Clui și Bîrlarl. In 
Capitală, de pildă, au loc două intîlniri: 
Sportul studențesc primește replica lui 
C.S.M Sibiu (pe stadionul Politehnica, 
ora 9) ambele echipe fiind scăpate de 
problemele retrogradării ; Gloria. în 
schimb, amenințată, va trebui să cîștige 
la Politehnica Iași, dacă vrea să păstreze 
șanse de rămînere în A (teren Gloria 
ora 11.30). In aceeași situație grea se 
găseste Agronomia Cluj care primește 
acasă vizita rutinatei Grivita Roșie. Meet 
lipsit de probleme, la Bîrlad : Rulmen
tul — Farul Constanța.

★

Al doilea meci de baraj pentru Divi
zia B, Vulcan — Rapid (6—6 în tur) are 
loc pe terenul Vulcan mîine la ora 9. 
In turneul final de juniori : C.S.S. — 
Rapid (9.30. teren Olimpia): Șc. sp. 2 — 
Gr Rosie, (ora 9.30. teren Gloria!

• „Fiind mare amator de sta
tistici sportive, doresc să intru în 
posesia unor colecții ale ziarului 
Sportul din anii 1950—1953, Sub 
formă de împrumut, schimb sau 
chiar să cumpăr” (IANI CORUM- 
BIA, bd. Tomis 130, Constanța). 
Ce am putut face pentru dv... am 
făcut. In rest, o sugestie : puteți 
consulta ziarele căutate numai la 
mari biblioteci din Capitală sau 
din alte orașe mari.

• ..De ce nu s-au publicat Ia 
dv. în ziar rezultatele înregistrate 
în semifinalele campionatului re
publican individual masculin de 
șah?" (ing. IOAN GRIGORESCU, 
București). După cum cred, că ați 
observat, critica dv. a avut răsu
net. Săptămîna aceasta (după se
sizare) am publicat ceea ce vă in
teresa.

• „Acordăm mare atenție scri
sorilor de la simpatizanți : răs
pundem la multe scrisori, zilnic, 
trimitem și mici atenții, cîteodatâ. 
Nu putem însă oferi mereu, gra
tis. așa cum pretinde cîte un sus
ținător, ceea ce avem : insigne, 
microfanioane, semne de carte, 
fotografii, brelocuri ș.a. Le expe
diem însă contra cost" (CLUBUL 
SPORTIV „UNIVERSITATEA" 
CLUJ). Deci lucrurile sînt clare. 
Adresa oficială din care am spi
cuit rîndurile de mai sus, vine 
ca răsp tns la solicitarea unui 
cetățean publicată chiar la ru
brica . de față. Deci cine are de 
auzit să audă : susținător, susți
nător dar... „amintirile” sînt pe 
bani

• „Faceți vă rog în așa fel 
îneît să ajungă la Nelu Nunweil- 
ler omagiul meu cu ocazia retra
gerii sale din activitatea spor
tivă" (MIHAI MACOVE1. str. Pi
nului 1, Piatra Neamț). Scrisoa
rea dv„ ce cuprindea și o poezie, 
pentru Nelu, a mers la adresa 
dorită.

• „Și noi cei’ din satul Geme
nea, corn. Stulpiceni, jud. Su
ceava, dorim să facem sport. 
Ne-ar place tare mult fotbalul, 
dar n-avem un teren. La fiecare

adunare U.T.C. discutăm despre 
sport, teren și echipament, dar 
nimeni nu se interesează, dintre 
cei ce ne-ar putea ajuta să fa
cem totuși ceva. Este motivul 
pentru care ne adresăm dv zia- . _ CEMORO.

Noi v-am 
necazul. In spe- 

se întîmple

rului...'
TAN, 
făcut 
ranța

“ (GRIGORAȘ 
sat Gemenea).

cunoscut 
că ceva o să

supărat pe cro-

sa

• „Sînt foarte supărat pe cro
nicarii noștri sportivi din presă, 
radio și televiziune că nu văd di
ferența dintre fotbalul românesc- 
și cei avansat din alte țări. De 
pildă, cel francez, danez, ungar, 
— ca să mă refer numai la ul
timii noștri adversari — ați vă
zut ce rapid jucau ? Am dreptul 
să fiu supărat?” (NICOLAE GO- 
CIU, intr. Abanosului nr. 8, 
București). Intr-adevăr, în fotba
lul modern, se joacă rapid (chiar 
dacă danezii și francezii n.au un 
fotbal prea avansat...), și din a- 
cest punct de vedere aveți drep
tul să fiți supărat. N-am înțeles, 
însă, de ce pe cronicari și nu pe 
fotbaliști ?

ATRIBUIE ÎN NUMĂR NELIMITAT

• PREMII FIXE ÎM NUMERAR DE 10.000 LEI, 5.000 LEI ș. a.;

• PREMII l\ BAM DE VALOARE VARIABILA; • AUTOTURISME DACIA 1300 Șl SKODA S 100;

Participarea se face pe variante de 3 lei, 6 lei și 15 lei. Cu variantele de 15 lei participați la toate extragerile cu șanse mari de cîștig

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!



ergem
SIMBATA

ATLETISM. Stadionul 
August", de la ora 16: Fi
nala campionatelor republica
ne rezervate școlilor profesio
nale ; Stadionul Republicii, 

de la ora 16,30 : Concurs pen
tru selecția sportivilor frun-. 
tași și campionatul liceelor 
din Capitală.

BOX. Patinoarul „23 Au
gust", de la orele 14 și 19 : 
C. E tineret.

FOTBAL: Terenul T.M.B., 
ora 15.45 : T.M.B. — Dinamo 
Obor (Divizia C).

DUMINICA

Fi-

Au-
19 :

ATLETISM. Stadionul „23 
August", de la ora 8.30 : Fi
nala campionatelor republica
ne, rezervate școlilor profesio
nale ; Stadionul Republicii, 
de la ora 9,00 : Concurs pen
tru selecția sportivilor frun
tași și campionatul liceelor 
din Capitală ; Stadionul Con
structorul, de la ora 8: 
nala diviziei de copii.

BOX. Patinoarul „23 
gust", de la orele 14 și 
C. E. de tineret.

FOTBAL: Stadionul 
August", ora 17,30 : Rapid — 
Farul (Diyizia A); ora 19,15 : 
Steaua — Dinamo (Divizia 
A) ; Terenul Ghencea, ora 
9.45 : Steaua — Dinamo (ti- 
neret-rezerve); Stadionul Giu- 
lești, ora 9,45 ; Rapid — Fa
rul . (tineret-rezerve) ; Stadio
nul’ Progresul, ora 11 : Pro
gresul’ Buc, — Metalul Buc. 
(Diviziâ B) ; Terenul Flacăra, 
ora 11 : Sirena — Flacăra ro
șie (Divizia C) ; Terenul Con
structorul, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Electronica (Di
vizia C) ; Terenul Voința, 
ora 11 ; Voința — Victoria 
Lehliu (Divizia C) ; Terenul 
Laromet, ora 1.1 : Tehnome
tal — Mașini Unelte (Divi
zia C).

HANDBAL: Teren Dina
mo, ora 9 . Confecția — Mu
reșul Tg. Mureș (Div. A f).

SCRIMA : Sala Floreasca 
II, de la ora 8 : Campionatele 
republicane de sabie.

f
Nu peste multă vreme activitatea 

competițională oficială a acestui 
sezon handbalistic se va încheia. 
Și — printr-o frumoasă coincidență
— actul final al acestui bogat an 
va avea ca... actori pe cei mai ti
neri handbaliști, mai precis for
mațiile (masculine și feminine) 
participante la turneul final . al 
campionatului republican al juni
orilor și școlarilor. Dincolo, însă, 
de semnificația perspectivei pe ca
re o are disputa finală a generației 
de mîine a handbalului nostru, com
petiția care va începe la 10 iunie și 
va dura pînă la 15 iunie, la Iași, se 
înscrie ca un eveniment deosebit 
din activitatea acestei discipline și 
pentru faptul că, cu acest prilej,
— pentru prima oară într-o între
cere oficială — participanții vor 
fi mai întîi supuși unui test fizic. 
Abia după trecerea acestor norme, 
stabilite și comunicate din timp’ de 
federația de specialitate, jucătorii 
și jucătoarele din formațiile fina
liste ale campionatului republican 
al juniorilor și școlarilor vor putea 
să fie înscriși pe foile de arbitraj.

Importanța acestui eveniment 
rezidă, în primul rînd, în carac
terul experimental al acțiunii. Se 
vor verifica valorile fizice ale 
juniorilor și junioarelor, dar —în 
același timp — vor fi controlate 
practic utilitatea unora dintre nor
me, ca și valorile haremurilor. 
Pantru că, dună cum se știe, în- 
cefiind din sezonul competițional 
1972/1973, trecerea unor norme fi
zice va fi obligatorie pentru toate 
echipele divizionare, masculine și 
feminine. In toamna acestui an 
■fiecare formație de diviziile A și 
B va organiza trecerea acestor 
norme cu întregul efectiv, urmînd 
că pînă 
m unice 
ținute.
aceste

la 1 decembrie 1972 să co
la federație rezultatele ob- 
După ce se vor analiza 

rezultate, federația — cu

DUMINICA, ULTIMA ETAPA
Început în toamna anului trecut, 

campionatul feminin de handbal — 
divizia A — se încheie duminică. 
După 27 de etape — un adevărat 
maraton — titlul de campioană po
posește din nou la Timișoara pen
tru a încununa eforturile unui 
team valoros, omogen, în cert pro
gres. Universitatea Timișoara, 
chipa _ _ 
Lache, a absolvit cu brio turul 
sală și cele două tururi în aer 
her, cîștigînd — pînă înaintea 
timei etape — 47 din cele 52 
puncte posibile Astfel, după o

în 
stu- 

București 
ore) și

e- 
lectorului univ. Constantin 

în 
li- 

Ul- 
de 
e- 

diție în care a cedat titlul colege
lor din București, timișorenele re
intră în drepturi... Le urmează 
clasament alte două formații 
dețești. Universitatea 
(campioană încă 24 de 
I.E.FS.

Tot înaintea ultimei etape sînt 
cunoscute și formațiile care vor re
trograda în divizia B : Confecția 
București și Universitatea Cluj. 
Parcă nicicînd nu ne-a. încercat — 
ca acum — regretul pentru două 
formații care părăsesc prima scenă 
a handbalului feminin. Și aceasta 
pentru faptul că este vorba de două 
echipe bune.

PE MICUL ECRAN
ASTAZI : ora 22,30 — BOX — 

Campionatele europene de tineret, 
înregistrare de la patinoarul „23 
August".

MÎINE : ora 14 — BOX — Cam
pionatele europene de tineret- 
Transmisiune directă; ora 20 — 
FOTBAL — Steaua — Dinamo (re
priza a doua). Transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August",

DUMITRU INVITAT LA MECIUL
STEAUA ROȘIE BELGRAD

SELECȚIONATA INTERNAȚIONALĂ

INTILNIREA TOV. MIRCEA ANGELESCU, PREȘEDINTELE F. R. F„ CU REPREZENTANȚII PRESEI SPORTIVE

ar-

de 
al 

scurtă

Din inițiativa Asociației Presei 
Sportive, joi după-amiază a avut 
loc la sediul Uniunii Ziariștilor, o 
întîlnire a tov. Mircea. Angelescu, 
președintele Federației române de 
fotbal, cu cronicarii de specialitate 
ai ziarelor din Capitală. Scopul 
acestei întîlniri a fost informarea 
presei sportive asupra preocupări
lor, actuale și de viitor, ale federa
ției, asupra problemelor principale 
care stau în atenția forului de spe
cialitate, privind îmbunătățirea 
tivitâții fotbalistice

Reuniunea a fost deschisă 
tov. Ion Balaș, vicepreședinte 
F.R.F., care a prezentat o
informare asupra preocupărilor pre
zente ale federației. în primul rînd, 
atenția se îndreaptă spre asigurarea 
unor condiții cît mai bune de des
fășurare a finalului sezonului com- 
petițional. în acest scop, s-au luat 
măsuri pentru delegarea celor mai 
buni arbitri, cu care — de altfel — 
s-a și ținut o ședință specială in 
care au fost analizate arbitrajele și 
erorile comise în sezonul de pri
măvară și s-au dat îndrumări pre
cise în legătură cu modul unitar de 
interpretare și aplicare fermă a re
gulilor de joc. De asemenea, s-a 
dispus delegarea celor mai verificați 
observatori federali, precizîndu-se 
însă că F.R.F. nu are suficiente po
sibilități organizatorice și mijloace 
financiare pentru a cuprinde toate 
eșaloanele divizionare. Organizarea 
în condiții cit mai bune a baraje
lor de promovare la B și la C, tur
neul final al campionatului juniori
lor și școlarilor, elaborarea analizei 
campionatului divizionar și de ti
neret, consfătuirea cu antrenorii și 
conducătorii secțiilor de fotbal

ODATĂ CU TURNEUL FINAL I
AL JUNIORILOR ÎNCEPE Șl CAMPANIA NORMELOR FIZICE |

sprijinul Colegiului central al an- I 
trenorilor — va stabili pentru | 
fiecare normă un barem, care de 
la 1 ianuarie 1973 devine obliga- I 
toriu pentru toți componenții echi- | 
pel or divizionare de seniori
senioare, juniori și junioare. Ir 
reșant este faptul că în dorința 
a acorda acestei acțiuni un grad 
ridicat de seriozitate și cu scopul 
de a face intr-adevăr utilă intro
ducerea ei în regulamentul de 
desfășurare a principalelor com
petiții interne, trecerea normelor 
la fiecare formație divizionară se 
va face în prezența unor delegați 
ai federației. De aceea, este de aș
teptat ca antrenorii echipelor din 
diviziile A și B, ca și cei de la 
campionatul juniorilor și școlarilor 
să înceapă chiar de pe acum o 
pregătire specifică, restructurîndu-și 
planurile generale de antrenamente, 
deoarece în anul 1973 „ratarea" 
unei singure norme atrage după 
sine ridicarea dreptului de partici
pare la jocuri.

Revenind la turneul final al 
campionatului republican al juni
orilor și școlarilor vom nota, în 
plus, că trecerea acestor norme 
reprezintă totodată și posibilitatea 
de a se realiza practic 
pentru a se stabili cu 
precizie valoarea fizică 
generații de handbaliști 
liste. Pe baza datelor ce se 
obține la Iași este cert că antre
norii federali, colegiul central al 
antrenorilor și, în ultimă instanță, 
federația vor putea avea o imagi
ne mai clară asupra căilor de ur
mat în viitor, pentru ca alături 
dezvoltarea calităților tehnice 
tactice ale celor ce vor păși 
curînd în formațiile divizionare sau 
în loturile reprezentative, să se 
știe și ce trebuie făcut pentru ri
dicarea standardului lor fizic.

Călin ANTONESCU

un sondaj 
mai multă 
a tinerei 
și handba- 

vor

I
Ide

Și 
în I

I
I

A CAMPIONATULUI FEMININ |

I
I

Mîine, etapa a XXVII-a progra
mează următoarele partide:

• BRAȘOV : Rulmentul — Ra 
pid București

• BUHUȘI : Textila — Universi
tatea București

• TIMISOARA : Universitatea — I
I.E.F.S. I

• CLUJ: Universitatea — Voința 
Odorhei

• BUCUREȘTI : Confecția -
Mureșul Tg. Mureș (teren Dinamo, 
ora 9).

Cea mai atractivă partidă este, 
desigur, cea de ia Timișoara, în 
care viitoarea campioană evoluea
ză în compania celei de a treia cla
sate. Pot produce unele modificări 
— neesențiale, desigur — meciuri
le de la Brașov, Cluj și București.

-I
I
I
I

LOTO - PRONOSPORT

fi radio- 
rezultate 
serii.

Prono-

Tragerea excepțională BOX-EX- 
PRES de mîine duminică 4 iunie 
1972, va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18. Tragerea va 
difuzată, iar panoul cu 
va «fi televizat în cursul

Programul concursului 
sport de mîine cuprinde șapte 
meciuri din campionatul A de fot
bal al țării noastre și sase întîl
niri din campionatul italian. Par
tide interesante și atractive în 

frunte cu derbyul Steaua — Di
namo.

Înainte de a vă completa bule
tinele este bine să consultați 
„Programul Loto-Pronosport". care 
cuprinde amănunte asupra meciu
rilor incluse în programul de

tov.

după terminarea campionatului, de
finitivarea regulamentului de trans
ferări. organizarea unui curs de ar
bitri la P. Neamț (31.VII — 6.VIII) 
cu invitați de peste hotare, defini
tivarea listei arbitrilor divizionari A 
și B și a celei pentru F.I.F.A. și 
U.E.F.A., organizarea taberelor de 
vară pentru juniori, campionatul 
studențesc al Europei. Cupa Balca
nică pentru tineret și Turneul Prie
tenia pentru juniori constituie alte 
obiective ale federației. Tov. I. Ba
laș a mai informat că meciul din
tre selecționatele olimpice ale R. F. 
a Germaniei și României a fost 
contramandat și că echipa Fener
bahce Istanbul va face vara aceas
ta la noi un stagiu de pregătire de 
o săptămină. cu care prilej va sus
ține două jocuri amicale.

După această informare, 
Mircea Angelescu a expus o serie 
de probleme și aspecte ale activită
ții interne și internaționale a fot
balului nostru, probleme dintre 
care o parte vor face obiectul unor 
discuții în plenul federației.

Președintele federației s-a ocupat 
la început de activitatea loturilor 
reprezentative, subliniind printre al
tele : • lipsurile care au stat la 
baza comportării penibile a selec
ționatei olimpice în meciul cu Da
nemarca șî care au dus la cunoscu
tele măsuri luate • faptul cj in Bi
roul Federal s-a făcut un prim 
schimb de păreri și s-a ajuns la 
unele concluzii, privind pregătirea, 
comportarea și îmbunătățirile _ 
trebuie aduse în jocul echipei na
ționale A, dar concluziile finale vor 
fi trase după disputarea partidei cu 
Italia, cu care se va 
ciclu de doi ani din 
echipei naționale.

în continuare, tov. 
gelescu s-a ocupat de :

PREGĂTIRILE PENTRU JOCUL 
CU ITALIA. Practic, ele vor începe 
după etapa de campionat din 11 iu
nie cu un lot în care vor fi introduse 
cîteva elemente noi, pentru a se obiș
nui cu atmosfera și munca din lo-

ce

incheia
activi

un 
ta tea

Mircea An-

S jucători in careul echipei argeșeneSecvență din meciul F C. Argeș. în care liderul a rezistat
asaltului continuu al coristănțenilor, păstrindu-și poziția clin fruntea clasamentului

Foto : C. DUMITRESCU '

ARBITRII PARTIOHOU (TAPEI
SERIA I

Chimia Rm. Vitcea — Portul Constan
ța : M. HANGAN’U. ajutat de M. Cițu 
și G. Vasilescu II (toți din București);

Metalul Plopeni _ Sportul studențesc : 
Iliescu și C.C. GHIȚA, ajutat de N. 

Braun (toți din Brașov) :
C.F.R. Pașcani — Știința 

L- -• , ajutat de I. Tifrea
(toți din Galați);

Metanii Tîrgoviște — Dunărea Giurgiu: 
M. POPESCU, ajutat de l. Roibănescu 
și P. Iofciu (toți din București);

Ș.N. Oltenița — Progresul Brăila : FR. 
COLOȘI, ajutat de A, Paraschiv și M. 
Matei (toți din București) ;

Progresul București — Metalul Bucu
rești : P. SOTIR, ajutat de Gh. Motorga 
și C. Dragotescu (toți din București);

Poiana Cimpina — Politehnica Galați : 
G. OLTEANU, ajutat de I. Gheorghiță 
și I. Simion (toți din București);

F.C. Galati — Ceahlăul P. Neamț : 
M. HAIMOVIC1. ajutat de Gh. Dragomir 
și S Marin (toți din București) .

SERIA A II-A

Bacău : GR. 
și T. Trofin

Chimia Făgăraș — Olimpia Oradea : I. 
DRAGHICI, ajutat de G. Fodor și S. line 
(toți din București);

C.F.R Arad — Corvinul Hunedoara : 
I. HBISAFI, ajutat de G. Angheluță și 
V. Teciu (toți din București);

concurs. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 IUNIE, FOND
GENERAL DE PREMII ; 1 029 479 lei

EXTRAGEREA I : 2 64 61 15 66 49 
20 82 34. Fond de premii : 480 424 lei

EXTRAGEREA 
87 85 9 23. Fond 
lei.

A II-A : 30 68 11
de premii : 549 055

pentru această tra- 
astfel : în Capitală

Plata premiilor 
gere se va face 
de la 10 iunie pînă la 17 iulie' 1972 
inclusiv ; în țară de la 13 iunie pînă 
la 17 iulie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată 
de LOTO-PKONOSPORT

DE

tul reprezentativ, dar formația nu 
va suferi, probabil, modificări esen
țiale. Intilnirea, contractată pentru 
a menține legătura cu fotbalul de 
recunoscută valoare, va servi ca 
bază de plecare pentru pregătirea 
lotului in vederea preliminariilor 
C..M.

CALENDAR INTERNAȚIONAL 
CONSTANT. Echipei naționale I: 
va fi asigurat, în continuare, un ca
lendar internațional constant de 
7—9 meciuri anuale, cu echipe va
loroase (pe lingă cele oficiale, ami
cale cu Austria și probabil R.F.G. 
în 1972, cu U.R.S.S. și Bulgaria în 
1973, cu Ungaria in 1974).

ÎNTĂRIREA ECHIPELOR 
CLUB ȘI ASOCIAȚII prin: • îm
bunătățirea efectivelor actuale • un 
regulament de transferări îmbună
tățit, avînd la bază principiile re
gulamentului elaborat și publicat 
de C.N.E.F.S.; el va intra în vi
goare înaintea viitorului campionat 
și va avea în vedere necesitatea 
transferărilor de jos în sus fără 
dezlegare pentru a asigura progre
sul fotbalului de performanță, în 
acest sens urmînd a fi 
anumite limite 
intensă jzentru 
și promovarea 
proprii, acțiune 
te importante 
privind îmbunătățirea 
de antrenament pentru

stabilite
• preocuparea mai 
creșterea, formarea 
elementelor tinere 
în care sint investi- 
mijloace • măsuri 

procesului 
campionat 

și activitatea competițională oficială 
• înlesniri in realizarea unui ca—» 
lendar internațional constant can
titativ și calitativ.

STIMULAREA DIVIZIONARE
LOR B și C, printr-un sistem eco
nomic corespunzător unor eșaloane 
ale fotbalului de performanță.

LISTELE ANTRENORILOR DIN 
GRUPELE A, B ȘI C. care pot fi 
angajați — în condițiile stabilite 
prin hotărîrea Comitetului federal 
și care vor intra în vigoare în cu- 
rînd.

FORMULA DE DISPUTARE A 
CAMPIONATULUI DE TINERET. 
F.R.F. consideră că această compe-

ui-

C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu : S. 
DRAGULICI, ajutat de T. Moisescu șl 
V Ionescu (toți din Drobeta Tr. Seve
rin) :

Vulturii textila I.ugoj — Gaz metan 
Mediaș : I. OPRITA, ajutat de A. Crișgn 
și G. Brădean (toți din Arad);

Electroputere Craiova — Metalurgistul 
Cugir : C. DINULESCU, ajutat de I. 
Dancu și I. Puia (toți din București);

Gloria matrița — Minerul Baia Mare: 
V. TOPAN, ajutat de A. Pop și Gh. 
Vereș (toți din Cluj);

Olimpia Satu Mare — C.S.M. Reșița : 
I. C1MPEANU, ajutat de T. Gaboș ți I. 
Joldoș (toți din Cluj):

Minerul Anina _ Politehnica Timișoa
ra : V. MURGAȘAN, ajutat de V. Roșu 
și P. Poagă (toți din București).

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C
Ultima etapă a adus unele clari

ficări în privința stabilirii echipe
lor care vor lua parte la barajul 
pertru promovarea în divizia B. 
(25 iunie — 2 iulie). Intr-o singură 
serie, însă (a Xll-a), prin victoria 
clară a lui Metrom, asupra Trac
torului Brașov, echipă care, în tur 
mai ales, a condus uneori detașat, 
liderul a luat un avans decisiv i 
6 puncte.

în retur, Metrom Brașov a cîș- 
tigat toate cele 10 meciuri jucate, 
a înscris 29 de goluri și n-a primit 
nici unul ! I ! Un adevărat (re)tur 
de forță.

Meciul s-ar fi putut numi și Ganc 
— Tractorul 3—0, întrucît — după 
cum ne-a transmis corespondentul 
nostru C. GRUIA — fostul jucător 
al Steagului roșu a înscris două go
luri și a fost coautorul celui de a) 
treilea (înscris de Paraschivescu), 
avînd în general o excelentă evo
luție. Partida a fost urmărită de 
peste 3 000 de brașoveni și, une
ori, a fost chiar „prea disputată", 
reflectînd bineînțeles marea rivali
tate dintre cele două echipe bra
șovene.

Celelalte derbyuri ale etapei s-au 

tiție trebuie continuată, dar după 
o altă formulă, pentru care există 
in prezent și un proiect (pe grtipe 
zonale, cu turneu final, în primă
vară, iar toamna organizarea în 
cursul săptăminii — joia — a unor 
întîlniri cu divizionare C ș: Bl Se 
apreciază că sînt absolut necesare : 
1) o limită de virstă pentru jucători 
(majoritatea pină în 21 de ani, de 
pildă); 2) o selecție riguroasă pe 
baza perspectivelor pe care le pre
zintă jucătorii : 3) elaborarea unui 
program special de instruire și 
tărirea exigenței la pregătire.

în partea finală a reuniunii 
fTSg^pusc o serie de întrebări și au 
avut loc discuții care aii contribuit 
la clarificarea unora din problemele 
expuse

în-

au

PASIONANTUL DIALOG
LA DISTANȚA CONTINUA

(Urmare dm pag l)

Mai ales cînd se află .la un singur 
gol distanță de Neagu în clasamen
tul celor mai bum șuteri.

„U“ Cluj, învinsă miercuri la 
Arad, poate totaliza mîine tot atîtea 
puncte (33) cît are U.T.A. astăzi. 
Ceea ce va și căuta să realizeze, în 
dauna Jiului, menținîndu-și, astfel, 
locul cu drept de participare în 
Cupa U.E.F.A.

Mare miraj exercită această 
competiție europeană pentru for
mațiile noastre aflate în plutonul 
fruntaș. Sport Club Bacău și Ra
pid (care, mai demult sau mai 
proaspăt, au mai participat în Cupa 
U.E.F.A.) aspiră și ele, pentru fi
nalul întrecerii, la locul trei. Se în
țelege, 
aborda 
nirile 
pectiv,

de aici, cu cită voință vor 
ele, pe propriu) teren, întîl- 
lor cu Steagul roșu și, res- 
Farul.

ARBITRII PARTIDELOR
F. C. ARGEȘ - A. S. A.

TIRGU MURES9

Șl PETROLUL —C.F.R. CLUJ
Colegiul central al arbitrilor a 

stabilit, în cursul zilei de ieri, ca 
meciurile F.C. Argeș — A.S.A. Tîr
gu Mureș și Petrolul — C.F.R. Cluj, 
din 4 iunie, să fie conduse de 
GRIGORE BÎRSAN (Galați) și, res
pectiv, CORNEL NIȚESCU (Sibiu).

desfășurat: în seria a Il-a, la Bîr- 
laii, unde Rulmentul a învins clar, 
cu 2—0, prin golurile înscrise de Chi- 
rită, pe Minerul Comănești; în seria 
a IlI-a, la Lupeni, meci dominat de 
Minerul, dar îh care liderul seriei. 
Metalul Drobeta, s-a apărat foarte 
bine, „smulgînd" un 0—0, deși gaz
dele au ratat și un 11 m, prin Co- 
troază ! La Galați — ne-a relatat 
corespondentul ȘT. CONSTANTI- 
NESCU — derbyul seriei a stat 
multă vreme sub semnul lui 0—0, 
fostul lider, I.M.U. Medgidia apă- 
rîndu-se supranumeric, în frunte 
cu adevăratul „înger păzitor", por
tarul Aii, în fața echipei locale 
Constructorul. în ultimele 20 de 
minute s-au înscris însă trei goluri. 
Gazdele au deschis scorul prin Cris- 
tescu (min. 72), iar după egalarea 
dobrogenilor (Zamfir, min. 83) a ur
mat golul victoriei gâlățene, de 
fapt un autogol (a marcat Duțu — 
I.M U.M.)... în cel de al doilea mi
nut al „prelungirilor" dictate de ar
bitrul Gh. Dragomir (Buc.) 
„tragerile de timp" ale 
oaspe I

Primul loc l-a reocupat 
Tulcea, în urma victoriei în

pentru 
echipei

Delta
depla-

Ieri, la amiază, F.R.F. a primit 
din partea redacției ziarului 
..SPORT' din Belgrad o telegramă 
prin care internaționalul nostru 
DUMITRU (Rapid) este invitat la 
meciul de Ia 9 iunie, organizat cu 
ocazia tipăririi numărului 6 000 al 
cunoscutului ziar de sport iugoslav. 
La acea dată va avea loc un meci 
intre Steaua roșie Belgrad și o se
lecționată internațională, din care 
vor tace parte — printre alții — 
Beckenbauer, Bobby Charlton, Miil- 
ler. Rivera etc. Directorul tetanic al 
selecționatei internaționale este 
Ștefan Covaci. In telegrama trimisă

ORA DE iNCEPERE

A MECIURILOR
ETAPEI A 27-a

Partidele etapei de mîine — a 
27-a a campionatului Diviziei A 
de fotbal — incep la ora 17,30. 
La București (în cuplaj, pe sta
dionul „23 August") : Rapid — 
Farul (17,30) și în continuare 

' Steaua — Dinamo (19,15).

altNu mai puțin interes — pe 
plan, al orgoliului — îl prezintă 
partida Steaua — Dinamo, altă
dată un derby al etapei, și al... cam
pionatului. Feriți de griji, de emo
țiile luptei pentru titlu (totuși, ne
plăcută postură), jucătorii celor 
două echipe pot furniza mîine ceea 
ce numim o partidă-spectacol, un 
joc pe măsura numelor lor.

Ne-au rămas, în sfîrșit, de prefa
țat doar două partide: Politehnica 
— Crișul și Petrolul — C.F.R. Cluj, 
în care (priviți clasamentul) numai 
studenții ieșeni și feroviarii clujeni 
sint mai mult... implicați.

0 ETAPA CUMINTE"
Iată și o etapă, în general, „cu

minte" — etapa de miercuri — 
chiar prea... cuminte, dacă no re
ferim la unul din meciurile dispu
tate în cadrul ei, cel dintre Steaua 
și Politehnica, în care nu s-au con
sumat energii șj ambiții. Prezent la 
meci, ca observator federal, antre
norul emerit Coloman Braun-Bog- 
dan își exprimă nemulțumirea față 
de slaba evoluție a celor două echi
pe. De altfel, notele pe care le a- 
cordă unora dintre jucătorii echipei 
gazdă sînt concludente : Naont 5, 
Vigu 5, Pantea 4, lordănescu 6, Tă- 
taru 5, Năstase 5. în1 schimb, la- 
Cluj, în altă partidă al cărei rezul
tat afecta, de asemenea zona retro
gradării, echipa C.F.R., direct inte
resată, și adversara ei Sport Club 
Bacău s-au angajat într-b luptă dîr- 
ză, care, insă, n-a depășit limitele 
sportivității. Observatorul federal 
Gh. Ola, atrage atenția. în raportul 
său asupra portarului Gadjea, „care 
are o bună priză la balon și este 
foarte elastic. El ar trebui urmărit, 
în vederea includerii lui in lotul 
de tineret".

„Cuminte" a fost și derby-ul de 
la Arad, unde s-au înfruntat două 
pretendente la titlu > U.T.A. și Uni
versitatea Cluj. Este adevărat 
arbitrul Chevorc Ghemigean a scos 
de două ori cartonașul galben, ară- 
tîndu-i-l lui Crețu, care trăgea de 
timp și lui Mihăilă, care intrase în 
joc fără a anunța, în prealabil, pe 
arbitru, dar aceste incidente de joc 
sînt prea mărunte și, în orice caz, 
nu schimbă cîtuși de puțin conclu
zia favorabilă care se poate trage, 
din toate punctele de vedere, asu
pra meciului de la Arad. Ne bucură 
că în acest meci atît de important 
pentru ea, U.T.A. și-a regăsit cal
mul.' obținînd pînă la urmă o vic
torie incontestabilă.

La capitolul „fair-play" s-ar pu
tea înscrie și felul cum și-a apă
rat șansele Farul, în fața celor două 
aspirante la titlu, U.T.A. și F. C 
Argeș, în meciurile disputate dumi
nică și, respectiv, miercuri. Con- 
stănțenii au făcut totul pentru a 
cîștiga, reușind acest lucru in par- 

câ

I • 10 10 0 0 29-0 20, 0 „SERIE" IMPRESIONANTA

A ECHIPEI METROM BRAȘOV !
• MÎINE, MECIURI DE. ATRACȚIE LA TULCEA SI

BUCUREȘTI

a-
a't 
în 
de 
se-

seria a
ROSNER 
în gene- 
arbitrul 
fost ne-

sare, cu S. N. Constanța, dar 
vansul este minim. Mîine, un 
derby : Delta — Constructorul, 
stare să dea un răspuns destul 
precis în privința cîștigătorului 
ret.

Prezent la meciul Electronica
Tehnometal (4—1), din
IV-a, corespondentul G. 
a asistat la un joc corect 
ral, dar la care, totuși, 
C. Dinulescu (excelent) a 
voit să dea trei avertismente, în
tre care unul (lui Manole Gugiu) 
pentru instigarea publicului. Unirea 
Tricolor Buc., la un singur punct 
de lider și cu un golaveraj superior, 
primește mîine, pe stadionul Con
structorul, de la ora 11, vizita elec- 
troniștilor, într-un meci de mare 

•atracție. Va pierde Electronica șefia 
seriei după ce (e drept, pe vremea 
aceea antrenor era „nepriceputul" 
S. Taciuc, plecat prin „divorț" a

lai București, organizatorii meciu
lui invită la 9 iunie, la Belgrad, Șț 
Pe antrenorul principal al clubului 
Rapid, Bazil Marian. Credem că 
clubul giuleștean nu va face nici 
un fel de opoziție la participarea 
valorosului său jucător la un meci 
cu caracterul și importanța celui 
de la 9 iunie.

DUPĂ 26 DE ETAPE

CIFRELE VORBESCIII

miercuri s-au tras 
marcîndu-se 

a atins cifra
• în etapa de 

la poartă 210 șuturi, 
18 goluri (totalul lor 
439).

lost realizate• Cele 18 goluri au 
de 4 mijlocași și 14 înaintași.

• A fost dictată o singură lovi
tură de la 11 m (în partida Univ. 
Craiova — Petrolul, fiind transfor
mată de Oblem>enco).

• Clasamentul eficacității (se în
tocmește raportjnd numărul golu
rilor înscrise la numărul șuturilor 
trase la poartă), după 26 de etape, 
se prezintă astfel: 1. F. C AR
GEȘ 11.90 la sută ; 2. U.T.A 1L84 
3. S. C. Bacău 11,04; 4 
10,75 
niv. 
etc.

; 5. Steagul î'oșu 10,68 
Craiova 10,30 ,* 7. Rapid

,U“ Cluj
6 U- 
1(1,04

con-arbitri care au 
acestei etape au pri-

Cei opt 
partidele 
35 de stele: 3 au primit cîte

dus
mit
5 stele, iar 5 cîte 4 stele.

• La partidele et apei au asistat 
aproximativ 96 000 de spectatori 
(pînă în prezent, ceFe 208 meciuri 
ale actualului campionat au fost 
urmărite de aproximativ 2175 00’1 
de spectatori)

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“. după 26 de etape, este ur
mătoarea : 1. PITEȘTI 8.84 ; 2. Cra
iova 8,77 ; 3. Brașov 8,69 ; 4. Plo
iești 8.61 ; 5. Tg. Mureș 3,53 ; 6. 
București 8,43 ; 7. 
Arad 8,07 ; 9—11. 
și Oradea 7,92 ; 12. 
13. Bacău 7,38.

Cluj 3,34 ; 8.
Iași. Constanța 
Petroșani 7.69 ;

tida cu U.T.A., dar trebuind să se 
mulțumească cu un rezultat de ega
litate, după o luptă electrizantă, m 
intilnirea cu F. C. Argeș. Vicepre
ședintele Federației române de fot
bal Ion Balaș arc aprecieri elogi
oase la adresa jucătorilor și condu
cătorului partidei, Otto Anderio, 
care a intervenit prompt ori de 
cîte ori jocul avea tendința de a 
degenera.

Dar, iată și două exemple nega
tive, paradoxal, tocmai în meciuri 
cu o miză mai mică, pentru a nu 
spune aproape fără nici o miză. 
Astfel, la Tîrgu Mureș, arbitrul 
Mircea Bică a trebuit să avertizeze 
trei jucători i pe Varodi și Hajnal. 
pentru proteste repetate la decizii.e 
sale, și pe Olteanu, pentru joc pe
riculos („specialitatea casei", se 
pare). De asemenea, atît arbitrul, 
cît și observatorul federal. Petre 
Olaru, relevă atitudinea nesportivă 
a publicului. „Acesta — scrie tri
misul Federațief — a huiduit nejus
tificat deciziile arbitrului, dovedind 
subiectivitate, și, la unele faze, o 
necunoaștere a regulamentului de 
joc**. Dar, problema spectatorilor 
care n-au văzut niciodată cum ara
tă cartea cu regulile de joc, pre
cum și efectele negative ale aces
tei stări de lucruri, ne propunem 
să le discutăm cu alt prilej.

.Nici Ia Petroșani, atmosfera n-a 
fost mai bună. Secretarul general 
al Federației române de fotbal, fos
tul internațional Ion Alexandrescu, 
critică unele atitudini ale spectato- ' 
rilor și chiar ale unei persoane oft 
ciale, I. Biriș, președintele 
C.J.E.F.S. Hunedoara, relevînd, în 
același timp, arbitrajul corect preș 
stat de Ion Rus In raport se araiă 
că așa-zisul gol egalizator a) local
nicilor „n-a fost acordat pe hună 
dreptate, arbitrul sancționînd, eu o 
clipă înainte, jocul periculos al lui 
Cotormani",

Cu aceste excepții nedorite — a 
fost o etapă liniștită, lucru îmbucu
rător, acum cînd se dau marile bă
tălii. ..

Jack OERARIU

cum cîtăva 
sferturi din

în seria a 
cît și Flacăra Moren i au 
ușor, așteptînd parcă doar derbyul 
lor, de la Moreni, iar in ser ia 1, re
zultatul meciului de mîine dintre 
A.S.A. Cîmpulung și Chimia Su
ceava se poate dovedi excelent 
pentru... I.T.A. Pașcani, vc>n a 
urmăritoare a liderului. în cele
lalte serii, Metalul Drobeta Tr Se
verin (seria a VII-a, 4 puncte di
vans, dar un meci mai mult jucat). 
Vagonul Arad (seria a VI 11-a. 3 
puncte) și Chimia Tîrnăveni (sena 
a Xl-a, două puncte) par a fi vi
itoare participante la baraj, alături 
de celelalte echipe cunoscute deja : 
Gloria Buzău (a V-a), Independența 
Sibiu (a IX-a), Victoria Cărei (a 
X-a) și Metrom Brașov (a Xll-a).

vreme) a condus trei 
campionat ?
Vl-a, atît Oltul Slatina /

Cîșt igat

Dumitru GRAUR



LA CRITERIUL EUROPEAN DE LA DUBNICA

S-AU COMPORTAT EXCELENT

UN NOU Șl STRĂLUCIT SUCCES ROMANESC FINALISTELE TURNEULUI
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE DE FOTBAL LA J.O.

(Urmare din pag. 1)
T

în ultima reuniune a C.M. — fa
vorizată de excelentele condiții 
materiale de joc — s-a intrat pe 
piste de ordinea inversă a clasa
mentelor individuale (după proba 
pe echipe și perechi). întrecerile 
au fost deschise de Cristu Vînă- 
toru, la bărbați, și de Ildico Gro- 
zăvescu, la femei. Hotărîți și dor
nici de afirmare,- cei doi sportivi 
români au confirmat așteptările, 
în consecință, ei au cîștigat citeva 
locuri în lupta cu puternicii lor 
adversari, greu de biruit în această 
competiție supremă, considerată de 
către toată lumea, inclusiv de zia
riști, ca cea mai valoroasa ediție.

Grozăvescu ' a doborât, în acest 
ultim joc, 430 de popice și nimeni 
nu-i putea pretinde mai mult. Ast
fel, ea a totalizat 1.265 p.d., avînd 
o medie de /421 p.d. Cu acest re
zultat, mezina echipei noastre na
ționale a pășit pragul consacrării 
în arena internațională. Cristu Vî- 
nătorul, cel 'mai bine pregătit din
tre popicarii, noștri, singurul din 
cei șase sportivi români care a 
evoluat în finala individuală, a ac
ționat cu naai multă siguranță de- 
cit în probia pe echipe și perechi, 
fiind marcat acum cu 923 p.d. în 
urma acestei comportări cu o me
die de 914 p.d. și cu un total de 
2744 p.d, el se menține în elita 
popicarilor.

Pînă • la intrarea în concurs a 
Elenei. Trandafir, Crista Szocs și 
Cornelia Petrușcă, / ale căror rezul
tate din probele pe echipe și pe
rechi le situau printre principalele 
candidate la o medalie, o altă ju
cătoare — Florica Neguțoiu — a 
dat deplină satisfacție, lansînd bila 
cu precizia unui metronom. La 
terminarea celor 100 de lovituri, 
tabela electronică de marcaj indica 
în dreptul numelui Florica Negu
țoiu — România : 453 1 Florica Ne
guțoiu a realizat în cele trei probe 
frumoasa cifră de 1.289, avînd o 
medie valoroasă : «29 p.d. Și a ur-

CORNELIA PETRUȘCĂ

1313 p d, cifră care a situat-o 
fruntea clasamentului feminin, cîști
gînd titlul de campioană a lumii. 
O comportare foarte bună a avut-o 
și Cornelia Petrușcă în acest final 
al C.M., ea a obținut cel mai mare 
punctaj în această reuniune, 442, 
dar avînd rezultat mai slab la pe
rechi a toalizat 1296 p d cu care a 
ocupat valorosul loc trei.

REZULTATE — FEMEI : 1. ELE
NA TRANDAFIR (ROMANIA) 1313 
p d (în ultimul joc 433 p d) — 
campioană mondială, 2. Zsofia Hur- 
san (Ungaria) 1303 p d (440), 3. 
Cornelia Petrușcă (România) 1296 
p d (442), 4. Gornica Kovirlija (Iu
goslavia) 1295 p d (428).

Cea de a treia concurentă

în

ZURICH, 2 (Agerpres). — Fede
rația internațională de fotbal a 
comunicat lista celor 16 echipe ca
lificate pentru turneul Jocurilor 
Olimpice de vară de la Miinchen. 
Pe continente, repartiția celor 16 
finaliste este următoarea : EUROPA: 
Ungaria — deținătoarea titlului o- 
limpic, R. F. a Germaniei — cali
ficată direct ca țară organizatoare, 
U.R.S.S., Polonia, R. D. Germană, 
Danemarca : AFRICA : Maroc,
Ghana, Sudan ; ASIA : Malayezia, 
Birmania și cîștigătoarea celui 
de-al treilea meci dintre echipele 
R.P.D. Coreene și Iran (meciul va 
avea loc sîmbătă la Islamabad) ;

AMERICA DE NORD ȘI AMERI
CA CENTRALA :
AMERICA DE SUD : 
lumbia.

Turneul olimpic de 
cepe la 27 august, a 
deschiderea J. O.

Mexic, S.U.A.';
Brazilia, Co-

fotbal va în- 
doua zi după

JAN DAHLGREN

Pentru rachetomodeliști. mica lo
calitate Dubnica de pe rîul Vahom 
(Slovacia) este un nume de mare 
rezonanță. De cîțiva ani, aici, se 
desfășoară cea mai de seamă com
petiție continentală. Anul acesta, 
aeroportul Slavnica, înconjurat de 
mari lanuri de grîu și orz. a găz
duit întrecerile criteriului european
— un fel de repetiție generală pen
tru campionatul mondial de rache- 
tomodele ce se va ține în septem
brie, la Vrsec (Iugoslavia).

La marea competiție. — .organi
zată de Aeroclubul Cehoslovaciei
— au participat cîte două echipe 
din Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, 
România și mai multe echipe din 
țara gazdă. Probele de concurs au 
fost următoarele : rachetoplane e- 
chipate cu motorașe de 2,5 N. sec. : 
rachetoplane cu motoare de 10—40

: rachetomodele cu parașute, 
machete 

fi
de

SCOR EGAL [2-21 INTRE

2,21 m LA ÎNĂLȚIME
Cu prilejul unui concurs care a 

avut loc la Stockholm, atletul sue
dez Jan Dahlgren a stabilit un nou 
record național în proba de sări
tură în înălțime, cu performanța 
de 2,21 m.

N. s. 
motorașe de 5 N. s. ;
10—40 N. s. — punctate pentru 
delitatea execuției, înălțimea 
zbor — și machetele 0—80 N.s.

Decolările micilor fuzee de 
rampele de lansare au început . 
ploaie, spre un cer pe care vîntul 
fugărea nori de plumb, astfel că. 
atît modelele, cît mai ales concu- 
rentii aveau să fie puși la grele în
cercări. Rachetoplanele. mai ales.

pe 
pe

se îndepărtau de poligonul special 
amenajat ca niște săgeți scăpate 
din arc, Ia întîmplare. Dar ele tre
buiau readuse într-un timD limitat 
la juriu, pentru controlul regula
mentar. Și, timp de trei zile, văz
duhul a fost străpuns de șuierătu
rile navelor, trei zile în care spor
tivii au alergat peste cîmp, prin 
iarba înaltă și udă, peste gropi și 
șanțuri cu apă.

Rachetomodeliștii români au fost 
priviți de la început ca niște ad
versari bine pregătiți, iar pe par
cursul întrecerilor au confirmat că 
posedă o tehnică înaltă și o formă 
sportivă excelentă. Ei au cîștigat 
două locuri I la individual, prin 
Elena Ballo, în proba de racheto
plane 2,5 N.s., (151 sec.) și Radu 
N. Ion în proba de rachetoplane 40 
N.s. (252 sec.). Aceste performante 
urmează să fie omologate de Fe
derația română de modelism ca re
corduri republicane. De asemerțe.i. 
urmează să fie omologat ca record 
republican înălțimea de 292 m 
realizată de Valeriu Constantinescu. 
în proba de machete.

Pe echipe, sportivii noștri au c- 
cupat locul II la rachetoplane (2,5 
N.s.), prin Elena și Ladislau Ballo.

Viorel TONCEANU

ECHIPELE R. D. GERMANE

cat, astfel, considerabil 
ment.

în clasa-

★
Seara tîrziu, au intrat 

jucătoarele cu șanse 
printre care și româncele Elena 
Trandafir și Cornelia Petrușcă. Re
prezentanta noastră, Elena Tranda
fir a jucat excelent, întrecînd pe 
adversara ei directă, iugoslava Go- 
rinca Covirlija, cu 433—428 p d și 
a totalizat, după cele trei jocuri,

în concurs 
la medalii.

a 
noastră, care a evoluat în ultimele 
schimburi, Crista Szocs, a realizat 
1268 p d (412), dar la ora efectuă
rii convorbirii telefonice nu cunoaș
tem locul pe

BARBAȚI : 
goslavia) 2901 
(R.F.G.) 2896

care s-a clasat.
Nikola Dragas (Iu- 
d, 2. Dieter 
d, 3. Horst 
2882 p d.

Zieher
Brau-

Capi- 
de

SI ANGLIEI [TINERET!
în prezența aMagdeburg,

20 000 de spectatori, s-a dis- 
întîlnirea internațională a-

LICITAȚIA AMINTIRILOR POLO, DINCOLO DE OCEAN

1. 
P 
P 

tingam (R.D.G.)
Sportivii români sosesc în 

tală duminică seara, în Gara 
Nord, cu acceleratul de Belgrad.

La 
peste 
putat 
micală de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale R. D. Germane 
și Angliei . Partida s-a încheiat cu ■ 
un rezultat de egalitate : 2—2 (1—2). 
Au marcat : Heidler (min. 10), 
Sparwasser (min. 86), respectiv 
Blockley (min. 5) și Keegan (min. 
19).

Ziarul elvețian „SPORT" dezvă
luie într-un comentariu recent gre
utățile financiare cărora a trebuit 
să le facă față Comitetul olimpie 
australian pentru a asigura partici
parea sportivilor acestei țări la 
marea întrecere de la Miinchen. 
lată ce scrie ziarul :

Ce se poate face dacă nu posezi 
fondurile necesare pentru a da 
curs dorinței firești de a apăra 
prestigiul sportiv al țării la Olim
piadă ? Aceasta a fost întrebarea

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
(Urmare din pag l)

14 se vor disputa meciurile preli- 
minare de la categoriile semimus- 
că și ușoară. Gala va cuprinde 11 
partide (4 la semimuscă și 7 la 
ușoară). Sorții au decis ca încă din 
prima reuniune doi pugiliști ro
mâni să urce treptele ringului. La

VASILI ALEKSEEV 
AU FOST DISTINS! 

FRANCEZE

Sl 
cu 
DE

SHANE 
„CUPA 
SPORT"

GOULD 
ACADEMIEI

2 (Agerpres), — „Cupa A- 
franceze de sport", oferită

PARIS 
cademiei 
anual sportivului cu cele mai valo
roase performanțe a fost atribuită 
anul acesta halterofilului sovietic 
Vasili Alekseev, campion mondial și 
european la categoria supergrea. în 
cursul prodigioasei sale cariere spor
tive, Vasili Alekssev a stabilit peste

50 
în 
la 
formanța de 645 kg.

Trofeul similar oferit celei mai 
bune sportive a fost inmînat înotă
toarei australiene Shane Gould, la 
rîndul ei deținătoare a numeroase 
recorduri mondiale,

mondiale și deținede recorduri 
prezent recordul mondial absolut 
totalul celor trei stiluri cu per-

PRIMII FINALIȘTI LA ROLAND GARROS

categoria semimuscă, reprezentantul 
nostru Alexandru Turei îl va avea 
ca adversar pe maghiarul Ferenc 
Kozma, iar la ușoară, Adrian Guțu 
îl va întîlni pe bulgarul V. Kolev, 

în reuniunea de la orele 19, 
după festivitatea de deschidere la 
care vor participa reprezentanții 
tuturor țărilor prezente la compe- 
tia continentală, va urca în ring 
Dinu Condurat, care-1 va întîlni 
pe polonezul Jan Parafianowicz. 
Gala programează 14 meciuri eli
minatorii la categoriile muscă, 
pană, mijlocie mică și mijlocie. 
Tragerile la sorți n-au fost favo
rabile boxerilor români, ei fiind 
obligați să susțină un meci în plus 
față de cei mai mulți adversari ai 
lor. La pană. Ion Adam, va încru
cișa mănușile cu Slavko Gavran- 
rici (Iugoslavia), la mijlocie mică 
Nicolae Băbescu îl va înfrunta pe 
sovieticul Ivan Ziborov. iar mijlo-x- 
ciul Vasile Croitorii are de susți
nut un meci ce se anunță destul 
de dificil în compania boxerului 
danez Poul Knudsen. Deși majori
tatea reprezentanților noștri au de

AL. TUREI

susținut partide grele, sperăm că 
ei se vor comporta la înălțimea 
prestigiului de care se bucură boxul 
românesc în arena internațională.

în meciurile de ieri s-au desfă
șurat primele semifinale. La dublu 
bărbați, cuplul Cornejo, Fillol a 
dispus de Kodes, Kukal cu 4—6,

riECI INTERNATIONAL 
DE BASCHET EA CUEJ

CLUJ 2 (prin Jplefon). în loca
litate a avut loc meciul internațio
nal amical de baschet masculin în
tre formațiile Politehnica Cluj și 
Banik Cegii Prievidza (Cehoslova
cia). După o partidă echilibrată, 
oaspeții au obținut victoria cu 
80—74 (37—42).

P. RADVANI — coresp.

6—3, 6—4, și va întîlni în finală 
pe McMillan, Hemitt. La simplu 
femei, Billie Jean King a învins-o 
pe Masthoff (R.F.G.) cu 6—4, 6—4 
iar Evonne Goolagong a dispus de 
Francoise Durr cu 9—7, 6—4. în 
turneul juniorilor, în sferturile de 
finală la simplu bărbați, Traian 
Marcu l-a învins pe australianul 
Kronk cu 6—4, 6—2, calificîndu-se 
în semifinalele competiției.

★

Rosemarie Casals, Năslase au dis
pus de Morozova, Metreveli (U.R.S.S.) 
eu 4—6, 6—1, 7—5 și s-au calificat 
pentru semifinalele la dublu mixt.

SUCCES DEPUN PART1CIPANIIL0R!->

(Urmare din pag

pionateior europene va constitui o 
treaptă de seamă in palmaresul unor 
viitori campioni europeni și olimnici. 
Iată de ce Comisia de organizare. 
Federația română de box, cu spriji
nul prețios al C.N.E.F.S., cu partici
parea unui numeros corp de tehni
cieni și specialiști, nu au precupețit 
nici un efort pentru a oferi condiții 
optime tinerilor boxeri. La crearea 
unei ambianțe dintre cele mai pro
pice marilor performanțe își va adu-

ce cu siguranță contribuția minunatul 
nostru publie, entuziast și competent 
cunoscător al scrimei pugilistice.

Sîntem convinși că oaspeții noștri 
vor avea prilejui să cunoască o par
te d n realizările harnicului nostru 
popor, căldura lui sufletească, nobi
lele idealuri 
îl animă. La București se vor cimen
ta prietenii 
noi prietenii 
care pășesc pe calea consacrării.

Urăm tuturor participanților suc
ces deplin la Campionatele europene 
de box ale tinpretului — București, 
1972 ! *

de pace și progres care

mai vechi, se vor lega 
între tinerii sportivi

la care trebuit să răspundă
membrii Comitetului olimpic aus
tralian, la ultima lor ședință ținută 
la Melbourne, cînd au constatat că 
au mai multe ambiții decît i 
Hotărîrea a fost luată repede, 
fost puse la licitație o seamă 
relicve sportive amintiri ale 
riei olimpice de altădată. Cea 
mare sumă a fost obținută 
casca automobilistului Jack Brab
ham. O importantă sumă în do
lari australieni a fost realizată din 
vinderea echipamentului alergăto 
rului Herb Eliot, medaliat cu aur 
la Olimpiada de la Roma.

Se pare că sumele încasate de'a 
această licitație vor permite aus
tralienilor să fie prezer.ți la Miin
chen. Dar mulți se în'reabă dacă 
tiu a fost prea mare prețul.

bani. 
Au 
de 

glo- 
mai 

de.

Jocul de polo pe apă face rr.ari 
- progrese în S.U.A. datorită răspîn- 
dirii tot mai largi în rândurile 
școlarilor. Ps marginea acestei 
constatări, ziarul „SPORTSKE NO- 
VOSTI" din Zagreb publică un am
plu comentariu din care reDrodu- 
cem:

Jocul de polo este practicat în 
Statele Unite, începînd din școli
le medii. Fiecare gimnaziu își are 
echipa proprie, care participă la 
campionatele regionale Învingăto
rii acestui 
campionatele 
pentru ca apoi campionii statelor 
să-și dispute titlul național. Pe a- 
celași principiu se dispută și cam 
pionatului de juniori. După cum 
afirmă antrenorul Statului Califor 
nia — Art Lambert — numai în 
acest stat se află 5000 de jucători 
de polo de 15—23 ani, angrenați 
în disputarea titlului de campion 
regional.

„Juniorii noștri sînt mai buni 
decît cei din Europa, explică Lam
bert, ei înoată bine, sînt mai dez
voltați fizicește și posedă 
nică perfecționată. Baza 
dezvoltări trebuie căutată 
trenamentele permanente 
te în bazinele diferitelor colegii și 
gimnazii, precum și în interpreta
rea permanentă a regulilor jocu
lui, în sensul unor evoluții curate 
și pline de eficacitate. Pentru 
cinci faulturi jucătorul este eli
minat definitiv. Dacă marchează, 
avertismentele se șterg". După ter
minarea studiilor, dacă tînărul do
rește să continue activitatea 
jucător de polo, este imediat re
comandat unor cluburi. tncepînd

turneu iau parte la 
statului respectiv,

o teh- 
acestei 
în an- 

efectua-

de

TURNEUL DESCALIFICAȚILOR
Revista americană 

ILLUSTRATED* 
ticol consacrat 
vilor din S.U.A 
pice faptul că 
s-ar fi făcut vinovați de încălcarea 
normelor olimpice. Cităm :

Lumea sportului american se află 
în justificată alarmă. Cîțiva dintre 
cei mai buni atleți olimpici au 
semnat, încă din cursul anului tre
cut, contracte cu organizația 
„Wordl Sport Promotion", privind 
participarea lor la un mare tur- 
neu-spectacol după terminarea O- 
limpiadei de la Miinchen. Există 
bănuiala că odată cu semnătura at- 
leții au încasat de la afaceriștii 
sportului și importante sume de 
bani, drept avansuri. Față de o ase
menea situație, care reprezintă o 
încălcare flagrantă a eticii olimpi-

chiar din anul acesta campionatul 
național a suferit transformări, și 
se dispută după sistemul ligilor, 
cu șase echipe de virtuoși. Din
tre jucătorii acestor echipe se va 
putea selecționa o formație olim
pică Postul de antrenor al acestei 
echipe este liber și pentru a-l o- 
cupa se desfășoară o adevărată 
întrecere între antrenorii diverse
lor cluburi. Dar, după statutele 
Federației americane, antrenorul 
olimpic este totodată selecționer și' 
există posibilitatea ca el să invite 
întreaga sa formație pentru a re
prezenta S.U.A. la Olimpiadă.

Art Lambert socotește că în vii
tor jocul de polo este sortit unui 
mare progres deoarece în afara suc
ceselor înregistrate în California, 
mai există 
în Illinois, 
York, Florida, 
Cu actualele 
forța înotătorilor americani și mij
loacele tehnice de care dispun, se 
așteaptă ca în curînd să se ob
țină primele rezultate de valoare 
în competițiile internaționale.

puternice centre 
Michigan, New 

Texas și Colorado, 
metode de lucru.

TELEX
oară consecutiv, echipa 

Statistică din Budapesta 
,Cupa campionilor europeni*

„SPORTS 
relevă într-un ar- 
participării sporti- 
la Jocurile Olim- 
o serie de atleți

Sports Oiustrated

ce, respectivul comitet american a 
inițiat împreună cu Federația de 
atletism o amplă anchetă oficială. 
Printre cei bănuiți de a fi încăl
cat statutul olimpic al amatorilor se 
află și săritorii în lungime Tate și 
Horn, sulițașii Stuart și Combe, 
sprinterul Questad, alergătorul de 
garduri Flowers. Dacă bănuielile se 
vor confirma — ceea ce este 
posibil — toți acești sportivi 
descalificați și nu vor putea 
culorile S.U.A. la apropiata 
piadă.

Pentru a treia 
Institutului de 
a cîștigat 
la tenis de masă feminin. în finala com
petiției, disputată la Budapesta, echlr»a 
maghiară (Magos, Papp. Kishazi) 
trecut cu scorul de 5—2 formația 
Praga.■
Turneul internațional feminin de 
de la Praga s-a încheiat cu victoria re
prezentativei Cehoslovaciei, care a tota
lizat 11 puncte și un setaveraj de 16—5. 
Pe locul doi, cu același număr de 
puncte, dar cu un setaveraj inferior : 
16—7, s-a clasat echipa Ungariei. Au 
urmat în clasament formațiile R.D Ger
mane — 7 p. (6—15) și Bulgariei — 
(5—15). In ultima zi a competiției. Un
garia a întrecut cu 3—1 
slovaciei, iar Bulgaria a 
de R.D. Germană.

a în- 
Start

7 P.

echipa Ceho- 
dispus cu 3—0

maestra Alia

foarte 
vor fi 
apăra 
Olim-

Cîștigînd partida a S-a,
Kușnir a redus scorul în meciul pentru 
titlul mondial feminin de șah. pe care-1 
susține la Riga, cu Nona Gaprindașvili. 
Scorul este aeum 5—3 puncte în favoarea 
Nonei Gaprindașvili, care, în partida a 
9-a, va juca cu piesele albe.

INCA TOATE SECRETELE

Conducerea echipei olandeze de fotbal 
Ajax Amsterdam, cîștigătoarea ,.t’upei 
campionilor europeni". a confirmat per
fectarea a două întîlnirl amicale cu 
formația Bayern Miinchen. De aseme
nea, s-a anunțat că fundașul Horst 
Blankenburg și-a prelungit cu trei ani 
contractul ce-1 leagă de clubul olandez.

Deși la ediția inaugurală a între
cerilor atletice olimpice feminine 
(Amsterdam, 1928), cursa de 800 m 
s-a numărat printre puținele probe 
incluse (cinci), ea a dispărut apoi din 
programul Jocurilor, fiind conside
rată, probabil, prea dificilă. Un a- 
nume conservatorism al ■ unora 
dintre conducătorii C.I.O. și ai Fe
derației internaționale de atletism 
a făcut ca proba celor două ture 
de stadion să-și recapete locul în 
întrecerea olimpică abia în 1960, la 
Roma.

Distanța — care timp îndelungat 
a fost considerată ca o solicitare 
maximală a potențialului biologic 
feminin — a devenit, într-un dece
niu, o probă obișnuită. Mai mult, 
în ultimii ani, proba feminină, ur- 
mînd tot mai evident evoluția ce
lei masculine, tinde să devină (dacă 
nu a devenit deja !) o alergare de 
sprint prelungit. Nu a mirat pe ni
meni, deci, introducerea, în 1969, 
pe lista probelor oficiale feminine 
a unei distanțe superioare, 1500 m, 
care-și va face, de altfel, debutul 
olimpic în această vară la Miin- 
chen.

Pentru proba de 800 m, anul pre- 
olimpic a însemnat un mare pas 
înainte. A fost din nou depășită o 
importantă barieră cifrică și psi
hologică, ultima fiind considerată

una din marile _
tismului — aceea a celor 2 minute. 
Performanța din 1971 a fost reali
zată de vest-germana Hildegard 
Falck — 1:58,3 — corectată apoi 
la 1:58,5 după verdictul cronome- 
trului electric — dar cele cinci a- 
lergătoare înșiruite între 2:00,0 și 
*2:01,0 ne fac să credem că în anul

„granițe" ale atle- dintre ea și celelalte 
loare nu trebuie să 
că ar exista o marjă
A pierdut anul trecut două curse 
în fața Verei Nikolici și nimeni nu 
poate afirma cu mina pe inimă că 
ar fi cîștigat la C.E. de la Hel
sinki.

Vera Nikolici (Iugoslavia), cu
noștință apropiată a iubitorilor

CELE MAI BUNE REZULTATE 
DIN TOATE TIMPURILE 

FEMEILA 800 M
1:38,5 Hildegard Falk (născută 1949) 
2:00.0 Vera Nikolici (1948)
2:00.8 Gunhlld Hofmeister (1944)
2:00,9 Madeleine Manning (1948)
2:00,9 Karin Burnelelt (1943)
2:00,9 ILEANA SILAI (1941)
2:01,0 Ann Packer (1942)

olimpic Nikolici, Silai, Hofmeister, 
Burneleit sau Manning pot alerga 
la rîndul lor două ture de pistă 
în mai puțin de 120 de ’ secunde.

Care vor fi protagonistele între
cerii, de la Miinchen ?

Hildegard Falck (R. F. a Ger
maniei) a devenit în 1971 record
mană mondială, dar nu a putut do
vedi la campionatele europene că 
este cea mai bună specialistă a 
cursei de pe continent, fiind acci
dentată. Diferența — de rezultat ■—

1971
1971
1971
1SS8 
1971 
1971 
1964

R.F. a Germaniei
Iugoslavia
R. D. Germană
S. U.A.
R.D. Germană 
ROMANIA 
Anglia

atletismului din România, 
priț în 1971 exact la limita celor 
2 minute. Deosebit de valoroasă și 
în aceeași măsură capricioasă, poa
te alterna rezultatele mari cu con- 
traperformanțe surprinzătoare, 
confruntare directă cu Ileana 
lai, la ultima lor întîlnire din 
zonul trecut, desfășurată la
greb cu ocazia Jocurilor Balcapice, 
campioana noastră a dominat-o 
net. în zi bună este însă extrem 
de redutabilă.

atlete de va-' 
dea impresia 
de siguranță.

Gunhilde Hofmeister

3—0 (0—0) echipa F.C. den 
de circa

Finișul probei de 800 m la Campionatele europene de sală de la Grenoble ’72: Ileana Silai termină a doua
— medalie de argint — în urma redutabilei tacttciene ~ ............ . '

In cadrul turneului de fotbal anglo-Uallan 
s-au discutat trei partide încheiate cu 
următoarele rezultate : Vicenza — Bir
mingham 6—0; Sampdorla — Blackpool 
1—4 (0—4); Cagliari _ Leicester i—0

BOLOGNA, 2 (prin telex, de la 
corespondentul nostru Cesare 
TRENTINI). în cadrul unui con
curs international de atletism des
fășurat la Torino, proba de rri- 
plusalt s-a încheiat cu rezultate 
excelente. Pe primul loc s-a cla
sat Drehmel (R.D.G.) cu 17.01 m, 
urmat de Carol Corbu cu 16,96 m. 
Alte rezultate — 1 500 m (f) : 
Paola Pigni (Italia) 4:10.5 — re
cord, .. .5. Flța Rafira 4:24.8 ; 
lungime (f) : Iorgova (Bulgaria) 
6.46 m. . 4. Alina Popescu •’.14
m : 400 m (b) : Cellerino (Italia) 
47,2. . . 5. Tănăsescu 48,2.

Intr-un meci Internațional amical de 
fotbal, disputat la Vigo (Spania), for
mația locală Celta a întrecut cu 
de ‘ '
Partida o fost urmărită 
do spectatori.

scorul
Haa.g.
20 OOO

«Cupa Italiei" la baschet 
cucerită în acest an de ______ _____  _ -
matie Simmenthal Milano, care. în finala 
competiției, a învins cu scorul de 31—77 
(47_34) echipa Ignis Varese Reamintim 
că baschetbaliștii de la Simmenthal Mi
lano au mal cîștigat în acest an '..Cupa 
Clipelor" șl campionatul Italiei.

a tostmasculin
cunoscuta 'for-

Etapa a V-a a Turului ciclist al Tunisiei 
a fost cîștigată de algerianul Mohamed 
Dorbane, care a parcurs cei 146 km în 
3 h 46:45. Pe locurile următoare s-au 
clasat Abdelaziz Bounouala (Algeria) 
cu 3 h 51:16, și Mehrez Ben Salah (Tu
nisia) același timp.

în 
Si- 
se- 
Za-

Gunhild Hofmeister și Karin 
Burneleit (ambele din R. D. Ger
mană) s-ar putea să fie singurele 
finaliste din. aceeași țară. Foarte 
puternice cînd aleargă împreună, 
pot să dea o turnură tactică fina
lei olimpice, asemănătoare cursei 
de 1 500 m de la Helsinki, 
Burneleit a cîștigat, lansată 
Hofmeister, cu un nou record 
dial !

Madeleine Manning (S.U.A.),

unde 
de 

mon-

cam-

pioana olimpică de 
Mexico. A dispărut 
ternațională în 1969, 
din meciul America 
la Stuttgart. (Ca și la J.O., Silai a 
sosit pe locul secund). A devenit 
între timp mamă, iar zilele trecute 
și-a făcut o excelentă reintrare, 
egalînd recordl lumii pe o jumă
tate de milă (804,33 m.) — 2:02,0 
— avertizînd că titlul olimpic nu 
este vacant.

la Ciudad de 
din arena In- 
după victoria 

— Europa de

lista
• Judy

Nu trebuie omise de pe 
concurentelor cu pretenții : 
Pollock (Australia), Patricia Lowe 

(Anglia), 
sau Alice

Turul ciclist al Italiei a continuat cu 
etapa a 11-a, desfășurată pe traseul 
Monte Argentario — Forte del Marnii 
(242 km). Primul a trecut linia de sosire 
spaniolul Miguel Lașa, cronometrat in 
5 h 39:04 (medie orară 42,821 km). In cla
samentul general individual conduce 
belgianul Eddy Merckx, urmat la 10 see. 
de suedezul Gosta Pettersson la 1:37 de 
spaniolul Fuente

la urmă ! 
vicecam-

și Rosemary Stirling
Sarmite Stula (U.R.S.S.) 
Hofmân (Canada).

în sfîrșit — dar nu
— Ileana Silai, desigur,
pioană olimpică din 1968, care are 
datoria să ne demonstreze că Hel
sinki â fost un simplu accident.

Vladimir MORARU

■ h
Campionatele europene de schi nautic 
(masculin și feminin) vor avea loc anul 
acesta în organizarea Federației franceze 
de specialitate. întrecerile se vor desfă
șura intre 23 și 30 iulie, la Temple-sur- 
Lot. în apropiere de Agen.
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