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Sîmbătă, 3 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 

. Consiliului de Stat, a făcut o vizită 
de lucru în județele Brașov și Vîlcea.

Conducătorul partidului și statului a 
fost însoțit de tovarășii Virgil Trofin, 
ilie Verdeț, Constantin Drăgan și Cor
nel Burtică.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în unitățile economice, întîlnirile pe 
care le-a avut cu muncitori, ingineri, 
tehnicieni au prilejuit o nouă și grăi
toare expresie a legăturilor de ne
zdruncinat dintre partid și popor, a 
hotărîrii și entuziasmului cu care oa
menii muncii din aceste județe, ca și 
cei de pe cuprinsul întregii țări, înfăp
tuiesc neabătut politica partidului și 
statului, au constituit o vibrantă ma
nifestare de dragoste și stimă față de 
conducătorul iubit al poporului nos
tru.

Pretutindeni se simte suflul puter
nic al entuziasmului cu care făuritorii 
de bunuri materiale transformă cu- 
vîntul în fapte, angajamentele în în
făptuiri de seamă în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii.

In orașul Brașov, în celelalte loca
lități străbătute pînă la Făgăraș, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
fost salutați de mii și mii de oameni 
ai muncii, care au venit în întîmpi- 
narea secretarului general al parti
dului. în vizita în județul Brașov, oas
peții au fost însoțiți de tovarășul Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 

de

PROLETAR/ DIN TOATE ȚÂME, VNIȚf-VX t

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA §1 SPORT

secretar al Comitetului 'județean 
partid.

în apropierea comunei Vlădeni, se 
face un popas la cantonul pastoral 
același nume, care cuprinde comple
xele de îmbunătățire a pajiștilor na
turale de la Vlădeni și Codlea.

Prin intermediul unor scheme și 
grafice, tovarășul Ion Moldovan, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, prezintă 
unele rezultate privind înfăptuirea 
programului pe țară de îmbunătățire 
a pajiștilor naturale și măsurile luate 
pentru sporirea eficienței lucrărilor 
întreprinse în acest scop.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor din ministerul de 
resort să acorde mare atenție amorti-

cu

zării în timpul cel mai scurt a inves- 
tițiilor făcute în acest domeniu.

★
Drumul continuă spre Făgăraș. Ora

șul este împodobit sărbătorește. Mii 
și mii de făgărășeni au ieșit pe stră
zile orașului, salutînd cu multă căl
dură pe secretarul general al partidu
lui, pe ceilalți oaspeți.

Se ajunge în piața din centrul ora
șului, unde se află un mare număr 
de constructori de mașini, chimiști, 
alți oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului. O com
panie formată din ostași ai forțelor 
armate, membri ai gărzilor patriotice 
și tineri din detașamentele de pre
gătire pentru apărarea patriei pre
zintă onorul comandantului suprem 
al forțelor noastre armate. Se into
nează Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă compania 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid si de stat 
sînt invitați la Casa de cultură. Aici 
tovarășul Gheorghe Cuțitei, prim se
ctar al Comitetului orășenesc Fă
găraș al P.C.R., primarul orașului, 
prezintă schema de sistematizare a 
localității.

DuDă discuția de la Casa de cul
tură, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au îndj^ptat spre Uzina de pro
totipuri și reparat utilaje chimice.

Conducătorul partidului și statului, 
ceilalți oaspeți sînt invitați să viziteze 
cîteva din sectoarele uzinei.

Secretarul general al partidului se 
oprește adesea, stă de vorbă cu mun
citorii, se interesează de preocupările 
lor, de metodele și procedeele de lu
cru folosite, de posibilitățile de spo
rire a producției.

La încheierea vizitei în Uzina de 
prototipuri și reparat utilaj chimic, 
directorul general al întreprinderii, 
mulțumind călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru faptul că a 
venit din nou în mijlocul acestui co
lectiv, pentru indicațiile prețioase 
date și cu acest prilej, i-a oferit ca 
amintire machetele unora din noile 
produse.

Secretarul general al partidului 
transmite întregului colectiv urări de 
noi succese în producție, în așa fel 
încît să realizeze sarcinile cincinalului 
înainte de termen.

Urale puternice, aclamații entuzias- 
te îl însoțesc pe conducătorul parti
dului și statului, pe ceilalți oaspeți, 
care părăsesc uzina, îndreptîndu-se 
spre un alt obiectiv — Combinatul 
chimic Făgăraș.

La intrarea In Combinatul chimic, 
care-și serbează astăzi jubileul de 50 
de ani de existență, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt salutați de ing. 
Teodor Șuteu, directorul general al 
combinatului, Victor Iovu, secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui, de membri at comitetului oame
nilor muncii, de numeroși chimiști.

In fața unei machete sînt prezen
tate apoi succesele cu care chimiștii 
făgărășeni- cinstesc împlinirea unei 
jumătăți de veac de activitate. Direc
torul combinatului face un scurt isto
ric al evoluției producției și al trans
formărilor petrecute în viața unității.

Itinerarul vizitei în combinat în
scrie ca prim obiectiv Expoziția de 
prezentare a sectorului de cercetare 
și a instalațiilor realizate cu mijloace 
proprii.

în continuare, se vizitează Fabrica 
de rășini fenol-formaldehidice.

O impresie deosebită o produce 
noua Fabrică de anilină — instalație 
concepută și realizată în cea mai 
mare parte în țară.

Se vizitează apoi o stație pilot. Aici 
are loc o amplă discuție cu specia
liștii asupra unor procedee moderne 
de lucru, probleme ale cercetării fun
damentale și aplicative în domeniul 
chimiei, în strinsă legătură cu ne
voile producției și valorificarea tot 
mai deplină a resurselor materiale și 
umane de care 
mică.

Conducătorul 
ceilalți oaspeți 
ția jubiliară „I 
chimică în Făgăraș".

La încheierea vizitei, secretarul ge-

dispune industria chi-

partidului și statului, 
vizitează apoi expozi- 

,50 de ani de industrie

(Continuare in pag. a 4-a)
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET
■

CINCI VICTORII R0MANC$II IN PRIMA ZI

- ---- [
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A propierea 
eveniment 
nostru —

CU REZULTATE SUPERIOARE

Cu o frumoasă festivitate a fost 
inaugurată oficial, aseară, in 
incinta patinoarului „23 Au

gust" din Capitală, cea de a doua 
ediție a Campionatului european de 
box rezervat tineretului. In dreptul 
(și spre gloria) celor 19 stindarde ale 
țărilor lor. 130 de flăcăi de pe bâ- 
trînul continent freamătă de nerăb
darea de a-și demonstra virtuțile. 
N. Nikiforov-Denisov (U.R.S.S.), preșe
dintele EABA și al Biroului european 
AIBA, vicepreședinte al AIBA, pre
cum și Gheorghe Guriev, președintele 
Comisiei de organizare, președintele 
Federației române de box, au urat 
succes deplin participanților la com
petiție. Pe aceștia i-au însoțit și în
curajările spectatorilor, mai puțini 
la ora prînzului, apoi tot mai mulți 
spre seară, afluind în stadion ca pi- 
raiele înspre matca rîului. încă din 
primele gale, purtând mănușile cu 
pete albe (experimentate pentru pri
ma oară într-o competiție continen
tală) și sub oblăduirea unor corpuri 
de arbitri (de asemenea pentru în
tâia oară) trași la sorți, tinerii can
didați la consacrare au boxat, in 
mare proporție, cu gindul la apro
piatele Jocuri Olimpice

9 Alexandru Turei și-a luat revanșa in fața maghiarului Ferenc Kozma • într-un meci extraordinar, 
Nicolae Băbescu l-a invins pe sovieticul Ziborov ® în reuniunile de azi, alți patru boxeri români in ring

Odată cu partida dintre semimuș- 
tele Vladislav Zasipko (U.R.SS.) și 
francezul Abdelhamid Fallami. în
trecerile campionatului continental 
de box rezervat tineretului au în
ceput. Partida de debut s-a înche
iat cu victoria rapidă a sovieticu
lui Zasipko. Zasipko b.ab.l Fallami. 
In cea de a doua întâlnire progra
mată în gala de la orele 14, Sta
nislav Niebudck (vicecampion de... 
seniori al Poloniei !) a fost declarat 
învingător prin neprezentarea ad
versarului (W. Liebing — R.D.G.), 
oprit de medici să boxeze. Și urmă
torul meci la semimuscă s-a în
cheiat tot cu o victorie rapidă: 
Vicente Rodriguez (Spania) b.k.o.l 
E. Glencross (Scoția).

Primul pugilist român care a in
trat în competiția continentală a 
fost Alexandru Turei. El a realizat 
un debut mai mult decît promiță
tor pentru tinerii noștri reprezen
tanți. în meciul cu Ferenc Kozma 
(Ungaria), boxerul român a demon
strat încă de la primul sunet de 
gong hotărîrea sa de a termina în
vingător. El a pornit decis la ofen-

sivă, urmârindu-și adversarul prin 
toate colțurile ringului. în minutul 
2, cu o directă de dreapta precisă 
la figură. Turei și-a trimis adver
sarul în corzi, moment din care su
perioritatea boxerului român a 
devenit evidentă. Continuind în a- 
ceeași manieră ofensiva, tânărul 
nostru reprezentant a ciștigat. fără 
drept de apel o partidă care se 
anunța dificilă, dacă ne gindim că 
Ferenc Kozma îl întrecuse la 
puncte pe Turei, cu aproximativ o 
lună în urmă,.la turneul de la Sze- 
kesfehervăr (R. P. Ungară). Cu a- 
ceastă victorie, Alexandru Turei a 
depus o serioasă opțiune pentru 
una dintre medaliile ce se vor a- 
corda la categoria semimuscă. în 
meciul următor, Turei îl va avea 
ca adversar pe spaniolul V. Rodri- 
guez. Turei b.p. (5—0) Kozma.

Disputele de la categoria ușoară 
au debutat cu o decizie eronată : 
pugilistul maghiar Jozsef Harmath 
a fost declarat, în mod nejustifi
cat, învingător în fața olandezului 
Adriaan Hussen. care a fost mai bun 
în ring. Harmath b.p. (4—1) Hussen.

în meciul următor am. asistat la 
evoluția celui de al doilea boxer 
român pe ringul campionatelor eu
ropene. Adrian Guțu și V. Kolev 
(Bulgaria) și-au început disputa cu 
lovituri largi, ușor de evitat, dar 
ambii sportivi s-au dovedit defici
tari la capitolul apărare, astfel că 
fiecare a recepționat numeroase 
croșee și directe. în rundul 2, ro
mânul a avut o puternică revenire, 
s-a deplasat mai mult, evitând în 
acest fel contactul cu loviturile o- 
mului din față. Ultimele trei minu-

Moment de la festivitatea 
de deschidere a celei de a 
doua ediții a campionatelor 
europene de box pentru tine
ret.

Foto: S. BACKSY

te au avut o desfășurare palpitan
tă, fiecare dintre combatanți cău- 
tind să-și apropie victoria. Pentru 
un plus de claritate, Adrian Guțu 
a primit decizia de învingător din

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

ASTĂZI, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL

Punctele de atracție la Pitești,
Craiova, Iași și Ploiești

Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român — 
de importanță istorică in viața partidului și a poporului 

însuflețește colectivele de muncitori de la orașe și sate, pe 
ingineri și tehnicieni, pe toți cetățenii patriei, în munca plină de abnegație 
pentru realizarea și depășirea planului de stat, pentru perfecționarea cali
tativă a întregii activități politice, economice și sociale.

în cadrul clubului 
BUCUREȘTI, activiștii, 
și sportivii, în frunte cu 
hotărîți să întîmpine 
Națională a P.C.R. și a 25-a ani
versare a proclamării Republicii 
cu noi realizări în înfăptuirea po
liticii partidului în domeniul spor
tului de performanță, își iau urmă
toarele angajamente :

1. Intensificarea muncii politico- 
ideologice în vederea creșterii con
științei socialiste a întregului activ 
al clubului. în acest sens, organiza-

DINAMO 
tehnicienii 
comuniștii, 
Conferința

ția de partid, organizația U.T.C. și 
cea sindicală din club, vor lua ur
mătoarele măsuri:

• Mobilizarea activiștilor, tehni
cienilor și sportivilor pentru o cit 
mai temeinică pregătire în vederea 
susținerii examenului de sfîrșit de 
an la învățămîntul politic și profe
sional, în așa fel încît cei mai mulți 
să obțină calificativele foarte bine 
și bine ;

• Biroul Consiliului clubului, or
ganizația 
sindicatul

de partid, de U.T.C., și 
din club vor lua măsuri

NUMEROȘI PERFORMERI Al I. E. F. S.
LA DEMONSTRAȚIILE SPORTIVE

DIN COMUNA HOTARELE
Am anunțat, !ntr-unul din nu

merele trecute, organizarea unor 
interesante demonstrații sportive 
Inițiate de IEFS, în colaborare cu 
ziarul „Steagul roșu", și programa
te pentru duminică în comuna Ho
tarele, județul Ilfov. Ieri am aflat 
că la aceste demonstrații vor fi 
prezenți numeroși performeri, stu- 
denți ai IEFS. Printre aceștia —

componenții echipei de gimnastică 
acrobatică, halterofilii Tiberiu A- 
postol și Cristian Mihăilescu, bo
xerii Alexandru Mardan și Mi
hai Artem ie, scrimerii Luminița 
Popescu și Doina Prișcoriță, ju
cătorii echipei de handbal, atleții 
Andrei Negoiță, Mihai Teleghi. 
Marian Stan, Nicolae Trașcă, for
mația divizionară A de volei etc.

de intensificare a muncii politico- 
educative în rindurile sportivilor, 
în așa fel ca nici un sportiv dina- 
rnovist să nu mai comită abateri 
disciplinare pe terenul de sport sau 
în viața particulară ;

• în perioada 10 iunie — 15 iu
lie 1972, vizitarea (250 de sportivi, 
tehnicieni și activiști) Muzeului de 
Istorie al Republicii Socialiste Ro
mânia ;

• Popularizarea prin afișe și pa
nouri, la toate bazele sportive din 
parcul Dinamo, a principalelor rea
lizări obținute de oamenii muncii 
din patria noastră, precum și che
mări mobilizatoare în ___
deplinirii și depășirii obiectivelor 
clubului ;

• Organizarea pînă 
a.c. a cinci demonstrații și întîlnirl 
ale sportivilor fruntași dinamoviști 
cu oameni al muncii. Dintre aces
tea, două vor avea loc în Capitală, 
iar trei în mediul rural.

2. îmbunătățirea stilului și meto
delor de munci prin aplicarea cu 
mai multă fermitate a principiului 
muncii și conducerii colective, prin 
Intensificarea activității de control 
și îndrumare, prin mărirea spiritu
lui de exigență față de conținutul 
și eficiența procesului instructiv- 
educativ, a întregii activități din 
club.

3. Pe linia muncii de instruire 
și a realizării obiectivelor de per
formanță :

• Sprijinirea în continuare a 
procesului de pregătire și educare 
a sportivilor clubului selecționați 
în lotul olimpic, în așa fel ca un 
număr de 65 de sportivi dinamo-

ÎN „CUPA U. G. S. R.“ LA CICLISM LA BUCUREȘTI, PRIMA NOCTURNA A SEZONULUI

vederea în-

la 15 iulie

BRAȘOV, 3 (prin telefon, de ta trimisul 
nostru). Sîmbătă după amiază s-a dat, 

. în orașul dP la poalele Tîmpei. startul 
în cea de a IlI-a ediție a „Cupei U.G.S R “. 
competiție la care participă numeroși
rutieri fruntași din țara noastră. Vre

mea excelentă a creat în rîndurile
concurenților o bună dispoziție de con; 
curs. Astfel, am asistat la o etapă ani
mată, presărată cu numeroase evadări. 
Tonul l-au dat Cr. Camer (Steaua) și 
C Popescu (Voința) care, chiar din start, 
s-au detașat de pluton. Grupul masiv 
a avut însă resurse pentru a anihila și 
această acțiune, ca și pe celelalte iniția
te pe parcursul Brașov — Rupea — Poia
na Brașov (141 km). Finalul cursei a a- 
parținut cunoscutului alergător Constan-

tin Grigore (Dinamo) care, pe urcușul 
spre Poiană a depășit cîtiva cicliști 
aflat) în avangardă și a ciștigat ulti
mul sprint. Iată clasamentul :

1. CONSTANTIN GRIGORE (DINAMO) 
3h 45:41, 2. V. Rățoi (Voința) — același 
timp. 3. A. Sueiu (CIBO) 3h 46:07. 4. I. 
Cosma (Dinamo) — același timp. 5. 
Vasile Teodor (Dinamo) 3h 46:36. 6. Șt. 
Sueiu (CIBO). 7. V. Miu (Dinamo). 
N. Gavrilă (Steaua), 
(Steaua). 10. C. Ciocan 
lași timp

Duminică (n.r. astăzi) 
n-a : Brașov — Făgăraș 
șov (128 km).

G. ȘTEFANESCU

ATMOSFERA ENTUZIASTA
EA FINALELE PENTATLONULUI

ATLETIC ȘCOLAR

IERI

lleana Silui jor(ează pe linia dreaptă

REPUBLICir
(Con'inuare în pag. a 3-a)

ORADEA, 3 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Orașul de pe Crlșul repede i-a 
primit pe finaliștii actualei ediții a 
pentatlonului atletic școlar cum nu 
se putea mai generos, cu o vreme 
splendidă de vară, cu o caldă prie
tenie. Aproape 2 000 de tineri — 
elevi de la toate școlile din muni
cipiu — au ținut să fie prezenți 
pe stadionul Tineretului, radical 
schimbat prin grija neobositului 
profesor Iosif Buda, directorul șco-

Iii sportive din localitate, la festi
vitatea de deschidere. Această festi
vitate a fost onorată de prezența 
tovarășilor Liviu Moldovan, șeful 
secției de propagandă a Comitetu
lui județean Bihor al P.C.R., ingi
ner Viorel Ștrengar, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului municipal 
Oradea, Ion Vulturan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean U.T.C., 
a unor reprezentanți ai C.C: al 
U.T.C., Ministerului Educației și în- 
vățămîntului, ai C.N.E.F.S.

Finalele se arată viu disputate, 
concurenții luptînd cu ardoare pen
tru fiecare secundă, pentru fieca
re centimetru. în proba sprintere
lor, cel mai bun timp l-a realizat 
Greta Magirescu (Lie. „V. Alecsan- 
dri“-Bacău) : 12,4 sec. A urmat-o 
Iudith Kischner (Lie. 2 Oradea) cu 
12,6 sec. și Elena Tărîță (Șc. gen. 
8 Roman) cu 12,7 sec. La 
te, reprezentanta Liceului 
Cluj, Eva Zorgo, a stabilit 
bună performanță a finalei 
m. Pe locul doi, Dorina

are loc etapa a 
— Poiana Bra-

R. 
9. Cr. Tudoran 
(Voința) — ace-

Secvență de joc din partida Dinamo — Steaua, din turul campionatului 
(scor 0—1). Tradițional „cap de afiș" al primei noastre scene fotbalistice, 
meciul dintre cele două echipe bucureștene promite și azi un spectacol 

de mare atracție
Foto : V. BAGEAC

greuta
ll din 

cea mai
— 14,91 
Evonoiu

CARMEN IONESCU (60,24
Reuniunea atletică de ieri, 

de pe stadionul Republicii, a 
fost marcată de două perfor
manțe de valoare mondială. 
Aflată în formă excelentă, 
clujeanca Ileana Silai a re
nunțat la un concurs (pe 
zgură) la Bratislava, prefe
rind să alerge pe covorul de 
cauciuc sintetic din Dealul 
Spirii. Practic, în proba de 
800 m, campioana țării nu a 
avut adversare. Ea a ,,mers“ 
însă tot timpul într-un tempo 
susținut, a forțat evident pe 
ultimii 300 de metri, realizînd 
2:01,2 — cea mai bună per
formanță mondială a anului, 
cifră aflată la numai trei ze-

m), ÎN FAMILIA MARILOR 
cimi de 
Așadar, o 
siune a talentatei și valoroa
sei noastre atlete cu o săptă- 
mînă înaintea întâlnirii (tri
unghiularul România — Polo
nia — R.F. a Germaniei, de 
la București) cu recordmana 
lumii, vest-germanca Hilde
gard Falck.

Deși a depășit trei din în
cercările sale, tînăra Carmen 
Ionescu se află de ieri în fa
milia celor mai bune aruncă
toare de disc din lume, com
pletând cvartetul româncelor 
cu performanțe de peste 60 
m. După • Argentina Menis, 
Liă' Mandffti și Olimpia Ca
taramă, eleva prof. Teodor

recordul național, 
splendidă prorhi-

ARU NCĂTOARE DE DISC
Ionescu a reușit ieri — fără 
eforturi deosebite — să în
tindă ruleta arbitrilor pînă la 
60,24 m, rezultat cu care-și 
confirmă norma olimpică 
realizată cu două săptămini 
înainte.

în sfîrșit, în întrecerea să
ritorilor de 
prima oară 
tem, cu doi 
șese ștacheta 
metri. Recordmanul 
Dinu Piștalu, și imediat după 
el Nichifor Lîgor au trecut 
cu facilitate . această înălți
me, ratînd 
încercările, 
stabili un 
țional.

prăjină, pentru 
un concurs in- 
atleți ce depă- 

ridicată la 5 
țării,

însă pe rînd toate 
la 5,12 m. de a 
nou record na

Tiberiu ST AM A

(Continuare în pag. a 4-a)

întîlnirl extrem de importante și 
interesante în a XXVII-a etapă a 
Diviziei A. Pe de o parte, sînt pro
gramate patru întâlniri care pri
vesc direct lupta pentru titlu și cea 
pentru evitarea locului 15 :
• F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 

Universitatea Craiova — U T.A.
• Politehnica Iași — Crișul Oradea 

Petrolul — C.F.R. Cluj
Pe de altă parte, au loc întîlniri 

în care sînt interesate formații 
care vizează locurile 2 și 3 (pentru 
Cupa U.E.F.A.) :
• Rapid București — Farul Con

stanța (Stadionul „23 August", 
ora 17,30)
Sport Club Bacău — St. roșu 
Universitatea Cluj — Jiul Pe
troșani.
în fine, etapa cuprinde și unul 

din derby-urile de tradiție ale fot
balului românesc, care a pasionat 
întotdeauna, indiferent de pozițiile 
ocupate de echipe în clasament:

• Steaua — Dinamo (Stadionul „23 
August", ora 19,15).

Acest foarte atractiv meci pri
lejuiește și prima nocturnă la 
București, în acest sezon.

CLASAMENT

1. F. C. ARGEȘ
2. U.T.A.
3. „U“ CLUJ
4. A.S.A. TG. M.
5. Sp. Cl. BACAU
6. RAPID
7. ST ROȘU
8. DINAMO
9. UNIV. CR.

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

26 16
26 13
26 13 
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

12
13
12
10
10
11
9
8
9
8
5
6
2

2
7

7 7
4 9
4 10
7 9
7 9
5 10
8 9
9 9
6 11
7 11

10 11
7 13
7 17

42-31 34
45-24 33
36- 25
29-27
40-31
38-30
28-20
37- 31 27

31
31
30
28
27

24
23
20
19
11

SPECIALIȘTII CELOR „5 PROBE" LA START
Începînd de astăzi și pînă 

miercuri bazele sportive ale Capi
talei vor găzdui o întrecere aștep
tată cu mult interes de iubitorii 
pentatlonului modern i este vorba 
de finala campionatului național 
pe echipe și individual, desfășu
rată în acest an sub semnul pre
gătirilor olimpice. Este interesant 
de urmărit evoluția celor mai

dupăbuni pentatloniști ai noștri 
concursurile internaționale pe care 
ei le-au susținut în acest an, 
sura în care au fost remediate 
unele dintre neajunsurile manifes
tate, astfel 
la Jocurile 
certitudine.

Vor lua
10, la baza

mă-

încît participarea lor 
Olimpice să devină o

startul, mîine la ora 
hipică din Calea Plev-

nei, următoarele echipe care atacă 
titlul în acest an i Olimpia Bucu
rești. Universitatea Timișoara, In
stitutul Pedagogic Tg. Mureș, Ful
gerul Sibiu și Crișul Oradea. în 
zilele următoare, probele finalei 
de pentatlon modern sînt progra
mate la sala Floreasca II (scrima), 
poligonul Dinamo (tirul). bazinul 
Dinamo (natația), precum și la 
Călugăreni (crosul).



de 17 cadre

la Școala sportivă

a- 
monta instala ii 
vor construi pa-

greu. Dar.- 
activități 

s-au creat,

că și baza 
îmbiitiătățit 

simțitor (dispune de un coftV 
plex de terenuri în aer li
ber) și se află în continuă
dezvoltare 
teren de 
și primele 
muguri ai 
itoare.

OBIECTIV AL VIITORULUI: PERFORMANȚA

și Segătir

ii» '« > *:

Reprezentanta județului în Divizia națională A : echipa de lupte „Autospor:~ di'x orașul Sf. Ghec^ghe.
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PILDA

de tineri

O serie de lucrări importante 
au fost proiectate voluntar de 
membrii comisiei județene de

încurajările 
bătrinului, 

l-a lovit cu 
cărămidă

ce este vor- 
campionatu-

a asociației 
,B“, 3 echipe 
naționale de

lecția de 
de educație 
cîtva timp

atunci cînd 
fair-play". pe 

a fost acor-

Pagină realizată 
de 

Mihai BIRA

două pîrtii de schi 
vor fi dotate de

publicul îl 
tu, cu pia- 

„viteaz" de

nali școlari sau 
sportive în 1971.

Orice început e 
premisele unei 
bune. înfloritoare.
Abia de acum, cînd au apă 
rut mugurii, se anunță recol
tele viitoare.

tor rjbven- 
“ peste 40 
aceste uni- 
de juniori

Școala sportivă 
Sf. Gheorghe este 
tînără. Dacă în 
sub forma
gimnastică pe 
nr. 1, în 1968 
șase discipline 
nastică, fotbal, 
chet

’ > tenis - de
(7 m — 6 f) și 6 echipe de

cit și la masă. oas- 
com- 

și să prețuiască ges- 
bătrinului, care nu

bară fixă, paralele, inele 
masa turnata din beton

urmare, astăzi 
de bicicleta 
Fejer Acațiu, 
de elevi, re- 

excursii pe

Prof. GABOR FEKETE
președinte CJ.EJ.S. Covasna

FAIR-PLAY, SAU

STRÂBÂTIND EUROPA»;

tâ față de «nul

COVASNA
— Asociații sportive
— Școli sportive
— Secții afiliate
— Sportivi legitimați
— Liceu cu prog. ed. fix.
— Sportivi clasificați

— Categoria I
— Categoria a ll-a

— Profesori de ed. fiz.
— Antrenori
— Instructori
— Baze sportive

Poate că multora dintre ititerî le 
va părea curioasă și lipsită de mo
destie întâlnirea unui asemenea litri 
pe pagina consacrată activității spor - 
•tive a județului Covasna, unul (hr. 
■județele cele mai mici ale țării. N : 
îl socotim totuși firesc, derivînd din 
însuși spiritul sportului, din funcția 
sa stimulatoare.

In această ordine de idei. C.J E.F S 
Covasna, sub îndrumarea șî cu 
torul permanent al comitetului j; 
țean P.C.R., în strînsă colaborare 
celelalte organe și organizații cie 
și obștești care au atribuții, în dez
voltarea educației fizice și spc-.-'. 
și-a fixat ca sarcină principală. ?. 
.primii ani de existență după noua 
împărțite teritorial-admlnistraiivă a 
țării,dezvoltarea sporlului.de masă, 

. îndeosebi în rîndul copiilor și tine- 
retultti, prin forme variate și atrac-

17 53 91 — TîHuri naționale — — 6
— 1 2 — Centre de inițiere copii — 4 49
41 118 138 — Centre de ir.iperc juniori — 3 47

532 1 76? 2 316 — Sportivi în iotul republican jvn. — 2 4

235 7%
1

1 430 — ECHIPE DIVIZIONARE
_ 10 13 — Divizia națională A — — 1
23 73 219 — Divizia națională 8 1 — " 2
2 27 . 47 — Divizia națională C — 1 3
2 46 — Divizia juniori-școlari 2 ... . 5

49 138 217 — Echipe participante în campiona
82 133 188 tul județean 14 106 172

Educâțiă fizică și sportul ca ac
tivitate dd interes național, condu
să și îndrumată direct de partid, 
constituie, o parte integrantă a 
procesului de dezvoltare a conști
inței socialiste; un important mij
loc de întărire a sănătății oameni
lor muncii, de creștere a unei ge
nerații viguroase, capabilă să în
deplinească in cele mai- bune con- 
dițiuni mărețele sarcini de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de apărare a 
cuceririlor revoluționare ale popo
rului.

PreoeuBîndu-se petmaneht 
dezvoltarea 
susținut, a 
mărind cu 
in viață a 
statului nostru privind dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor ță
rii, Comitetul județean de partid

CONSTANTIN STANCA 
secretar al Comitetului județean 

Covasna al. RiC.R.

că a- 
ca in 

contri-

de 
economică, intr-un ritm 
județului Covasna, ur- 
consecvență traducerea 
hotărîrilor partidului și

liniat faptul că in, actualul cincinal 
vor mai fi construite în județul 
nostru alte obiective destinate spor
tului, așa cum sînt : o piscină o- 
limpică, un ștrand, modernizarea 
stadionului orașuiui Sf, GhWOrglie 
și numeroase construcții importan
te. menite să asigure o bază teh- 
nico-materîală dintre cele mai l>une 
pentru dezvoltarea continuă și Ia 
un nivel calitativ superior, a edu
cației fizice și sportului.

Ca rezultat direct al sporirii pre
ocupărilor organelor și organizați
ilor de partid, de masă și obștești, 
în județul nostru se desfășoară o 
susținută activitate sportivă in rîn-

același timp, putem spune 
veni toate condițiile create 
viitorul apropiat să putem 
bui mai mult la întărirea numerică 
și valorică a lolurilor republicane 
cu sportivi valoroși, la handbal, 
hochei, fotbal, lupte, popice și at
letism, sportivi care să reprezinte 
cu cinste culorile Republicii So
cialiste România.

O preocupare susținută a noastră, 
a tuturor factorilor cu atribuții și 
răspunderi in acest domeniu, este 
aceea a extinderii practicării orga
nizate și sistematice a eXercițîîIOr 
fizice și sportului in întreprinderi, 
pentru întărirea Sănătății și petre
cerea in mod plăcut și recreativ a 
timpului liber de către masele de 
salariați. Vom acționa cu hotărîre 
în direcția valorificării posibilități
lor multiple de care dispune jude
țul nostru pentru dezvoltarea tu-

set s-au : 
vința teni 
baschetulu 

Campion 
nîzat în

Intrune 
mafii I

■nl s-au for- 
erie de 
ca șco-

tive, întărirea organizatorică a aso
ciațiilor sportive.

în momentul de față se poate apre
cia că, in mare parte, prevederile 
amintite sînt realizate și județul Co
vasna și-a creat astfel baza de 
masă din care se poate recruta spor
tivul de performanță.

Sporturile caracteristice șl tradițio
nale în județ sînt fotbalul, handbalul, 
atletismul, gimnastica, popicele, te 
nisul de masă și șațiul, iar în ultimii

cialitate. Ultimii ani au cunoscut o 
extindere și o creștere valorică și 
organizatorică a întrecerilor cu ca
racter județean (sistem tur-retur) 
care, într-un sistem inițiat de 
C.J.E.F.S. și controlat tehnic de co
misiile pe ramuri de sport, au ajuns 
să angreneze in 1972 într-o activitate 
permanentă 172 de echipe afiliate la 
fotbal, handbal, popice, tenis de masă 
și șah. Această cifră reprezintă o

republicane de juniori, de școlari și 
ai școlilor sportive, precum și 3 me
dalii de aur de la campionatele bal
canice de atletism pentru juniori.

Sportivii noștri au apărut mai sim
țitor și în competiții naționale. Dacă 
la înființarea județului a existat o 
singură echipă divizionară .C“, in 
prezent avem 10 echipe divizionare ; 
luptătorii echipei „Autosport" Sf. 
Gheorghe în „A", echipa de hochei a 
asocației Comerțul Tg. Seeniesc și

cea de baschet fete 
Știința Sf. Gheorghe în 
în „C" și 5 în diviziile 
juniori-școlari.

La obținerea acestor 
fost esențial sprijinul

rezultate a 
__  ___ . .. . material și 
moral al Consiliului popular jude
țean. C.N.E.F.S., al consiliilor popu
lare orășenești Tg. Secuiesc, Covasna 
Baraolt, al unor consilii populare să
tești pentru crearea unor baze spor
tive corespunzătoare.

Pentru viitorul apropiat stnt pre
văzute sume importante din bugetul 
consiliilor populare și din contribuția 
bănească și în muncă a populației 
în toate orașele și în majoritatea sa
telor din județ. Amintesc numai 
cîteva dintre cele mai importante : 
terminarea sălii de sport' din Sf. 
Gheorghe (Cu. o capacitate ~de 1 000 
locuri), modernizarea stadionului și 
crearea unei baze moderne ae agre
ment, cu bazin de dimensiuni olimpice 
tot în Sf. Gheorghe, stadion nou la 
Tg. Secuiesc, bază sportivă complexă 
și bazin de înot la Baraolt, extinde
rea complexului sportiv și a bazinu
lui Ia Covasna, 59 diferite terenuri, 
11 săli de gimnastică, 17 popicarii in 
mediul sătesc.

Avem convingerea că baza existen
tă și cea în construcție, munca per
severentă a cadrelor de specialitate, 
entuziasmul tineretului nostru vor 
determina afirmarea mai rapidă și 
substanțială a sportului din Covasha 
pe planul forțelor sportive naționale. 
Avem condiții, avem perspective, deci 
v om reuși.

Ceea ce este acum doar o machetă și o schelă in construcție, va fi, nu peste multă vreme, cocheta sală de sport 
din orașul Sf. Gheorghe

a acordat importanța cuvenită și 
dezvoltării mișcării de educație fi
zică și sport, factor compensator 
de o deosebită importanță in edu
carea și formarea tinerei generații, 
a tuturor cetățenilor.

Urmărind cu prioritate atragerea 
in această activitate plăcută și u- 
tilă a unui număr din ce in ce tnai 
mare de tineri și vîrstnici, au fost 
luate in același timp măsuri pen
tru asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale, în care scop numai in peri
oada 196S—1972 au fost alocate din 
fondurile statului peste 9,5 mili
oane Iei. Astfel, au fost construite 
noi baze sportive în orașele Tg. 
Sccniesc și Răraolt, o sală de sport 
in orașul Covasna. un complex in 
orașul Sf. Gheorghe unde, in acest 
an, urmează să fie dată in folosin
ță și o modernă sală de SLnrt cu 
o capacitate de cca. 1009 locuri 
în același timp, este demn de sub-

durile tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, organizîndu-se nu
meroase competiții la majoritatea 
ramurilor de sport Grase și co
mune cum sint Sf. Gheorghe, Tg. 
Secuiesc, Covasna, Ghidfalău, Mal- 
naș, Ozun, Zagon, Vilcele și altele 
constituie tot alitea exemple pozi
tive in practicarea organizată a 
educației fizice și sportului, unde 
chiar conducătorii acestor locali
tăți sînt principalii animatori și or
ganizatori.

Sportivii județului nostru — ro
mâni și maghiari, înfrățiți în mun
că și în viață — au obținut o se
rie de performanțe meritorii pe 
plan național și in competiții inter
naționale, unde au cucerit locuri 
de frunte în campionatele republi
cane și balcanice Ia gimnastică, 
atletism, lupte libere, trîntă și po
pice, rcmarcindu-Se totodată' prin 
dirzenia și btriia lor pregătire. în

IHotărîrea nr. 1 a Consiliului 
popular județean prevede a- 
' menajări de terenuri sportive 

și dotarea cluburilor cu materiale 
sportive și jocuri distractive în toa
te stațiunile balneare.

Lucrările de amenajare au înce
put în stațiunile : Covasna, Malnaș- 
Băl, Vilcele și Băile Balvanyos. Ele 
vor fi date în folosință pînâ la 15 
iunie a. c. cînd se deschide oficial 
sezonul de vară.

Paralel cu aceasta, se lucrează în 
stațiunile Balvanyos și Sugaș la a- 
menajarea a J- --1-'
(1 200 m) care 
.C.J.E.F.S. cu schi-lifturi.

2 în fiecare an se organizează 
turul ciclist al județului Co- 

' vasna pe o durată de 6 zile, 
în care timp își dispută întîietatea 
cele mai bune 10 echipe (100 partici
panți) organizate de C.J.E.F.S., Or
ganizația pionierilor și Inspectoratul 
școlar.

3 Excursiile și taberele sînt în
drăgite de tineretul școlar.

• Astfel, în fiecare an toate șco
lile organizează excursii și drunfeții, 
iar în vacanță peste 1 500 de elevi.

blat față de anul 1968. In anul 1971 
au fost mobilizați peste 10 000 de 
participanți.

C In vara anului 1972. C.J.E.F.S.,li în colaborare cu Consiliul ju- 
‘ dețean al sindicatelor, U.T.C. 

și U.J.C.A.P., va organiza pentru 
prima oara „Cupa fetelor covăsnene" 
la diferite ramuri sportive.

7 De la an la an crește numă
rul echipelor angrenate

1 n'iiYitntnnfifolo iiirlatnno Tr
/ rul echipelor angrenate în
1 ' campionatele județene. In fi

nul 1972 au participat 72 de echipe 
de fotbal, 20 echipe de handbal (10 
masculine, 10 feminine), 18 echipe 
de popice, 13 echipe de 
masă C 
șah.

8 I

construcții, care au asigurat și asis
tența tehnică a lucrărilor (15 docu
mentații pentru baze sportive).

9 In vederea aplicării Legii nr.
11 și 20 din 1971. activul 

• C.J.E.F.S. s-a deplasat în fie
care comună a județului și în cola
borare cu organele locale s-a fixat 
construirea următoarelor obiective

agrement care ar urma să cuprin
dă bazin olimpic de Înot și unul pen
tru copii, patinoar acoperit, teren 
mini-fotbal, club cu arenă de popice, 
terenuri 1 de volei, handbal, baschet, 
tenis de cimpj teren de badminton 
etc. Acest complex de agrement va 
beneficia și de apropierea Oltului, 
prin amenajarea unui mic lac și a 
unor spații verzi de joacă pentru 
copii.
uj Pe lingă asociația sportivă
I I .Sanitarul" din Sf. Gheorghe
1 *' a fost înființat un centru de 

tenis pentru copii, avîndu-1 ca an
trenor pe Szabo Ludovic, fost com
ponent al echipei române pentra 
Cupa Galea. Deși de dată foarte re
centă, inițiativa s-a dovedit fructu
oasă chiar de la început, pentru că 
in prfmul său an de activitate s-a 
clasat pe locul VII Intre echipele de 
copii, iar la individual a obținut lo
cul I la categoria de 11 ani și alte 
locuri fruntașe la celelalte categorii.

iau parte la diferite tabere cu cor
turi, organizate de Consiliul Organi
zației pionierilor și școli. Majoritatea 
școlilor dispun de 3—8 corturi.

4 Faza premergătoare (pe grupe 
de comune) a campionatului

1 ’'școlilor generale gi^țgriează 
în Intredtrf 300 de formații;.

5'TÎ0nsHlul județean al sindica
telor organizează anual com- 

• petiții " tradiționale precum : 
„Cupa textilistului", „Cupa forestie
rului", ^Cupa minerului",. „Cupa co
merțului" etc,, cu mii de partici
panți. Astfel, numărul participanți- 
lof lă competițiile de masă organi
zate de U.T.C. și sindicate s-a du-

Crosul tineretului a aliniat la startul ediției din acest an sute șt sute 
din județ
sportive : 19 noi terenuri de fotbal. 
12 terenuri de Handbal, 17 popicarii 
acoperite, 11 săli de educație fizică 
pentru școli generale, cit și extinde
rea tuturor bazelor sportive școlare 
care să cuprindă teren de handbal, 
gropi de sărit,, spații de alergări și 
aruncări, precum și portic de gim
nastica.
țn Consiliul popular județean, în III colaborare cu Consiliul sindi- 
lw‘ cal, C.J.E.F.S., U.T.C., Consi

liul pionierilor și celelalte organi
zații obștești județene a pornit, în* 
cepîn ' din acest ah, la construirea 
în orașul Sf. Gheorghe, pe malul 
Oltului,' a unei baze sportive și de

-<A Cu ocazia inaugurării frumoa- 
1/ sei săli a sporturilor din Sf. 
' ' Gheorghe, care va. avea loc

in decembrie 1972, CJ.E.F.S. inten
ționează — și a luat măsurile cores
punzătoare — să organizeze o Com
petiție de tenis de amploare, la care 
să fie invitați cei mai buni jucători 
ai țării.

m\\\wxx

Micfalău este un saț de 2200 de 
suflete, component administrativ al 
comunei Malnaș.

Așezarea are multe lucruri bune 
și frumoase despre care s-ar pu- 
tee vorbi; are case arătoase, are 
holde bogate, are oameni harnici 
și Inimoși. Mai ales, oameni ini
moși. Unul dintre ei, deși nu este 
originar, ci numai adoptat de Mic
falău de peste 20 de ani, a dus 
faima comunei peste mări și țări. 
Este Fejer Acațiu. profesor de e- 
ducație fizică la școala generală 
din sat. îndrăgostit de meserie și 
acum ca și in primii ani de acti
vitate. pcof. Fejer caută și găsește 
neîncetat forme noi și atractive de 
practicare a exercițiului fizic. Con
știent că nimic nu se poate face 
fără o bază sportivă proprie, praf. 
Acațiu Fejer, folosind climatul fa
vorabil din rîndul părinților ele
vilor, bunăvoința și sprijinul con
ducerii școlii șl ale organelor lo
cale. a pornit, cu ani in urmă, la 
crearea microbazei sportive a șco
lii, care azi dispune de un teren 
de' handbal (redus), un teren de 
volei, un teren de baschet, un por
tic de gimnastică, groapă de să
rituri, 
etc, o 
pentru tenis de masă, și altele. 
Important este că școala și pro
fesorul n-au așteptat bani de la 
centru, proiecte . și devize, ci au 
realizat totul. CU materiale și forțe 
de muncă locale, prin ajutorul _ și 
contribuția elevilor, ale părinților 
si ale comunei. O parte din fondu
rile bănești au provenit din coti
zații. din serbări școlare sportive, 
din valorificarea sticlelor goale, a 
fierului vechi etc. Dar cum comuna 
nu putea rămîne mai preioJT decît 
școala, s-a pornit la treabă și a 
mai apărut o cochetă bază sportivă, 
sătească, alcătuită dintr-un .terep, ,, 
de fotbal, cu pistă (deocamdată 
numai pentru 100 m). un teren de 
volei, o groapă de sărituri, vesti
are. club sportiv. Totul realizat prin 
muncă patriotică.

Elevii îl adoră și II urmează în 
orice inițiativă pe profesorul Feier. 
Părinții îl respectă și îl ascultă.

Recreațiile dintre ore sîht cu 
adevărat pauze de cultură fizică, 
iar orele de curs sînt pline, dense, 
bogate.

Dar fantezia profesorului nu s-a 
epuizat în construcții, deși a găsit 
soluții tehnice inovatoare și la re
alizarea bazei. Vederile sale largi, 
pedagogice, l-au făcut ca să întro
neze tradiția organizării taberelor 
de iarnă și vară cu copiii satului, 
în corturi sau umbrare de frunză, 
a serbărilor școlare care devin ser
bări ale

bicicletă de mai lungă durată. La 
început, în primii ani, numai îrr 
țară, iar din 1967 și peste graniță. 
Copiii Școlii generale .din.Micfalău, 
âu vizitat astfel 33 de județe ale 
țării. Bulgaria, Ungaria, Iugosla
via, U.R.S.S., Austria, Turcia, Ita
lia, Polonia, Cehoslovacia, 271 de 
orașe mari și peste 4500 de sate, 
cu un total în km de peste 44 000. 
Ei au și în 1972 un program atrac
tiv. Asociația sportivă „Izvorul

rismului. în numeroase loealită ți 
ca Bălvânyos, Covasna, Malnaș-băi, 
Vilcele, Sugas etc se vor amcna'n 
noi terenuri sportive, baze de 
grement, se vor 
de teleschi și se 
tru pîrtii pentru practicarea spor
turilor dc iarnă.

Trecînd în revistă astăzi toate 
aceste succese obținute Pe tărfthul 
educației fizice și sportului in ju
dețul Covasna, trebuie să mențio
năm că sintem ferm hotăriți ca și 
în viitor să acționăm cu toată răs
punderea pentru ridicarea activită
ții sportive la cote calitative su
perioare.

In țara noastră, unde întreaga" 
activitate a partidului și statului, 
tot ceea ce se înfăptuiește in in
dustrie, în agricultură, în știință, 
cultură și artă sînt închinate omu
lui — suprema valoare a societății 
— sănătatea, forța, frumusețea mo
rală și fizică constituie aspirații fi
rești pentru toți cetățeni^ .și, in 
același timp, certitudinea in acti
vitatea neobosită dusă pentru* for- 
nlarea și dezvoltarea unei națiuni 
robuste, atît din punct de vedere 
fizic, cit și psihic, animată de ide
alul comunismului, capabilă să în
făptuiască cu succes programul de 
ridicare a României socialiste pe 
noi culmi ale civilizației și progre
sului.

satului (venit de 3 305 lei

la o singură Serbare) a drumeției 
..pe semne (o formă didactică, ' a- 
tractivă de orientare, turistică) a 
demonstrației sportive etri

Dar, inițiativa care s-a bucurat 
de cea mai mare adeziune a fost 
cicloturismul. Ca 
satul are peste 1200 
Anual, din 1963, prof, 
cu grupuri restrînse 
alizează în vacanțe

Tinerii cicliști din Micfalău s-au obișnuit cu drumeția în țară și peste 
hotare, lată-i la granița dintre Ungaria și U.R.S.S.

■ Școala generală din Micfalău au 
în proiect o excursie pe<MMei^e< 
de 37 de zile (2703 km> pînă t» 
Miinchen, la J:O *

Micfalău reprezintă o experien
ță rodnică, expresia entuziasmului 
unui om mereu tinăr. înconjurat 
de tinerețea comunei sale.

Veniți s-o vedeți !

Muguri de performanță

din orașul 
încă foarte 

1961 ..exista, 
grupp,-. d-

Lipeul 
.extins la ...

unei 
lingă 

s-a 
(atletism,
handbal, 

fete, schi) iar din 
a devenit o unitate 
independentă, 
structura sa actuală 

prinde peste 40C de copii 
gajați în 23 de grupe de pre
gătire sistematică (din care 
6 grupe de avansați) îndru
mați de un grup 
didactice.

Ținînd seama 
materială s-a

Ziua desemnării și 
premierii ceior mai buni 
sportivi- ai județului-- pe 
anul 1971 a fost aștep
tată cu t;n interes legi
tim. Sule cTe spectatori 
se- adunaseră în frumoa
sa sală a - clubului 
„Gheorghe Doja’ din o- 
rașul Sf. Gheorghe ca să 
aplaude pe premiăți și 
să asiste la frumosul pro
gram cultural-sportiv, o- 
ferit de formația Măcie- 
șul și de elevii școlii 
sportive, pentru acest pri
lej festiv Atmosfera a 
fost caldă, prietenească, 
sărbătorind sportivi tineri 
aflați abia la începutul 
consacrării sportive, pe 
primele trepte ale scării 
care duce la afirmarea na
țională și internațională.

Momentul: culminant al 
entuziasmului general s-a 
înregistrat 
„Trofeul 
anul 1971
dat unui spectator, coope
ratorului Beta Tampa, in 
vîrstă de 62 ani, suporter 
înflăcărat al echipei de 
fotbal din comuna Tamaș
falău, pentru 
sportivitate șl 
prilejuită cu 
în urmă.

lată despre 
ba: in turul . .. 
lui județean de fotbal, cu 
ocazia întîlnirii dintre e- 
chipele Carpați Sf. Gheor
ghe — Tamașfalău. „Bela 
baci" — cum îi spun con
sătenii — a însoțit echipa 
In deplasarea făcută la Sf

Ghebrghe. Pe teren, unul 
din jucătorii echipei lo
cale, contrariat și înfuriat 
de galeria oaspeților și 
mai ales de 
frenetice ale 
l-a bruscat și 
o bucată de
Gestul jucătorului a fost 
dezaprobat de public și 
sancționat aspru atît de 
arbitrii întîlnirii, cit și — 
mai tîrziu — de comisia 
județeană de fotbal. Cu 
timpul, incidentul repro
babil a fost dat uitării. 
Dă'r, nu a uitat „Bela 
bacl“ și nu au uitat nici 
ceilalți spectatori veniți 
de la Tamașfalău

A venit returul campio
natului și, cum era firesc, 
Carpați Sf. Gheorghe s-a

LlHio^'BELÂ BAClJâi,.
ț r r * ? i x r r * Mș • s .

deplasat la Tamașfalău 
pentru joc. Contrar teme
rilor jucătorilor și supor
terilor echipei oaspete, at- 

■ mosfera a fost perfect 
■sportivă atît pe teren cit 
și in afara -lui. De cite ori 
jucătorul care lovise atin
gea mingea, 
puncta : „măi 
tra“. Jucătorul 
la Sf. Gheorghe era acum 
un mielușel. Un mielușel 
speriat care, la . sfirșitul 
meciului, in loc să revină 
cu ceilalți Coechipieri spre 
vestiare, a luat-o razna 
pe cimpie la fugă. Dar să
tenii l-au ajuns din urmă, 
l-au adus înapoi — cum 
se cuvenea — spre vestia
re. ,rPrintre -săteni?-in pri- 

1 mele rinduri, „Bela baci".

Așteptind să ser dezechi
peze juc^toriț ăin orașul . 
Sf Gheorghe, „Bela baci" 
i-a intîrnpinat apoi,' la. ie
șirea dm vestiar ''Ș'i' sindu-se--jucăx-orultti^n^f'^-i.v». 
lovise, d-a -inț^Hat^imisreuK ■■ 
nă cu întreaga ephdpy, la 
el acasă, la masă Atît la 
meci 
peții au putut să 
pare 
tul 
mai necesită explicații su
plimentare Mărinimia lui 
Bela baci l-a rușinat pe 
vinovat mai mult decît 
orice sancțiune primită.

Este interesant de știut 
că echipa din Tamașfalău 
nu cîștigase nici al tloilea 
meci,-, ci i tot. - jucătorii din 
Sf. Gheorghe...

(în construcție un 
fotbal) au _apărut 
rezultate sportive, 

..RSFforțp^Qțg|gr^-
Astfel, atleta Ildiko 

Kraus, elevă a școlii, a fost 
componentă a ștafetelor de 
4x100 și 4x400 ciștigătoare la 
campionatele balcanice de at
letism (junioare);, in anul 
competițional '70—'71 au fost 
obținute de elevii școlii 9 
titluri de campioni școlari 
și campioni ai școlilor spor
tive la disciplinele amintite;' 
4 echipe activează- în diviziile 
școlare și de juniori.-' Alți 
sportivi curh sînt Ibolya Ve- 
reș (800 m plat); Boroș Bara 
(suliță), sau luliu Dobai (gim
nastică) au cucerit titluri și 
medalii de campioni nâțio- 

ai școlilor

sporlului.de


de

vorbă cu 
în afară di 
metrul săv
Iergat. a

Pag* • f-a.
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înot, polo, volei.
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Ploiești. în 
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să le urăm 
harnicilor

decît 
mari

LA CARATUL UNEI EDITH 
DE BUN NIVEL,

Organizarea în cinstea Conferin
ței Naționale a P.C.R. a unor com
petiții, dotate cu cupe, la atletism, 
tenis de cîmp,

15
categoria a

printre care
29 de

CLASAMENTUL — NEOFICIAL

8. 
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11.

1. 8.U.A.
2. Germania 

Finlanda 
Suedia 
Italia 
Elveția

. Franța
8. Olâiida 

Ungaria 
Canada 
St. Brii ante

Danemarca 
Cehoslovacia 
laaonia
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EDIȚIA A IX-a
4 kt

Locul : Amsterdam (Olanda)
Păta 1 2* Iulie — 12 «tugust 19’8
Particlpanți : 3015 sportivi (dlu care 

290 femei) din 46 de țări
In program : 17 discipline sportive, 

cu 120 de probe
Sportivii toiTiafl! participă (cn 22 

de concurMitl) l* Întrecerii* do atle
tism ti d« »crtm«.

MEDALII
Aui-

ts
19
8
1

7
S

4
4
3
3
3
2
f

Șl A CELEI OE A 25-a ANIVERSĂRI A REPUBLICII
luna septembrie a.c. se vo-r orga
niza în parcul Dinamo două con
cursuri de selecție pentru atletism 
și 10 zile de selecție la toate dis
ciplinele sportive.

JUBILEUL ASOCIAȚIEI DiN FRASIN

C. FILIPOVICI — coresp.
PAAVO NURMI 

la 13 iunie 1«?T. 
vestiți atleți ai 
o extraordinară 
centrare și cu o 
a dominat curs€ 
pinâ In 1931 
pion olimpic
doar de gimnasta 
Latinina). tn probe ctasice și 
Sicc (1920 : 10 030 m 
individual și pe echipe: 1924:13W m
și 30W m plat, S»7 m plat pe echipe, 
10 km cros individual și pe eeXpe : 
1928 : 10 000 m plat). A mal posedat 
3 medalii olimpice de argim. A de
ținut 29 de recorduri mondiale 
distanțe variind de !a 1500 m pîni 
20 km surate

ATLEȚII Șl SCRIMERII ROMÂNI LA START
La 28 iulie 1S28, 

oară, potrivit noului protocol, delega
ția Greciei ia loc in fruntea coloanei 
de defilare. Printre particlpanți se 
află din nou,’întiia oară după război 
sportivii germani. Astfel, numărul ță
rilor prezente se ridică ia totalul re
cord de 46 (cu două mai muite decît 
întruaca pe atunci Societatea Nații} 
nilor !). Printre cei 3 013 sportivi s< 
numără 230 de femei, care obțin astfe 
o mare victorie : în ciuda opoziție 
(surprinzătoare) a lui Coubertin, fe 
meile au pentru prima oară acces ia 
probele de atletism și gimnastică.

Programul, în general, s-a mai re
dus. Au dispărut rugbyul, tenisul, 
polo-călare, tirul. S-a renunțat !a ci- 
teva probe de atletism, iar numărul 
concurenților de fiecare țai 
probă, a fost redus la patru.

Cele mai muite victorii 
au revenit tot americanilor, 
eforturi însă. La 
de fiecare dată

IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI i

A IX-a EDIȚIE A J. O AMSTERDAM

viști să facă parte din delegația 
României-la J,O. de la Miinchen, 
iar printf-o comportare de presti
giu să contribuie la cîștigarea a 
8—10 medalii. Selecționarea, peste 
prevederi, prin îndeplinirea hare
murilor olimpice, a încă 5—8 spor
tivi din secțiile : ciclism, atletism 
și lupte ;

o Menținerea clubului pe locul 
I in întrecerea pe țară dintre clu
buri ; ■

• îndeplinirea și depășirea obiec
tivelor de performanță la toți in
dicii. în această direcție, Biroul 
Consiliului clubului, cabinetul me
todic, vor analiza trimestrial sta
diul de realizare a obiectivelor de 
performanță și vor lua măsurile 
corespunzătoare de mobilizare a tu
turor factorilor responsabili pentru 
depășirea acestora ;

• Intensificarea muncii de selec
ție și instruire sportivă în rîndu- 
rile elevilor, ale copiilor și junio
rilor in- general. Pentru aceasta, în 
cadrul clubului se vor organiza 
centre de inițiere și învățare la 
înot, tenis de cîmp, patinaj, cultu
rism și gimnastică. De asemenea, 
pentru atragerea tineretului spre 
practicarea organizată și cu regu
laritate a sportului, în perioada va
cantei. de vară, de două ori pe săp- 
tămînă se va asigura accesul liber 
pe bazele stadionului Dinamo. în

Asociația sportivă Avîntul din 
comuna Frasin, județul Suceava, a 
împlinit cu cîteva zile în urmă 25 
de ani de activitate. înființată in 
1947, de cîțiva tineri entuziaști, ea 
a crescut și s-a dezvoltat, ajungind 
să numere asfăzi peste 2 000 de 
membri, să dispună de o bază ma
terială care îngăduie activitatea în 
bune condițiuni a celor 7 secții cu 
peste 100 de sportivi legitimați, 
(printre care 1 maestru al spor
tului, 15 sportivi de categoria I, 
25 de categoria a Iî-a, 10 de ca
tegoria a III-a și 20 de juniori). 
Echipa de oină din Frasin este de 
multă vreme participantă nelipsită 
Ia turneul final al campionatului 
național.

Printre cei mai fervenți susți
nători ai mișcării sportive locale 
se numără primarul comunei. Iosif 
Chiș, și președintele asociației, 
Gheorghe Giugolsa, care cu 25 de 
ani în urmă s-au numărat printre 
membrii foddatori.

Stînd de vorbă cu tovarășul Chiș, 
el ne-a spus :

„Printr-o simbolică și fericită 
coincidență, jubileul „Avintulut*

din Frasin a __ __
rioadă cînd întregul nostru popor 
întâmpină Conferința Națională a 
partidului și împlinirea unui sfert 
de veac de la proclamarea Repu
blicii.

Ne-,im angajat cu acest prilej să 
desfășurăm o și mai susținută mun
că politico-ideologică și cuît'jral- 
educativă în rîndul tineretului, in- 
demnîndu-1 să-și încordeze toate 
eforturile in muncă, spre a da pro
duse mai multe și mai bune.

Pentru odihna și sănătatea celor 
ce muncesc, am prevăzut amenaja- 
tea în acest an, prin muncă pa
triotică, a unui ștrand, a unei are
ne de popice, precum și a unor te
renuri simple.

De asemenea, avem în plan orga
nizarea a 15 acțiuni turistice și Ic 
gitiniarea a încă 189 de sportivi în 
secțiile asociației, 
de categoria I și 
11-3“.
, LȚu nș-a. rămas 
succese cît mai 
frasin eni.

>
pentru prima m, in finală — cu 

15 m înainte 
sosire a ț-șnit ire
zistibil același stu
dent de 19 ani cir. 
Vancouver

I■ 111. M. Britan 
12. Argentina 
13 Dâh^mârc «•
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capacitate de 
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A fosi de 9 ori 
(performanță egala -1 
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CE SANSE DE „SUPRAVIEȚUIRE“ IN DIVIZIA A' 
AU ECHIPELE PE CARE LE CONDUCEȚI?

@ Răspund antrenorii C. RADULESCU [C.F.R. Cluj] și V. MĂRDĂRESCU [Politehnica lași]
La cei doi poli ai săi, clasamen

tul arde. F. C. Argeș, U.T.A. și 
„U" Cluj aleargă după un... titlu, 
iar C.F.R. Cluj și Politehnica Iași 
visează, noapW de noapte, un loc 
sub soarele Diviziei A. Mai dra
matică este lupta din subsol, pen
tru că cine va pierde duelul, va 
pierde și... războiul, urmînd să ia 
drumul diviziei secunde. La ora 
actuală, cînd un singur punct des
parte cele două echipe, și C.F.R. 
Cluj și Politehnica speră în salva
rea de la, retrogradare, fiecare team 
mizînd pe resursele sale, dar și pe 
slăbiciunile adversarului direct. Des
pre ce gîndesc și, mai ales, despre 
ce se pregătește acum în cele două 
tabere veți, afla dip; „dialogul la... 
subsol" purtat cu cei doi antrenori, 
dr. Constantin Rădulcscu și Vîn- 
tilă Mărdărescu.

★

dintre ele credeți că va fi hotărî- 
toare în „duelul salvării11 ?

— Fiecare dintre eie ! 
programul și veți vedea

— Duminică jucați la 
timp ce. Politehnica are 
cu Crîșul.

— Noi avem, firește, un meci 
mai greu decît ieșenii. Dar avem 
și un oarecare avantaj moral in 
fața Petrolului. Pentru că am în
vins la Ploiești, cindva. cu 3—0.

— în seara zilei de 25 iunie, cînd 
se va încheia campionatul, ce cre
deți, veți fi un om fericit sau trist ?

— Noi am crezut în salvare cînd 
totul nc părea potrivnic și mulți 
ne considerau utopiei. Cu atît mai 
mult cred astăzi, cînd un singur 
punct ne desparte de locul 14, adică 
de răminerea în Divizia A...

— Argumente ?...
— Seriozitatea și dăruirea exem

plară a băieților mei, pregătirea, 
ambiția și crezul întregului lot.

in

PAAVO NURMI

— Cum vedeți tranșată dispu 
Politehnica Iași — C.F.R. Cluj ?

— Nu mă pot pronunța, mai aș
tept vreo două etape. Sint mulțu
mit că echipa mea beneficiază în 
momentul de față de o pregătire 
fizică bună, care ti va permite să 
dispute finalul de campionat in ple
nitudinea forțelor. De asemenea, și 
moralul ei imi oferă speranțe..

clasamentul returului1
lVă prezentăm mai jos clasamentul 

returului, adică cei alcătuit 
rezultatele înregistrate în cele 
pe disputate pină acum 
de primăvară :

sezonul I

un nou record 
olimpic și l-a. 
vina din nou 
Ritola. A lua
5 000 m tot cu

i.-ia A acka. premergătoarea 
campioanelor olimpice: 

tea discobolei noastre, ea 
o aruncare de 3Șt62 m

Pe dr. Constantin Radulescu, unul 
din 
l-am „ 
după terminarea etapei a XXVI-a. 
Feroviarii se apropiaseră atunci 
un singur punct de studenții 
șeni...

— Mă temeam ca Politehnica 
nu obțină ambele puncte de 
Steaua — a început doctorul dia
logul.

— Neobtinînd decît un punct, iar 
C.F.R.-ul cîștigînd acasă, înseamnă 
că...

— înseamnă că lupta pentru evi
tarea retrogradării e deschisă in 
continuare. Cine va reuși să se re
facă fizic mai repede și mai bine 
va ave® sorți de izbîndă.

— — Mai sînț patru etape. Care

antrenorii C.F.R.-ului Cluj, 
„consultat11 miercuri, imediat

la 
ie-

să 
la

Iași. V. Mărdărescu. n-a 
ușurat decît în clipa în care 
fluier al arbitrului cons- 
„remiza* în partida cu 
„Am luat un punct mare"*

î. z.
3.
4.
5.
c.
7.

ergem
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

★
Miercuri seara, antrenorul Poli- 

tehnibii 
răsuflat 
ultimul 
fințea 
Steaua.
— ne mărturisea el,‘acolo, pe ban
ca de pe care înregistrasem, îm
preună, scurgerea celor 90 de mi
nute.

— Duminică, teoretic analizînd 
lucrurile, echipa dumitale se poate 
distanța la trei puncte. Și atunci, 
adio emoții...

— Teoretic, da, dar, vedeți dv., 
finalurile de campionat nu prea țin 
seama de calculul hirtiei...

_  ț ? !
— Da, va fi mult mai greu pen

tru noi, mai ales că ne vedem ne- 
voiți să jucăm, în continuare, fără 
cinci titulari.

— Totuși, Crișul nu vă poate 
pune probleme...

— Ar fi periculos pentru băieții 
mei să privească astfel partida cu 
Crișul, o echipă in plină organiza
re care, netnaiavînd nimic de pier
dut, evoluează cît se poate de re
laxat. Ați văzut, ea a reușit un 
3—3 cu Dinamo. învingătoarea re
centă a U.T.A.-ei. in deplasare.

— Vă înțeleg, pregătiți de pe a- 
și sub 
ne pu-

i«— n 
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____ „23 
August", ora 17,30 : Rapid — 
Farul (Divizia A) ; ora 19.15 : 
Steaua — Dinamo (Divizia 
A) ; Terenul GhenCea, ora 
9,45 : Steaua — Dinamo (ti- 
neret-rezerve) ; Stadionul Giu- 
le^ti„ ora 9,45 : Rapid — Fa
rul (tineret-rezerve) ; Stadio
nul Progresul, ora 11 : Pro
gresul Buc. — Metalul Euc. 
(Divizia B) ; Terenul Flacăra, 
ora 11 : Sirena — Flacăra ro
șie (Divizia C) ; Terenul Con
structorul, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Electronica (Di
vizia C) ; Terenul 
ora 11 : Voința —
Leliliu (Divizia C) : Terenul 
Laromet, ora 11 : Tehnome- 
tal —■ Mașini Unelte (Divi
zia C).

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

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

RUGBtf Teren Politehni
ca, ora 9, Sportul studențesc 
— C.S.M. Sibiu ; Teren Glo
ria, ora 11,30. Gloria — Po
litehnica Iași (Divizia A). Te
ren Vulcan, ora 9, Vulcan — 
Rapid (meci de baraj pentru 
promovare în divizia A). Te
ren Olimpia, ora 9,30 : C.S.Ș.

Rapid și Teren Gloria, ora 
9,30, Șc. sp. 2 — Grivița Ro
șie (meciuri în turneul final 
de"juniori).

Voința,
Victoria

ii
11 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

3 
1
2
2
1

3
5
4
4
4
1 3

10— 9 1C 
14—12 15 
10—11 13 
12—10 13 
18—10 12
10— 3 12
11— 12 12 
14—12 11

10 11
U
11
10
10
9
7
3

11—11 
11—B 
13—10
3— 9
9—1» 

11—17
3-25

I
I
I
I

cum partida de duminică, 
aspectul ei psihologic... Ce 
teți spune de C.F.R. Cluj, echipa 
cu care vă duelați pentru 
viețuire în Divizia A ?

— Este o echipă unită, ambițioa
să. îi admir puterea de luptă.

supra-

F. c. ARGEȘ
A.S.A.
,U* Cralovâ 
„U- Cluj 
Rapid 
CJJt. 
Farul

8.. Dinamo
9. U.T.A.

10. Petrolul
11. Sport Club
12. Steaua 
II. St. roșu
14. Jiul
15. Politehnica
16. Crișul

(Notă : Cifrele din paranteze re
prezintă : prima — locul ocupat In 
toamnă după același r.umăr de eta
pe ; a doua — locul ocupat în pre
zent în clasamentul general).

€e exprimă acest clasament ?
•In primul rîr.d, comportarea In a- 

cest sezon a echipelor.
In al doiiea rînd, prin comparație 

cu locurile ocupate în toamnă, tot 
după 11 etape, și cu cele din clasa
mentul general, el reflectă, ca iln 
grafic, oscilațiile echipelor. Din acest 
punct de vedere, se remarcă faptul 
că o serie de echipe au făcut salturi 
spectaculoase față de seronul din 
toamnă (,,C“ Craiova, Rapid, C.F.R.. 
A.S.A.), unele imbunălățindu-ți sub
stantial poziția în clasamentul după 
26 de etape, tocmai datorită bunei 
evoluții din primăvară. Altele, insă, 
au înregistrat căderi vertiginoase 
(U.T.A., Sport Club, St roșu, Steaua, 
Dinamo), semn al unei evoluții mai 
slabe sau slabe. în felul acesta, cla
samentul i â . r__  ____
formații în două grupe : cele cu se
zon bun în toamnă și cele cu com
portare bună in primăvară, j 
și grupa „constantelor11 : ______
Jiul, Politehnica și Crișul, cu poziții 
identice sau apropiate in cele două 
sezoane.

I
I
I
I
I
I
i
I

slabe. In felul acesta, cla- I 
returului împarte aceste I doua Drnnp : pp!p m •

eu com- n
Adăugăm I
Petrolul. I

I
RĂDUCANU A PRIMIT MUSTRARE I

Iîn cadrul unei ședințe 
Si ei centrale de competiții 
plină a F.R.F., a fost 
comportarea lui Răducanu în me
ciul Rapid — Crișul, jocul lui peri
culos din această partidă, ca și din 
altele.

în fața Comisiei de disciplină, 
Răducanu a regretat ieșirile lui

a Comi- 
și disci- 

analizată

necontrolate, angajindu-se să aibă 
o comportare demnă, în concordan
ță cu valoarea sa sportivă, cu locul 
pe care îl ocupă în fotbalul 
nostru.

Comisia a luat act de poziția auto
critică a lui Răducanu, sancționln- 
du-1 doar cu „mustrare-1

I
I
«

mile ș: cursa de o orâ). A fost su
pranumit „finlandezul cu chipul de 
piatră-, «miracolul curselor de aler
gare-, „campionul economiei inte
grale-, „omul-cronometru* (căci a- 
lerga cu con om etnii în mînă). Cu 
stilul său dccontractat, i 
distantele fără nid un efort 
Supunindu-se ritmului dictat 
ceasornicului, pâeea adesea 
nore prezența adversarilor.

pulveriza 
aparant.

: de acele ; 
i să ig- -

moment dat. oștenta 
dat. lăstadu-i 
Se pare că ofî 
solicitat acest 
onora sflrș: 
ral ui său. ! 
si la startul 
cole, evul 
echipa 
se face 
trebuie 
tânărul com

Finlanda 
cu primele două locuri la 
dar a decepționat la arur,< 
liței (recordmanul mondial 
se clasează abia al 6-lea 1).

La probele de atletism și 
mă au participat și sportivi

La 100 m — clasat al 4-lea în se
ria cîștigată de englezul London cu 
10.8 s, ca și la 200 m, clasat al 6-!ea 
în seria cîștieatâ de americanul 
Cummings cu 22,4 s, Ladislau Peter 
este eliminat. Rezultatele atletului ti
mișorean nu pot fi explicate decît 
prin inadaptabilitate, prin lipsa de 
experiență în concursuri internațio
nale. căci recordurile sale.erau : 10,6 s 
pe 100 m (finala olimpică 
cu... 10.8 s !) și 22,2 s pe

Aruncătorii de greutate 
trece de 13 m. Tot așa, 
înălțime au ieșit din concurs 
1,77 m.

Fără succes au concurat și ceilalți 
reprezentanți ai țării noastre, prin
tre care Vintilă Cristescu (Brașov) 
la maraton (abandonat).

Probele de scrimă sint dominate

Gaudin, care, - 
ește consacrarea 
gurase neabătut, 

ta toate echipele de

scrimă ale Franței ! Gaudln cîștigă 
titlurile la floretă si Spadă. La sabie, 
de multă vreme (șî încă multă vre
me) nimeni nu poate concura pe tră
gătorii maghiari.

Unii dintfe scrimerii români pre- 
zenți la Amsterdam erau de o • va
loare destul de bună pe plan euro
pean. Nu e vorba desigur de cei ,ce 
erau socotiți simpli ,fermieri de sa
lon". .. Mihail Savu, de pildă, cîștigă, 
la floretă, seria a 8-a, în care figura 
și... campionul olimpic pe 1P24, Ro*1 
ger Ducret 1 Eliminat apoi în semi
finale (printre învingătorii săi se 
aflau acum doi dintre învinșii Băl 
In serie !). Mihail Savu a fost desi
gur victima Cbbselit.

Tn probele de scrimă pe echipe, re
zultatele nu sînt mai strălutite.

Ce s-a. mai întimplat. la., celelalte 
sporturi ? Weissmuller e încă cel mai 
rapid înotător aj lumii. Dar impre
sia cea mai profundă o creează fi
ravul suedez Artid Borg, de două ori 
al doilea in 1934, iar acum — ca o 
comperrșațife-? — al treilea la 400 m 
și carrtpipa, )a 1500 rfl

O milionară.dștyjă pro^a ambar- 
caț’ilor m la iahting^yCihe st" /
fi putuf-d-W^'-ura' pe Virginie Hăriut 
(Franță) cafe ' avea la' dispoziție uit 
echipaj âe. . marlr.ali de profe'14 îî- î =.-x,

- ■ - ~ - - ,~l" —- ~r ~ —
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Penttila

de scri- 
românî.

s-a cîștigat
200 m.
n-au putut 
săritorii în 

la

DUPĂ TURNEUL
CONSTĂNȚENI

Ecaipa constănțeană, invitată de 
S. C. AngoulOme pentru a susține 
două jocuri în regiunea Charente, 
primul în compania echipei gazde, 
iar al doilea, la Royan, cu o pu
ternică selecționată a departamen
tului Charente-Poitou. formată din 
jucători de la Angouleme. Cognac, 
Poitiers și Royan. pe coasta Atlan
ticului, aeși învinsă iii ambele par
tide. a lăsat o bună impresie.

Spunem 
întinerită 
sub 20 de 
deosebită, 
elementele 
Dumitru, Cioarec, Hoiban, Varga și 
Dobre s-au încadrat perfect in joc, 
vădind o bună orientare tactică, 
lucru semnalat de altfel și de presa 
locală franceză, cum ar fi cotidia- 
nele „La Charente li bre ' si „Sud- 
Ouest“ (Bordeaux).

La oaspeți am văzut un joc în 
care angajamentul fizic total și pro
tejarea perfectă a balonului au pre
dominat, dar, mai ales, o reabili
tare a grămezilor deschise, lucrtlri 
Pe care, spre sfîrșitul turneului, 
le-au aplicat și constănțenii, con
statare făcută și de cei doi foști 
internaționali români Paul Ciobă
nel și Valeriu Irimescu.

Dintre jucătorii hiai în vîrstâ ai

aceasta, deoarece echipa 
considerabil (9 jucători 
ani) a opus o rezistență 
De remarcat faptul că 
tinere ca Ștefan. Boroi,

S-J

RUGBYȘTILOR
ÎN FRANȚA

Farului o comportare bună au 
avut-o Cristea. Constantin, Sîrbuși, 
în al doilea joc, Oprea, care, cu 
experiența lor, au reușit să-i mobi
lizeze pe „tineri".

Din acest turneu, constănțenii au 
avut multe de învățat și sperăm că 
în jocurile ce vor 
âdesț lucru prin 
și mai ales prin

urma vor dovedi 
calitatea jocului 
disciplină.

a fost, pe alocuri, surprinzător
rea echipei masculine Minat» Bala Mard, 
care se „nunță o guteinică adversară ți 
pcntto eelii&ae dfK A. Nedoncludeniă 
0V01ir*M Voinței București (masculin), 
tatoalsâ »l eâ ta divizia A. daf fără prea 
mari speranțe de supraviețulfe în tod- 
dlțilie formei (Un ultimul ttțîrp. în 
sfirSit, Progfesttl BWU'feșU. promovata 
în divizia feminină A ars nevoie de îm'iu- 
-nătâțirl serioase ta evtaponsnța echipei . 
penwu a tai»' ’î»ța ȚfMlKliii leșttton

Horia ALEXANDRESCU
-'•;n 'ăs- v.;. - f .

CLt^AMENTELE- FINALE
masculin,' Scrii» '

1. VOINȚA BUCUREȘ'rt 1811 "i" <321-^65:W
2. Știința Bacău .18 10? 5 284—244 S3
3. Relonul Sâvmețli 18 10 9 8 317—300 ‘0
4. ASA Tg. Mureș 1-1 9 2 7 287-274 20

____ „____  ........ _ 6. Ratihâria Teleajai ■ 14'»1 127»—’63 W
întregului 6. Chimia Făgăraș ’«

campionat. EXeeptind formațiile Textila, ,7. Comerțul C-ța
' b. Agronomia tași.. '

b. Tractorul B/așdV

Seria

• Epilogul campionatului

încheiat, deci, 6 nouă etllțls a 
ca.nplonatu:ui Dr. lzlei B de. handbal. Cu 
un .'mal tumultuos, abundent in sur
prize. cu saUsIacții și decepții, aceasta 
ediție a întrecerii eșalonului secund a 
fost mai atractivă și mai disputată ca 
orietnd. aducind 4n scenă" citeva for
mații deosebit de puternice, dar elimi- 
nind, totodată, echipele care nu ,s-.au dp-. 
veciit pregătite pentru a face lață exi
gențelor acestei categorii.

Bilanțul competiției este acum cunos
cut. ei conflrmind in general previziu
nile in privința viitoarelor divizionare 
A. care sftit MINAU»- BAIA MAR»- Și 
VOINȚA BUCUREȘTI — ta mâsO'Ttln, 
PROGRESUL. BUCUREȘTI și CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA _ la feminin.

înainte de a comenta maniera ta care 
aceste echipe au parcurs drumul, pro
movării, se cuvine să ne oprim asupra 
retrogradatelor, a căror luptă a consti
tuit de fapt, caracteristica ‘ 
c tata.'. r- - - 
Clsnădie, Politehnica 
Oradea — virtual... 
din etapa a 16-a, la 
Chimia Tr. Măgurele _______ ,------
retur — celelalte echipe care Vor fl pre
zente de anul viitor în campionatele 
județene au nutrit speranțe pînă in ul
tima rundă, unele dintre ele nebănuind 
chiar că vor ajunge pe pozițiile codașe. 
Ne referim, în primul rlnd, la Știința 
Petroșani altădată divizionară A. sin
gura echipă care reușise să smulgă un 
punct redutabilului team Mlnaut Baia 
Mare. Studenții se găseau înaintea ulti
mei etape pe locul 6 tn clasament, în 
aparență destul de departe de emoțiile 
retrogradării. Șl, totuși, ambiția hand- 
baliștilor de la Banatul Timișoara, pre-

Galați și Voința 
retrogradate țiică 

care se adaugă și 
— descalificată in

-•

a

' 1. MINAUR B. MARE
2. știința Lovrin
3. CSM Reșița
4. ASA Sibiu
5. Gloria A râd
6. Timișul Lugoj
7. Metalul C. Micft
8. Banatul Tirtiișoara

. 9. Știința Petroșani • 
10. Textila Clsnădie

‘ FEMININ,

n*ft
18 17 1
18
18
18
18
10
18
18
18
18

0 371—188 3S
S38«—27019
7 281—231 19
8 278—290 18
8 258^295 13

8 0 10 201—231 16
8 0 10 263—=279 16
.7 1 10 238—308 13 
0 3 9 233—237 15
4 1 13 988—303 ‘»

Seria I 
oaiiștilor ae la Banatul Timișoara, pr=-
zenți tn îtftregtil retur pe locul o. «* - 1. PROGRESUL BUtf.'i «18 3 
făcut ca ei-«ă poată- fruCUfica-ublUffia^s,, - -- -- - .....
șansă, reușind in extzemia o ftTîeoaJă'- 
de-a drepi.uj' senzațională cu echipa stu
dențească ! Nii" ă»șiv' fticru-ă rt*tițîr*tl 
Tractorul Brașov, formație ce putea să , 
se salveze mult mai ușor, dar care s-a 
consolat, probabil, prea devreme cu si
tuația ei. Cădeți vertiginoase au îhre- , 
glstrat Agronomia Iași și Univ. II Timi
șoara, scăpate, Insă, de locurile, „fatale", 
în vreme ce echipele IGfex București, 
Rafinăria Teleajen și Știința LoWin att 
..tras" puternic în ultimele runde pen
tru a-și îmbunătăți pozițiile din Clasa
ment.

Revenind ta „cele patru TCfidite11. Vom 
consemna întîi victoria de ultim moment 
a handbalîSteiOt de la Constructorul Ti
mișoara. care se întorc, dună numai un 
an, îll prima divizie a țării, in dauna 
C.S.M. Sibiu. învinsă Chiaf pe ., linia de 
sosire ! Remarcabilă este apoi promovâ-Cornel POPA

MIHAI TACAU, VICEPREȘEDINTELE 
SECȚIEI DE FOTBAL a asociației 
GÂZ METAN MEDIAȘ. Ați plefdUt, tn 
minutul 85, meciul de la Oradea, eu 
Olimpia, și, totuși, fiu aveți nimic de 

împotriva veșnicului vinovat : ârbi-

necăjit! pe suporterii Vagonului șl ai lui 
Sport Club Bacău cu asemenea aâucăfl- 
âmlhle 7

2. Voința București i- 18 11 4
3. Spartac , Ploiești 13113
4. trhîv. Iași * .. . 18 .9 3* _.T. ...

18- 7 2

3. Spartac . Plaieștl r
4. țmiv. iaâ
5. Gloria BUzSu
6. Constructorul Buc.
7. Chimia Făgăraș
3. tGEX Buc.
9. Voințe Rădăuți 

io. Poli Galați

Seria a

nI
J

■

I

.. c,- !_£

2 339—177-20
3 Ijf.—i 63 26
4 173-1-144 65 
« ăc.o—ieb Si
7 167—190 17 

_ .>169—189 (6
15 3 4 9 11)6—fosil 
18 6 t ti 165—9<ft 13
16 4 4 10 170_137 10 
18 3 1 14 128—204 7

.. '.«*i

n-a
2 241—142 20
4 172—143 27
7 218—138 21
7 211—196 20
8 178—161 19

1. CONSTRUCT. TIM.
2. CSM Sibiu
3. Șpârfca Mediaș
4. Cdnstrurrt; b. Marc
5. Voința Sighișoara
6. Jiul Petr^ș-ani . -
7. Textila Sebeș'
8. Univ. n Timi t ....................... -
9. ’Bermagant »I. lâ 5 013 19i—18a io

10. Voința Oradea' 13 4 1 13 145—239 9

18 13 3
18 13 1
18 10 I
18 9 2
18 9 1
18 .8 1 0 135—18017
18 7 110 169—191 13
18 6 1 11 180—193 13

fee-
■ -> o

.a
ai

-.?,b

ROMI HA

LA VASTO CHIETTI

BKONTRO
ITALIA-

Dimpotrivă, felicitați brigada
. 1 ~ . nu. .

care a înțeles să-Și Iacă d 
bucată ca Si dv; vâ tăceți

arbitri condusă de I. Cimpeanu. pentrd 
modul în 
to Via. Ne 
datoria !

HAS, BUCUREȘTI. Vă mulțumim pen
tru bunele intenții ți vă 
vom Citi cu același Intdrds 
scrisori, pe care nl IS-ațl 
direct. Nu cred, totuși, că 
dativul Ulei, ar constitui 
mai bună decît U.T.A.-el, dificilă, poate, 
dar, ea să folosim iKhbajul sportiv, re
gulamentară, i-espectindu-se Inițialele 
respective. Este adevărat că. ih asefhe- 
nea cazuri, pohte ti fvitat atlt. dativul, 
cit și gene'iVul. folosindu-se nominati
vul. U.T.A., precedat de substantivul : 
echipa. Dar. alunei, se ivește alt incon
venient repel area cUvtatiliUi eriilpa. s i 
așa des întilnit. in mod iibieetlv. lrits'-o 
cronică sau un comeiilariu sportiv

COMPONENȚII ECHIPEI DB FOTBAL. 
VIITORUL. COMUNA TUDOR VLADI- 
MlRfcSCU. JUDEȚUL IALOMIȚA. „Sin- 
tț-m o echipă modestă, anonimă și am 
dori să ne ajute șl pe noi cineva cu sTâ- 
iuri“. Citlnduavă- scrisoarea, mi-am dat 
seama că dv. aveți nevoie de un teren 
de -u-tbal. -de ecHipameiit. și fileideCuni 
de ...staturi, cate ■ftu-> tej-—ț,^. ipț-țV-1 ae !z 
cald. Chiar nu se găsest^ rjjci un^ii^bjftț

asigurăm bă 
viitoarele dv. 
putea adresa 
genetivul sau 
6 exprifiiâie

retinut finalul scrisorii : „dacă v<nn fl 
ajutați, promitem că se vor auzi iflimal 
lucruri bune despre echipa h&astra“.

NAStE GHINDA. SATUL CUIER, JU
DEȚUL ARAD. Oferiți o fotografie a 
lui LitCthazîonale Milano, Juventus Tf>- 
riiîd sau Universitatea Ciul, ih sdhiid-
bill palmaresului echipei U.T.A.. du io-tu- . 
file ecilpate in eamplonal, de la inliiil-

$

în mica localitate Ita
liană de pe coasta Adrla- 
ticii, Vasto Chietti, care ■ 
a devenit un fel de pa
radis al caricaturiștilor lu
mii. se va inaugura, la 17 
iunie,-cea de a doua edi
ție a bienalei „HippO- 
campo". împrejurarea ne 
este apropiată in primul 
rînd pentru că tema per
manentă a expoziției este 
turismul, iar în al doilea 
rînd pentru că la prima 
ediție placheta de argint 
„Căluțul de mare" a re
venit colaboratorului nos
tru N. Claudiu.

De data atfeastă, în pâ-

raîel. Va avba 10c și ver
nisajul uhei secțiuni de 
caricatură românească, la 
care participă 15 artiști 
români cu 57 de lucrări 
reunite sub titlul (cu alură 
sportivă) „incbtitro Roma
nia — Italia11

Printre expozanți (ale 
căror lucrări pot fi admi
rate și la „Salonul umoru
lui11 din sala Onești) se 
numără : Toni Avram, 
Crăiță-Mîndră, 
Pim, Cik Damadiari, Co
vaci, Nell Cobar, Eenedict 
Gănescu, Claudiu, Jo, Taru 
etc.

Dragoș,

H. Z„ _____ _ _____ _____
nouă la ureche acest Zvon, lansat de unii 
care nu vor să se Împace cu- ideea' ne
reușitei echipei noastre reprezentative 
de fotbal în încercarea de a se califica 
In semifinalele Campionatului Europei. 
Dar. zvonul n-are nici un temei : nu 
s-a depus nici o contestație In legătură 
cu cel de-al treilea meci dintre echipele 
României șl Ungariei, de la Belgrad.

VASILE I. NENCIU. COMUNA VA
LEA LUNGA, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA. 
1> Vagonul a retrogradat din Divizia A. 
la stirșitul ediției 1968—69. A urmat că
derea din ..B“ In „C“. dar acum fotba
liștii de la Vagonul sînt fruntași tn se1 
ria lor șl ... poate că vor face cale în
toarsă. 2) Dinâmo (Sport Cltib) Bacău 
a retrogradat în .,B“. la sf’rșitul cam
pionatului 1962-63 revenind îp prima 
divizie in ediția 1367—68. Dar, de ce îl

T1RGOVIȘTE. Ne-a ajuns Șl

țare și pină. acum, cu .toate meciurile 
eiștigzte pierdută «ăj Ifefmlnâtfe la egâ- • :■ 
Hfate. cu p-riictajul tina»,! rralttăf lă tie- ,, 
care ediție. Nurhai .. atjț ?, Nu .știu cui . 
ii va suride un astfei. de schimb, care 
seamănă cu un anunț‘la’ ..Mica publici- 
late", cu -uu-matorui conținut : „Schimb 
urgent locuință. 2 camere, cu lemne, ciș
mea in tune, cartierul -Ghoncea, contra 
apartament patru câiherv, încălzite gâze. 
ultracentrM'1; —

AI.EXArNTltU~bBLEZNiUC. COMUNA 
ȘTULPICANT. ' JUDH"rUL SUCEA V X. 
Este ri.-'t-tî ae -spas eare a tdst „epoca 
de aur" a echipei dv. favorite, Raoid. 
Evident., nu pot fl uitate. eeif 7 victorii 
finale țdinlre carb șâSe consecutive) ob
ținute in .Cupa României, Înainte, de 
război. Pe de alta parte. însă, RaplTul 
a trăit pentru prima oară satisfacția cu- 
eefiril calfi&onatulul, acdâi Sțivâ tal. '' 
Adevăftt! ăs®1 ci dincolo de lluZHi» și 
deziluziile pe care ie-a oferi» de-a irtn- «f 
gal anilor.-atpOrterilor sil. Ranld- .s,a 
numărat megu printre echipele rrun- . 
laș? ale WBSltaul MM. - 
răspuns-, mă . aștept ca mplCU.țtMf s* tfiâ 
primească cu nori șî făhtafâ c&iă Voi 
Veni ta Ciulești 1 ' ~

A. cfttSTY. htOfEȘW. « ntateafe»

F- i-ațit. oon-

1988, la București t România -*« Andii: 
0—0 : 15 lanuărle 1963, îă Londră : Alifii:

Românlț ji-1. _ t.”'.
ai fotbalului th flndurilfe Consiiraim “‘echr^atA neEPE|S 
popular comunal și al colectivului de gratulation 1" 
conducere a C.A.P. din comuna dv. ? . ’
Aproape că nu he vine șâ credem ! Arii lluslrajii: N. CLAUDIU

CC

t
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SCRISOARE

J. ROTHENBURG - 2132 m
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

de 2 h 59:42.

Ia Wimbledon.

Kurt Bendliu, fost 
la decatlon șl me-

tadtR 
al Ita- 
Marmi

ur-
___(Ceh o.

pe care a întrecut-o cu' 
(25—7).

a 
„82

de pentatlon
Berlinul occi- 
victoria suede- 

a totalizat 5 252

in hocheiul amator. Este, 
inexplicabil ca o țară

pină 
cu o

Cea de-a Vl-a etapă a turului ciclist 
al Tunisiei, Gafsa—Kasserine (111 km) 
a revenit algerianului Abdelkader Cha- 
abane cu timpul " - - — - -

Prlm* etapă eontraeronontetru 
vlduaî, din cadrul turului ciclist 
llel, s-a disputat la Font» del ..... ......
pe distanța de 90 km șl a revenit lui 
Eddy Merckx tn 14:40. După 11 etape, 
în clasamentul general conduce Eddy 
Merckx, urmat de G. Pettersson (Sue
dia) la 1:32, Fuente (Spania) la 3:59.

ANGLIA — S.U.A. IN CADRUL

tora. condiție de bază a ridicării pro
ductivității muncii, a economisirii for
ței de muncă, a scurtării termenelor 
de execuție.

Concursul International 
modern, desfășurat în 
dental, s-a încheiat cu 
zului Bjor Ferm, care ____ ______  ____
puncte. Pe echipe, a cîștigat selecțio
nata R. F. a Germaniei cu 14 578 p.

Echipa braziliană 
sao Paulo, aflată 
a jucat la Pireu 
Olympiakos, una 
pionatulul. Partida 
litate : 1—1 (1—0). 
scorul tn minutul _ „__  _____ ___
gazdele au egalat prin golul marcat 
Karavites în minutul 52.

DIN MONTREAL
f'deyi qr rT,„. „

se i
sore turbi: 
Tovarășul 
mandâ să 
execuție a 
termenele

Vrcînd, apoi 
șoselei ce face

tenis 
ieri

Billy

râtVidruțeiJ.

.pre

aici, prin 
cu mașinile la

neral al

me

I

ANTIDOPING SI LA TURNEUL
DIN BRAZILIAFOTBALDE

reuniunea de slmbâtă, am a-
10

Bucurie de nedescris la Torino

GAPRINDAȘVILI

KUȘNIR 6-3

u

Dumitru NEGREA

ȘCOLAR
✓

!J

3 Agerpres).— —
»

internațional care

formarea 
disputate

Faceți cunoștință cu Robert Helies

Meciul pentru titlul mondial feminin 
de șah dintre maestrele sovietice Nona 
Gaprindașvili și Alia Kușnir a conti
nuat cu disputarea celei de-a 9-a parti
de. A cîștigat (la mutarea a 40_a) Nona 
Gaprindașvili. care conduce acum cu 
scorul de 6—3.

cîștigă pentru a 14-a 
de campioană a Italiei, 
acest domeniu un re

Alexandru Turei (stingă) C îngenunchează pe maghiarul Kozma, cu 
directă de dreapta Foto i Sigmund BAKCSY

tatea de cavaler al Cuierului cu 
ani în urmă. Din 1967, el este pur
tă torul ecusonului F.I.F.A. încă un 
amin-'-t interesant i și tatăl său a 
fost un apreciat arbitru de fotbal.

TRISTUL BILANȚ ĂL FINALEI „CUPEI CUPELOR

■i

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
In județele brașov și vilcea

(Urmare din pag 1)

neral al partidului semnează in Car
tea de onoare a combinatului

★
Pe p]

avut loc un entuziast miting consa
crat sărbătoririi a 50 de ani de exis
tență a Combinatului chimic Făgăraș.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de, stat este în- 
tîrppinată cu putcrni.cc aplauze, ovații 
Și„urale.,. tu<n

Mitingul este deschis de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.CJî„ 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

Are loc, apoi, solemnitatea înmînă- 
rii unor înalte ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La miting au luat, apoi, cuvîntul 
ing. Teodor Șuteu, directorul combi
natului, maistrul chimist Vichente 
Pică, Erou al Muncii Socialiste, și 
muncitoarea

Primit cu vii și îndelungi aplauze, 
cu urăle și ovații, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvân
tarea secretarului general al partidu-

lui a fost subliniată cu vii ți puter
nice aplauze.

♦
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

a continifet apoi la marele complex 
hidroenergetic Lotru.

După ce« cemaj. de la Făgăraș la 
Brezoi, firul Oltului, elicopterul spe-Pe platoul din fața combinatului a
cial care transportă pe secretarul ge
neral al partidului, pe ceilalți con
ducători de partid și de stat spre 
marele complex hidroenergetic Lotru, 
se înscrie pe valea riului cu același 
nume și, survolînd frumoasele comu
ne din zona Brezoi, Valea Iui Stan, 
aterizează la Malaia. De 
Voiheasa, se ajunge_
marele baraj-de la Vidra.

O mare masă de oameni a
— muncitori, ingineri, tehnicieni de 
pe șantier — primesc cu căldură pe 
oaspeți. O companie alcătuită din lup- 
tători^ dirț gărzile patriotice prezintă 

Era aliniat detașamentul de 
patriotică ai tineretului, 
imensă oglindă. lac”l de acu- 

_se întinde printre munți 
ircă mina 
asta de origine 

Aici este încă 
:ate. Barajul se 

itructorii

Ana Keseriu.

onoruL 
muncă

Ca o 
mulare _____ _ ___
sub Paring, dindu-și pa: 
altă oglindă de ană. ace: 
glaciară, lacul GUcescu. 
șantier In plină acti______
află la o cotă ridicată, și cons' 
pot oferi unele elemente importame 
privind lucrarea.

In dialogul cu constructorii, se
cretarul general al partidului soli
cită date privind ritmul de execuție 
a lucrărilor, modul in care sînt folo
site utilajele Și recomandă o utilizare 
rit mai completă și intensivă a aces-

★
robotind 
legătura 

și Voi nea sa peste curmă: 
coloana mașinilor se îndreaptă s 
celălalt nod important al lucrări 
punctul unde întreaga rețea de c 
țări, zăgăzuiri și deversări de 
iți găsește împlinirea — Hidroceati 
de ia-Ciunget.

La t&uarea In incăata hidrocen: 
Iei, coastroctorii. spepaliștii fac. i 

a lăvarăsflor lor de la bara, 
ți einoțio nantâ manifestare 
ct și atașament secretarului 
al partidului.
impresionanta scobitură ’a n 

situată la o adiacime de 140 de m
.uzitează conducta de cădere 1 
, camera de distribuire a i 

e. gura tunelului de fi 
Nicolae Ceaușescu r= 
se accentueze ritmul 
hicrărilcr. să se devans

în încheierea vizitei de 
centrală, tovarășul Nicolae 
urează. încă o dată, cons! 
noi și noi succese în stindl 
tivitate depusă pentru realiza 
exemplară și înainte de termen 
tuturor parametrilor proiectați

D_pă cum am anunțat, stadionul 
municipal din Torino a găzduit un 
concurs atletic internațional la care 

uat parte sportivi și spor- 
din U.R.S.S., Suedia, R. D. 
lână. R. F. a Germaniei, Fran- 
kxnânia, Spania, Iugoslavia, 
lia etc. Revenim azi cu alte 
tate. Vedeta concursului a fost 
izul Isaksson care a cîștigat 
t de săritură cu prăjina cu ro
lul de 5,45 m. La săritura în 
me bărbați, pe primul loc s-a 
t Dahlgren (Suedia) — 2,19 m, 
: de Ser ban loan (România) 
16 m. Schivo (Italia) — 2.13 m.

Alte rezultate: masculin: 400 m 
rduri : Z:r:n (l’.RAS.) 50**4T0; 

ciocanului: Theimer
emană) 71,60 m ; 200 m
nea (Italia) 20”410 — re
in egalat; aruncarea su
cii (R-F.G.) 74,66 m ; 110 
: Drut (Franța) 13”310 ; 

1 500 m : Ivanov'(VJLS5.) 3'37”810; 
feminin: 100 m plat: Molinari (Ita
lia) UT. 10 ; săritura în lungime ; 
Morgova (Bulgaria) 6.46 m ; (Popes-

cu — România — a ocupat locul 4 
cu 6,14 m); 1 500 mr Pignr (Italia) 
4T0”5 10 — nou record italian. în 
această probă, Fița Rafira (Româ
nia) a ocupat locul 5 cu timpul de 
4’24”8/10).

Proba de 3 000 m obstacole, din 
cadrul concursului atletic de la Os
trava, a fost cîștigată de sportivul 
bulgar Mihai Jelev cu un timp ex
celent : 8"29"4 10. Cursa de 100 m 
plat femei a revenit cunoscutei 
sprintere poloneze Irina Szewins
ka, cronometrată în ll”3/10. Tot ea 
a ieșit victorioasă și în proba de 
200 m plat cu timpul de 23”6/10.

(Urmare din pag. 1)

partea a trei dintre cei cinci ar
bitri. Gu(u b.p. (3—2) Kolev.

Intr-un meci fără istoric V. Si
monov (U.R.S.S.) l-a întrecut îna
inte de limită pe J. Lopez (Spania). 
Simonov b.ab. 1 Lopez. în celelalte 
meciuri ale acestei categorii s-au 
înregistrat rezultatele : S. Poulain 
(Franța) b. p. (4—1) J. Douglas 
(Scoția), Siegfried Vogelreuster 
(R.D.G.) b.p. (4—1) C. sitiler (Aus
tria), Stevan Popovici (Iugoslavia) 
b. ab. 3 J. Vytrhlick (Cehoslova
cia). în ultimul meci al reuniunii 
de la prinz, campionul de seniori 
al Poloniei, Krzysztof Pierwienieski 
l-a învins prin abandon în ultima 
repriză pe E. Mattukat (R. F. a 
Germaniei).

PROGRAMUL GALELOR DE AZI
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CAT. SEMIMIJLOCIE : Benes 
(Iugoslavia) — Filev (Bulgaria) 
Borbely (Ungaria) — Cimpoeșu 
(România), Schulz (R.D.G.) —
Moser (Austria). Zorov (U.R.S.S). 
— Putlk (Cehoslovacia), Borst 
(R. F. a Germaniei) — Fr. Rodrl- 
guez (Spania), Gale (Anglia) — 
Burkp (Scotia), Boljung (Suedia) 
_ Cakal (Turcia), Wojczyv (Po- 
•—. 1 (Franța)

Diaciuk 
(România), 
— Wreden 

(Franța)

de Condurat în prima repriză îl 
va obliga să se resimtă în restui 
timpului de luptă. Dar n-a fost așa. 
Boxerul nostru a demonstrat o pre
gătire fizică deosebită, care i-a per
mis să continue lupta în aceleași 
condiții pînă la gongul final, ba 
chiar în ultimul minut de luptă a 
mai insistat o dată în ofensivă, o- 
bligîndu-1 pe arbitrul din ring să nu
mere din nou. Acordarea deciziei a 
fost o simplă formalitate. Condurat 
b.p. (5—0) Parafianovicz. în cadrul 
aceleiași categorii, Dragan Miciovici 
(Iug.) b.p. (5—0) William Straub 
(Scoția).

Ion Adam (pană) a întâlnit în 
iugoslavul Slavko Gavrancici un ad
versar puternic, cu un joc de pi
cioare derutant. în aceste condi
ții, sarcina pugilistului român a fost 
foarte dificilă. Ajutat de o pregă
tire fizică excelentă, Adam a făcut 
o adevărată risipă de energie și cu 
lovituri repetate la ficat șj figură a 
acumulat treptat punctele necesare 
victoriei. Ultima ofensivă a lui Ga
vrancici, din ultima repriză l-a gă
sit pregătit pe boxerul român, care

a contrat precis, păstrîndu-și avan
tajul acumulat. Adam b.p. (5—0) 
Gavrancici. în cadrul aceleiași ca
tegorii, Valeri Lvov (U.R.S.S.) b. 
ab. I H. Plank (Austria), Janos 
Csap (Ungaria) b.k.o. 1 R. Iltanen 
(Finlanda). Victor Tușev (Bulgaria) 
b.p. (5—0) M. Spencer (Anglia).

Categoria mijlocie mică : R. Max
well (Anglia) b.p. (5—0) K. Pcter- 
șen (Danemarca), Vladimir Linka 
(Cehoslovacia) b.p. (5—0) H. Zantti 
(Austria). Intr-un meci extraordi
nar, Nicolae Bădescu l-a întrecut 
la puncte pe sovieticul Ivan Zibo- 
rov, după ce în primele reprize 
campionul nostru de juniori fusese 
de două ori numărat. Ca și ceilalți 
colegi de echipă, Băbescu a de
monstrat o excelentă pregătire fi
zică, motiv pentru care felicităm 
colectivul de antrenori ce s-a ocu
pat de preparativele Iotului de ti
neret. Băbescu b.p. (5—0) Ziborov. 
Vasili Ivanov (Bulgaria) b. ab. 1 
N. Odhan (Turcia). Categoria mij
locie : Paul Knudsen (Danemarca) 
b. ab. 3 Vasile Croitoru.

Două excelente performanțe au 
punctat reuniunea atletică desfășu
rată ieri la Potsdam. Astfel, sprin
tera Renate Stecher a egalat re
cordul lumii la 100 m (11 sec.) de
ținut de Wyomia Tyus (S-U-A-). în 
cursul aceluiași concurs, Joachim 
Rothenburg (R.D.G.) a ameliorat cu 
20 cm. recordul european la arun
carea greutății, aducîndu-1 la 2J.32 
m. Iată seria aruncărilor sale: 
20.56 — 21,32 — 21,05 — 20,70 — 
20,59 — 21,13.

0 DELEGAȚIE SPORTIVĂ
OIN R.O. GERMANA A VIZITAT

INSTALAȚIILE OLIMPICE
DE LA MUNCHEN

Boutefeux 
SEMIGREA : 
— Culineac 

(Bulgaria) 
Dylbaltys

lonla) 
CAT.
(U.R.S.S.) 
Stolnenov 
(Anglia), 
Popovlcl (Iugoslavia).

Ora 19

CAT. COCOȘ: Solomin (U.R.S.S.) 
— Jorgensen (Danemarca), Scha
fer (R. F. a Germaniei) — Kyhan 
(Turcia), Llndsbay (Suedia) — 
Fenkar (Cehoslovacia). Fiind (An
glia) — Guinaldo (Spania), M. 
Lazăr (România) — Krumov (Bul
garia), Srboyiub (Iugoslavia) — 
Cunindgham (Scoția). Racsa! (Un
garia) — Zomow (R.D.G.). Sta- 
nlscawscki (Polcnlai — Vllander 
(Finlanda), CAT SEMTUȘOARA : 
Obodln (U.R.S.S.) — Garcla
(Spania), Kalevl (Finlanda) — 
Clcrowias (Polonia), Kaspar (Ce
hoslovacia) — Grlgolof (Bulgaria), 
S. Cuțov (România) — Ruck 
(Olanda).

ii..b j v.‘ i
- In cea de a-.doua reuniune a zi
lei, după festivitatea de deschidere, 
și-au făcut apariția în ring repre
zentantul nostru la categoria muscă, 
Dinu Condurat și polonezul Jan 
Parafianoviez. După un foarte scurt 
timp de studiu, Condurat a pornit 
la ofensivă și și-a dominat adver: 
sarul cu lovituri de la distanță. Cu 
o excelentă serie în finalul reprizei, 
boxerul român și-a obligat adver
sarul să asculte numărătoarea arbi
trului. Ne temeam că efortul depus

IN TURNEUL FINAL AL „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ

C. P. B. - neînvinsă înaintea ultimelor reuniuni
MANGALIA, 3 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Vineri, după 
deschiderea festivă, care a fost 
realizată cu concursul pionierilor 
și elevilor din localitate, întrecerile 
din cadrul turneului final al „Cu
pei României" la oină au continuat 
cu disputarea primelor partide din 

. turneul tur-retur pentru • locurile 
1—4. Cap de afiș a fost jocul din
tre C. P. București și Dinamo. în
tâlnirea era pe punctul de a se în
cheia cu o mare surpriză, echipa 
antrenată de maestrul sportului Me 
Dacău — C.P.B. — abia reușind un 
rezultat de egalitate: 15—15, în- 
tr-un final palpitant. Dar perfor
mera reuniunii de vineri după- 
amiază a fost formația Viață Nouă 
Olteni, care a obținut victoria asu
pra echipelor Dinamo (19—13) și 
Biruința Gherăiești (17—13). Suc
cesele' oiniștilor din Olteni se da
torează în cea mai mare măsură 
jocului foarte bun la bătaie, care 
le-a permis șă acumuleze multe 
puncte suplimentare.

In
sistat din nou la meciuri echili
brate și foarte interesante. Revela
ția zilei de vineri, Viață Nouă Ol
teni, nu a reușit să reediteze jocu
rile bune din ajun și a pierdut, 
astfel, ambele întâlniri susținute : 
10—20 cu Biruința Gherăiești și 
6—12 cu C.P.B. într-o altă parti
dă, Dinamo s-a revanșat, pentru 
înfrîngerea suferită în jocurile pre
liminare, întrecînd pe Biruința 
Gherăiești cu 20—17. întîlnirea 
C.P.B. — Dinamo s-a întrerupt la 
scorul de 10—3 în favoarea poli
grafilor, din cauză că dinamoviștii 
Boldu și Chițu au părăsit terenul, 
la o decizie a arbitrului. Dar, 
conform regulamentului, C.P.B. 
cîștigă întîlnirea cu 6—0.

Azi (n.r. ieri) a început și turneul 
de consolare. Iată primele rezulta
te : Avîntul Frasin Celuloza Că
lărași 12—4, Tricolorul B. Mare — 
Avîntul Curcani 9—14.

CONTROL

E JANEIRO
— „Cupa independenței Braziliei1 
marele turneu 
va po'-ar.za atenția amatorilor de 
fotbal in această vară, va Începe la 
11 iunie. bueur!ndu-se de partici
parea a 20 da echipe reprezentati
ve. De la start vor lipsi totuși trei 
formații puternice : Anglia, R. F.

După ce Juventus a cîștigat cam
pionatul Italiei, la Torino bucuria 
suporterilor a fost de nedescris. 
Timp de citeva ore circulația în 
oraș a fost întreruptă de „defila
rea" a mii de suporteri, care și-au 
manifestat pe străzile orașului en
tuziasmul față de echipa lor favori
tă. Dar și în vestiare s-au petrecut 
lucruri aproape incredibile. în eu
foria victoriei finale, jucătorii l-au 
aruncat cu tot cu haine, intr-un ba
zin de înot, pe antrenorul lor. Bo- 
niperti !

Juventus 
oară titlul 
deținînd în
cord absolut, fiind urmată de In
ter, care a cucerit titlul de 11 ori. 
De menționat însă că această ed:*:e 
a campionatului a fost cea mai pa
sionantă în ultimii 20 de ani.

ORANTES ELIMINAT DE PROISY 
ÎN SEMIFINALE LA ROLAND GARROS

Campionatele internaționale de 
ale Franței se apropie de sfirșit. 
s-au disputat și două finale, tn 
ceea de dublu femei. , cuplul 
Jean King (S.U.A.), Betty Stove (Olan
da) a întrecut perechea engleză Winnie 
Shaw, Neil Truman 4u ’’

In prima semifinală a probei de sim
plu bărbați, Patrick Proisy (Franța) l-a 
întrecut pe Manuel Orantes (Spania) cu 
6—3, 7—5, 6—2.

tn cea de a doua semifinală : Andres 
Gimeno (Soania) —' Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) 4—6, 6—3, 6—1, 2—6, 6-3. Fi
nala va fi disputată între Proisy și Gi
meno.

Alte rezultate : Ulrich Pinnen (R.F.G.) 
— Traian Mareu (România) 3—6, 6—4, 
6—0 (semifinală la simplu juniori) ; Mo
nika Jausovec (Iugoslavia) — Mariana 
Simioneseu (România) 7—5, 10—8; Ro
bert Howe (Australia) — Jim Gilchirst 
(Australia) 6—2, 6—2 (finală la simplu 
„veterani), tn cea de a doua finală 
principală a zilei, Fred McMillan, Bob 
Hewitt (R.S.A.) ’ —RatrfClo Cornejo, Jai
me Fillol (Chile) 6—3, 4—6, 6—3, 6—1 
(dublu bărbați)

tn cadrul campionatelor internaționala 
de tenis ale Franței de la Roland Ga-

rros se desfășoară și o probă de dublu 
bărbați rezervată veteranilor. Printre pe
rechile calificate în semifinale se numă
ră și aceea în care primul ministru al 
Franței, Jacques Chaban-Delmas, joaca 
împreună cu Henri Pellzza. amîndol ju
cători renumițl în epoca de glorie a te
nisului francez. în anii ’30. In sferturile 
de finală, cuplul Chaban-Delmas — Pe- 
lizza a învins cu 2—6, 6—3, 6—1 perechea 
Kronk (Australia). Caro (Franța).

(Agerpres)

„CUPEI WIGHTMAN " LA TENIS (1)
Chris Evert, în vîrstă de 17 ani, marea 

revelație a tenisului american, iși va 
tace debutul In Europa. Tînăra tună
toare a fost selecționată în echipa S.U.A.. 
care în zilele de 16 si 17 iunie va intîlni 
la Londra echipa Angliei, In cadrul 
„Cupei Wightman". Această cupă a fost 
creată In anul 1923. în întîlnirile care 
au avut loc pînă acum, tenismenele a- 
merlcane au obținut 36 de victorii.

FINALELE PENTATLONULUI 
ATLETIC

(Urmare din pag l)

(Lie <10 Timișoara) 11,55 m; pe 
locul trei Mariana Balaban (Lie. 
39 Rimuresti) 11712 m

în cazul băieților. Lascăr Con- 
stnntlnescu (Lie ind.de petrol Cîm- 
pina) s-a arătat a fi cel mai iscu
sit sprinter : 11,0 sec. pe 100 m.
După el s-au clasat Mihai Kiss 
(Lie. 10 Timișoara) 11.4 sec., ca și 
Cezdr Drăgăniță (Lie. 39 Bucu-

rești). Pe locul trei nu mai puțin 
de 4 concurenți cu 11,5 sec. : P. 
Stinghiuță (Lie. 10 Timișoara), C. 
Todor (Cîmpina), R. Coeiu (Lie. 8 
Iași), C. Bîrcă (Lie. 2 Roman).

Proba cea mai spectaculoasă a 
fost cea de lungime, în care s-a 
impus Marius Scoarță (Lie. 39 
București) : 6,84 m.

Concursul continuă duminică, 
cînd se vor cunoaște și cîștigătorii 
celorlalte probe și echipele clasate 
pe primele locuri.

Arbitrul finalei „C.C.E." de 
miercuri seara de la Rotterdam a 
fost francezul Robert Helies. El este 
unul dintre arbitrii cei mai cunos- 
cuți, la ora actuală, în Europa. 
După ce a condus numeroase par
tide din „C.C.E." și „Cupa cupelor" 
precum și întâlnirea de la Londra 
din sferturile de finală a C.E. din
tre Anglia și R. F. a Germaniei, azi 
el va arbitra finala „Cupei Fran
ței", dintre Marseille și Bastia.

Robert Holies este în vîrstă de 
43 de ani. De profesie comerciant 
(în prezent, proprietarul unui res
taurant), Helies și-a început activi-

Illovszky nu se teme
Venind direct de la Stockholm, 

unde echipa Ungariei a terminat la 
ecahtate < >—0) cu Suedia în cadrul 
preliminariilor C.M. *74. Rudolf 
Llovszky s-a oprit la Munchen, 
unde a urmărit întâlnirea dintre 
selecți matele R. F. a Germaniei și 
l~ K-S-S. Antrenorul echipei ma
ghiare a avut numai cuvinte de 
laudă ia adresa ambelor echipe. 
După cum se știe. în semifinalele 
C.E., echipa Ungariei va întâlni for
mația UJtS5.

Iată ce a declarat el după amin
tita întâlnire din capitala Bavariei; 
„Rezultatul favorabil echipei vest- 
germane interesează mai puțin. E- 
chipa sovietică a arătat in prima 
repriză un joc excelent de apărare, 
care cu greu poate fi străpuns, tn 
partea a doua a meciului, cînd 
ambele echipe au ieșit la atac, jo
cul a fost, de ambele părți de un 
excelent nivel. La 0—4, echipa 
U.R.S.S. a jucat Ia fel de bine, dar 
a avut neșansa să rateze citeva oca
zii clare. Am remarcat pregătirea 
fizică a ambelor echipe, în spe
cial a celei sovietice, care a aliniat 
o formație fără câțiva internaționali 
de la Dinamo Moscova, tn ciuda 
calităților arătate, nu ne este tea
mă de viitorii adversari, fie ei so
vietici, în semifinală, fie vest-ger- 
mani, în cazul calificării în fi
nală. .

In timp ce milioane de telespecta
tori canadieni, de la un ocean la al- 
tul. sint captivați în fața micilor 
ecrane, asistând la jocurile echipelor 
favorite din Liga națională de hochei 
(N.H.L) — care reunește elita aces
tui sport, din S.U.A. și Canada — 
„țara frunzei de arțar" este absentă 

Ia marile competiții amatoare și

supremația 
intr-adevăr, __ ,__
unde în fiecare familie copiii învață 
să patineze și să joace hochei la o 
vîrstă foarte fragedă, să fie în impo
sibilitate de a reuni o reprezentativă 
amatoare capabilă să concureze de 
la egal la egal cu cele mai puternice 
formații europene.

nadians" a autorizat jucătorii selec
ționați din efectivul ei să participe 
la acest turneu, iar alți jucători ca
nadieni ce evoluează în echipele a- 
mericane și-au manifestat și ei do
rința de a juca în acest turneu. Așa 
sînt Boby Orr, Phil Esposito, Derek 
Sanderson de la „Boston Bruins", 
Bobby Hull „cometa blondă" de la

Asemenea face animate pasionează pe spectatorii Ligii americano-canadiene: portarul Smith și fundașul Mag* 
re gheață) au lăsat liberă poarta echipei Black Hawks, în care Pete Stemkowski va marca ftestin* 

gheriz un gol pentru Rangers —>
prima dată In istorie — nu 

intre participantele la 
ire

al 
ho- 

„In-

— pen 
s~3 ntunsrHX P”'_ - .__ .
ultima Olimpiadă aibă. In iama 
cută, cînd pe întregul teritoriu 
Canadei s-a desfășurat „Luna 
cheiului celor mici" (sub deviza 
soțeste-ți copilul la patinoar !“), com
petiții rezervate categoriilor de vîrs
tă variind între 6 și 14 ani, au fost 
reactualizate discuțiile în jurul crizei 
hocheiului amator.

Canada, patria jocului cu crosa, 
înzestrată cu numeroase patinoare în 
aer liber sau acoperite, a pierdut

a Germaniei și Italia, care ău re
fuzat invitația, invocînd un calen
dar prea încărcat.

Echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Scoției, Uruguayului și Braziliei 
vor juca direct în grupele semifi
nale, in timp ce alte echipe, ca 
Franța, Venezuela, Bolivia, Argen
tina, Portugalia, Iugoslavia, selec
ționata Africii etc., vor participa 
$1 la grupele preliminarii. Printre 
arbitrii invitați să conducă partide
le acestui mic campionat mondial 
se numără elvețianul Rudolf Scheu- 
rer și vest-germanul Kurt Tschen- 
scher.

Organizatorii au anunțat că 
turneul de fotbal din Brazilia 
va efectua control antidoping,
care vor fi supuși după flecare 
med doi jucători din fiecare echipă.

la se 
la

Raportul final al poliției din 
Barcelona, publicat cu întârziere, 
redă pe deplin caracterul turbulent 
și comportarea huliganică a celor 
20.000 de turiști scoțieni, care au 
luat cu asait stadionul din Barce
lona cu ocazia finalei „Cupei cupe
lor" dintre Glasgow Rangers și Di
namo Moscova. Bilanțul este trist, 
în ciocnirile dintre suporterii sco
țieni cu polițiștii spanioli : un mort, 
97 de suporteri și 8 polițiști inter
nați în spitale, în stare gravă, și în 
fine alți 31 de spectatori ușor ră
niți.

Stadionul a suferit mari strică
ciuni, evaluate la două milioane de 
pesetas. De asemenea, au fost dis
truse patru restaurante din jurul 
lui, care, conformîndu-se ordinului 
poliției, au refuzat să vîndă bău
turi scoțienilor. Hotelul „Calleja de 
la Costa", situat în preajma Bar
celonei, are distrus întregul mobi
lier de pe timpul vizitei scoțieni
lor.

Gazeta spaniolă „Marca" relatea-

Foto: SPORTS ILLUSTRATED
Scuzele și argumentele invocate de 

echipa canadiană — între altele in
terzicerea participării jucătorilor pro
fesioniști la aceste competiții — nu 
au darul de a remedia sau rezolva 
această situație. Pentru' că nimeni nu 
s-a preocupat aici de pregătirea unei 
echipe canadiene, a unei selecționate 
puternice, pregătită conform stilului 
de joc european și arbitrajului ama
tor care limitează angajamentul 
fizic.

In 1968, primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliot Trudeau (el însuși 
un sportiv pasionat și un fost jucă
tor de hochei) a decretat „starea de 
urgență" în sportul cu crosa. A fost 
întocmit un comitet menit să gru
peze toate asociațiile amatoare de 
hochei sub o singură direcțiune — 
„Hockey Canade" — însărcinat cu 
reabilitarea hocheiului canadian pe 
scena Internațională. Acest comitet, 
a cerut la masa de negocieri auto
rizația prezentării unul număr de 
jucători profesioniști, pe lingă cei 
amatori : în fața refuzului dictat de 
forul internațional (L.I.H.G.) ei au 
decis să retragă Canada din compe
tițiile internaționale. Această retra
gere (provizorie, să sperâm) are, 
totuși, o calitate i ea da posibilitatea 
echipe! Canadei să se reorganizeze, 
pentru a găsi o soluție mal potrivită 
în rezolvarea actualei situații.

La ora aceasta, evenimentul spor
tiv al anului tn lumea hocheiului, 
așteptat cu un imens Interes, este se
ria de tntîlnlri dintre echipele Cana
dei șl U.R.S.S., programată pentru 
toamna viitoare. în urma acordului 
intervenit la campionatele mondiale 
de la Praga, se vor juca * meciuri, 
4 în Canada șl 4 în Uniunea Sovie
tică. Turneu! hocheiștilor canadieni 
va putea fi prelungit eventual In Sue
dia și Cehoslovacia. Primele patru 
partide se vor juca la Montreal, To
ronto, Vancouver șl Winnipeg, între 
1 și 8 septembrie! celelalte se vor 
juca la Moscova între 22 !și 28‘ sep
tembrie.

Trei mari echipe canadiene — 
Montreal, Toronto și Vancouver — 
care evoluează în prima ligă profe
sionistă vor contribui la 
echipei. Partidele vor fi _,_r___
conform regulamentului amâtor, Iar 
jucătorii profesioniști ce' 'vor fi se
lecționați pentru acest turneu vor în
cepe antrenamentele lor mai devre
me, la începutul lunii august, micșo- 
rîndu-se astfel perioada lor de va
canță. Celebra echipă „Montreal Ca-

„Chicago Black Hawks", Bobby Rous
seau, Brede Park de la „New York 
Rangers". Chiar celebrul Jean Beli
veau, care s-a retras din activitate 
anul trecut, s-a arătat dispus și inte
resat a juca în acest turneu. Va fi, 
deci, o adevărată selecționată națio
nală a Canadei, realizată pentru pri
ma dată în istoria' hocheiului profe
sionist, menită să onoreze emblema 
„frunzei de arțar" — patria hocheiu
lui I

In ceea ce privește posibilitatea 
unei eventuale reintrări a Canadei 
în competițiile mondiale amatoare, o 

• hotărîre va fi luată Ia congresul 
L.I.H.G. ce va avea loc în vara 
aceasta la Mamaia, în România. Nu 
este exclus să vedem pe reprezen
tanții țării care a „inventat" hoche
iul revenind în marile competiții ale 
crosei.

DEREK FABIAN 
Montreal, iunie

I

T E L’ E X
Cea de-a V-a etapă a turului ciclist »L 
Angliei, Aberystwyth—Landudno, a re. 
revenit rutierului irlandez Peter Doyle, 
««•!. •e.operlt dl3tant» «» km în 3 h 33:23. în clasamentul «eneral, dup» 
elnei etape, pe primul loc se află 
Kaczmarek (Polonia) cu 17 h M,«, ur
mat la 11 secunde de Doyle (Irlanda) 
11 la 14 secunde de Svoboda ----
slovacia.

de fotbal Juventus 
în turneu în Grecia.
cu formația locală 

din fruntașele cam- 
s-a încheiat la ega- 
Oaspețli au deschis 

5 prin Moachlr,

continuîndu-și turneul în Australia, 
chipa de rugby a Franței a jucat 
Adelaida cu o selecționată australiană 
pe care a întrecut-o cu scorul de 44—19

ză că, din cauza comportării spec
tatorilor scoțieni, președintele 
U.E.F.A., Wiederkehr, și alți mem
bri ai conducerii forului european 
au trebuit să se închidă în cabine, 
de unde au fost eliberați abia după 
30 de minute de la sfîrșitul jocu
lui.

Un alt ziar spaniol citează din 
raportul poliției că de pe stadion 
au fost adunate peste 2 OQQ de ști- 
cle goale, lanțuri de biciclete, bare 
de oțel, brice, haine etc.

Rapoartele medicale confirmă 
faptul că majoritatea scoțienilor in
ternați erau în stare de ebrietate 
sau sub influența drogurilor.

Examenul medical efectuat asu
pra dinamovlștilor din Moscova a- 
rată că majoritatea lor prezentau 
urme de lovituri, iar jucătorul Sabo 
fusese lovit la cap, cu o sticlă.

Sperăm că toate aceste manifes
tări huliganice vor fi luate în dis
cuția ședinței U.E.F.A. și că forul 
european va dicta măsuri corespun
zătoare.

Din Londra se anunță că sînt puține 
speranțe ca australianul John New
combe să-și apere titlul în tradiționa
lul turneu de tenis de la Wimbledon. 
Recept. Newcombe își exprimase do
rința de a lua parte la acest mare con
curs. dar conducătorul grupării profe
sioniste „W.C.T.“. Lamar Hunt, se opu
ne participării tenismanutul australian. 
L. Hunt susține că Newcombe este le
gat prin contract pfnă la sfîrșitul anu
lui de gruparea profesionistă și va tre
bui să fie prezent la turneul de la st. 
Louis, programat în aceeași perioadă 
cu campionatele de.........................

Atletul vest-greman
recordman mondial ._ _________ „I=_
dallat cu bronz la Jocurile Olimpice din 
Mexic, nu va putea participa la Olim
piada de vară de la MUnchen. Pârtiei, 
pînd la un concurs de selecție, desfă
șurat în apropiere de MUnchen, Bend- 
lm s-a accidentat grav la tendonul Iul 
Ahile. In urma acestei răniri, el nu va 
mai putea continua antrenamentele 
timp de citeva luni.
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