
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân a hotărît ca lucrările Conferinței Naționale 
a partidului să se desfășoare în zilele de 19—21 
iulie 1972, cu următoarea ordine de zi stabilită 
la plenara din 18 aprilie a.c. : „Cu privire la în

făptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale 
Congresului al X-lea al P.C.R., și la măsurile de 
perfecționare în continuare a conducerii și pla
nificării activității economico-sociale, la dezvol
tarea democrației socialiste".

MITUL PATRIEI NOASTRE

INMARfLE EFORT CONSTRUCTIV
In telegramele adresate Comitetului Central al P.C.R., to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, sosesc mereu, de pe 
întreg cuprinsul țării, vești despre suplimentarea angaja

mentelor luate inițial în întrecerea socialistă, pentru îndeplini
rea înainte de termen a cincinalului, răspunsul înflăcărat al 
întregii națiuni la chemarea partidului.

în această adevărată competiție cu ei înșiși a tuturor cetă
țenilor patriei, se află încadrat, cu tot elanul și cu toată dărui
rea, tineretul sportiv care, la locurile de muncă, în băncile 
școlilor sau amfiteatrele facultăților, pe stadioane, este ferm 
decis să dea țării, poporului, tot ceea ce aie mai bun, mai 
nobil și mai valoros.

fizice in rindul maselor largi
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

Printre acțiunile cu care spor
tivii fruntași ai țării și-au propus 
să întîmpine cele două evenimente 
de însemnătate istorică în viața 
partidului și poporului nostru, Con
ferința Națională a P.C.R. și cea 
de a XXV-a aniversare a procla
mării Republicii, s-a înscris și 
ceea de răspîndire a educației 
zice în 
oameni 
celor de la sate, unde se simte 
precădere 
xercițiului

In acest 
monstrația 
denți de la I.E.F.S., 
va performeri consacrați pe pla
nul sportului național, au făcut-o 
duminică dimineața în comuna Ho
tarele din județul Ilfov, așezare 
veche, aflată nu prea departe de 
Capitală.

Asemenea reuniuni, în care 
mizei, al luptei pentru puncte, 
tru o poziție în clasament, al 
litățitor și ambițiilor proprii con
fruntărilor de pe stadioane, l-a 
luat simpla (dar nobila) dorință de 
a dezvălui frumusețile și secretele 
sportului unor parteneri mai pu
țin inițiați, poartă totdeauna un

rîndul maselor largi 
ai muncii, mai ales

nevoia popularizării 
fizic.
context
pe care

s-a înscris 
un lot de 
cuprinzînd

a- 
fi- 
de 
al 
cu 
e-

de- 
stu- 
cîți-

locul 
pen- 
riva-

parfum aparte, fermecător. Iar pen
tru niște tineri care se pregătesc 
să îmbrățișeze profesiunea frumoa
să, dar aspră, a dascălului, ele se 
transformă în veritabile lecții prac
tice, într-un examen și un pre
ludiu la meseria pentru care, de 
bună voie, au optat.

...Cînd, la ora 8 dimineață, auto
buzul pleca spre comuna Hotare
le. studenții — mulți dintre ei

campioni republicani sau compo- 
ner.ți ai loturilor reprezentative — 
se întrebau, oarecum legitim : „Cum 
vor fi terenurile pe care vor e- 
volua ?“ La sosire, surpriza a fost 
mai mult decît piăcută : in curtea 
liceului îi aștepta o frumoasă bază

Radu TIMOFTE

'Continuare fn pao a 2-a)

La Brăila a fost - inaugurată

0 FRUMOASA BAZA SPORTIVĂ SI DE AGREMENT5

Se simțea lipsa la Brăila a unui 
loc unde locuitorii urbei să-și poa
tă petrece plăcut, sănătos și util 
orele libere, 
a soarelui și

Cu citeva 
din oraș au 
la Veriga, locul de confluență din
tre Dunărea Nouă și cea Veche, 
într-un ținut pitoresc, ca de Deltă, 
o bază turistică dedicată odihnei 
active, sportului. Primind spriji
nul larg al organelor locale de 
partid și de stat, mobilizat de or-

in tovărășia naturii, 
a apei, a sportului, 
luni in urmă, tinerii 
hotărît să amenajeze

ganizațiile U.T.C., 
lean a răspuns cu 
mării, 
sionanț 
luat la _ 
întreagă de lucrări

tineretul brăi- 
entuziasm che- 
volum impre- 

patriotică. eva-
prestind un
de muncă 
peste 1 >>0 000 lei. O serie 

calificate au

I EXACHE-coresp

(Continuare tn pag. a 2-a)

COMENTARIU DE FOTBAL

0 ETAPĂ CARE NE INDICA

Dinu Condurat (stingă) a obținut o categorică victorie in fața iugoslavului 
Miciovici. Foto : V. BAGEAC

de 
la ul- 
Oszet- 
Dreier 
minu- 
juriul

Elena Trandafir (dreapta) și Cornelia P'etrușcă, două dintre jucătoarele 
de bază ale reprezentativei României la Split

LA C.M. DE LA SPLIT

JUCĂTOARELOR NOASTRE DE POPICE
Chiar dacă este un lucru cunoscut 

acum, ne face, totuși, plăcere să sub
liniem din nou faptul că echipa fe
minină de popice a României a do- 
bindit un splendid succes la cea de-a 
IX-a ediție a C.M., cucerind, pentru 
a patra oară consecutiv, invidiatul ti
tlu, performanță unică în istoria aces
tei competiții. Faptul că echipa noas
tră a fost, iarăși, imbatabilă, este cu 
atit mai valoros, cu cît o serie de 
specialiști de peste hotare erau con
vinși că la Split, reprezentativa Ro
mâniei nu-și va mai putea menține 
supremația. Ne amintim de cîteva 
convorbiri purtate înaintea C.M. cu 
persoane marcante în sportul popice
lor, care prevedeau asaltul echipelor 
R.D. Germane, Iugoslaviei, Cehoslova
ciei, Austriei și Ungariei, echipe dor
nice de afirmare și hotărîte să între
rupă șirul victoriilor românești. In
tr-adevăr, sextetele acestor țări au 
constituit, pentru toată lumea, o fru
moasă surpriză, ele prezentîndu-se în 
evident progres. Dar actualele con
fruntări, socotite în tabăra celor pes
te 50 de ziariști prezenți la Split, 
drept cele mai aprige și valoroase din 
istoria C.M., au dat un strălucit cîș- 
tig de cauză jucătoarelor pregătite de 
antrenorul emerit Alexandru Andrei. 
De asemenea, proba supremă a C.M., 
întrecerea individuală, în care Elena 
Trandafir a urcat pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului laureatelor, iar 
Cornelia Petrușca a obținut medalia 
de bronz, ca și disputa pe perechi, 
unde Florica Neguțoiu și Ildico Groză- 
vescu au ocupat locul trei în clasa
mentul final, au însemnat deplina 
confirmare a valorii sportivelor noas
tre în jocul feminin de popice.

Cititorii au remarcat, desigur, că 
din cauza orei tîrzii de încheiere a 
ultimelor întreceri, am publicat doar 
rezultatele respective și cîteva amă
nunte. De aceea, vom încerca acum 
să redăm alte interesante adnotări a-

supra comportării româncelor în a- 
ceastă pasionantă luptă din sala Iugo- 
plastica.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a- 
la rubrică)
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LA CICLISM

0 CAMPIOANĂ Șl... APRINDE
SUBSOLUL CLASAMENTULUI

toată 
și lu-

...S-a văzut și s-a convins 
lumea. Nu aduc săptăminile 
nile unui campionat ce aduce 1 
MINUT.

— Minutul de Ia Iașî (ultimul de 
cînd Alecu a trimis 

poate să în- 
Divizia B a

Ploiești (al
Bretan a în-

joc • ! ’.) 
mingea în bară — 
semne puntea spre 
Politehnicii.

— Minutul de la 
19-lea) — cînd Sorin
scris golul victoriei ceferiștilor de 
pe Someș — pare, într-un fel, mai 
încărcat in consecințe, în perspec
tive care se pot naște ca o reac
ție în lanț. Toate sub impulsul a- 
celui gol, acelui minut.

Avînd, în continuare, două me
ciuri consecutiv acasă, C.F.R. pare 
a avea un avantaj teoretic chiar 
și asupra... Petrolului — învinsa 
sa de duminică ! Echipa ploieștea- 
nă a intrat în hora retrogradării 
în virtutea unui golaveraj foarte 
defavorabil (—15 !) și a unui pro
gram de coșmar — un meci acasă, 
cu Dinamo (care poate atinge cla
sarea reclamată de „Cupa U.E.F.A..") 
și două ' în deplasare, cu U.T.A. 
(care nu-și poate permite să piar
dă nici un punct — vezi, încă, 
lupta pentru titlu și chiar pentru 
asigurarea unui loc pentru ..Cupa 
U.E.F.A.") și cu Jiul... candidată și 
ea, teoretic, la drumul spre Divi
zia B. Cu numai 24 de puncte și o

nouă înfrîngere (posibilă, am vă
zut că în fotbal totul e posibil...), 
echipa din Petroșani ar mai ră
mîne cu numai un punct în plus 
față de... C.F.R., de pildă, bine
înțeles în ipoteza că clujenii n-ar 
scăpa ocazia unei victorii pe Pr°* 
priul

Prima reuniune a zilei de ieri a 
debutat cu un meci extrem 
disputat, de Ia primul pină 
timui sunet de gong : St. 
kowski (Polonia) — P. 
iR.FG.). La sfirșitul celor 9
te regulamentare de luptă, 
l-a declarat învingător în unanimi
tate pe pugilistul polonez. Oszet- 
kowski b.p. (5—0) Dreier In ca
drul aceleiași categorii (pană), 
Patrik (Franța) b.p. (3—2) A 
(Turcia).

Tot la pană a evoluat și 
zentantul nostru Ion Adam, 
întîlnit pe boxerul sovietic 
Lvov, sportiv cu o bună tehnică și 
posesor al unor lovituri de temut. 
Adam a boxat reținut în primele 
două reprize, motiv pentru care a 
întîrziat să lovească la fiecare con-

C. 
Hanci

repre- 
El l-a 
Valeri

In

PROGRAMUL GALELOR DE AZX
ORELE 14 : semlmuscă : Nautamaki (Finlanda) — 

Petroviei (Iugoslavia). Sahlner (Turcia) — Nikolov 
(Bulgaria), Zasipko (U.R.S.S.) — Niebudek (Polonia), 
Al. Turei — Rodriguez (Spania) ; categoria semlu- 
soarâ : Miiller (R.F.G.) __  Variei (Iugoslavia), Schimjk
(Ungaria) — Zorluiac (Turcia). Ooodin (U.R.S.S.) — 
Cichowlas (Polonia), Cuțov — Kaspar (Cehoslovacia).

ORELE 19 : categoria cocoș : Solomin (U.R.S.S.) — 
Schăfer (R.F.G.), Lindsbay (Suedia) — Fiind (An
glia). M. Lazâr — Măriei (Iugoslavia), Racsai (Un
garia) — Stanislavski (Polonia) ; categoria semi- 
mijlocie : D. Cimpoiesu — Benes (Iugoslavia). Schultz 
(R.D.G.) — Zorov (U.R.S.S.). Borst (R.F.G.) — Gale 
(Anglia), Jung (Suedia) — Wojezik (Polonia) ; cate
goria grea : Biegalski (Polonia) — Visoțchl (U.R.S.S.), 
Klimlsz (Ungaria) — Bernd (R.F.G.), I. Ruicu — 
Gavadinov (Bulgaria).

lupta, dictînd victoria prin aban
don a boxerului 
b. ab. 3 Adam. In 
categoriei, Tușev 
3 Csap (Ungaria).

Au urmat întrecerile din cadrul 
celui de al doilea tur la categoria 
mijlocie. Acestea au debutat cu o 
dispută foarte dîrză, între iugosla
vul Radoslav Zunjanin și polone
zul A. Bartniczuk. La sfîrșitul a 
nouă minute de luptă dramatică, 
Zunjanin a cîștigat la puncte. 
Zunjanin b.p. (4—1) Bartniczuk. în 
meciul următor. Vladimir Lemeșev 
(URSS) și-a demonstrat clasa și 
forța loviturilor. După ce l-a tri
mis de două ori la podea pe E. 
Dreter (R.D.G.), în prima repriză, 
la reluare, antrenorul acestuia a • 
cerut abandonul elevului său. Le
meșev b.ab. 2 Dreter. D. Otwell 
(Anglia) b.p. (5—0) M. Guverfi 
(Turcia).

Poul Knudsen (Danemarca), spe
ranța danezilor pentru Jocurile O- 
limpice (învingătorul lui V. Croito- 
ru), a trecut în ultimul meci al re
uniunii de un nou obstacol: Vil- 
moș Jakab (Ungaria). Pugilistul 
danez s-a dovedit net superior ad
versarului său, învingîndu-1 prin 
abandon în ultima repriză, după

sovietic. Lvov 
ultimul meci al 
(Bulgaria) b.ab.

tact cu adversarul, invitîndu-1 ast
fel implicit pe Lvov să ia conduce
rea luptei. In aceste condiții, pu
gilistul sovietic a atacat în perma
nența. a lovit cu adresă și eficace, 
trimițîndu-l și la podea pe Adam 
la sfîrșitul reprizelor I și II-a. în 
ultimul rund, simțindu-se depășit, 
Adam a boxat mai hotărît și în 
citeva schimburi de lovituri a do
vedit că ar fi fost capabil să re
alizeze un meci într-o manieră cu 
totul deosebită. Dar, era prea tîrziu. 
Loviturile recepționate în, primele 
șase minute de luptă l-au epuizat 
și n-a mai fost capabil să lupte 
de la egal Ia egal cu un adversar 
de o valoare apreciabilă. Astfel 
stind lucrurile, lupta nu mai pu
tea fi egală, motiv pentru care ar
bitrul francez Gombault a oprit

Mihai TRANCA
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

MlINE. PE STADIONUL REPUBLICII,
CU PRILEJUL JUBILEULUI

CLUBULUI STEAUA

ATRACTIVA 
DUPĂ-AMIAZĂ

SPORTIVĂ
priul teren.

Nu este mai puțin adevărat, to
tuși, că situația cea mai dificilă 
pare să o aibă la ora actuală echi
pa ieșeană Politehnica. Urmînd să 
joace două meciuri în deplasare — 
cu Steagul roșu și A.S.A. - 
compania unor echipe care 
vizează ..Cupa U.E.F.A.". și 
acasă — cu U.T.A., echipa 
denților ieșeni are. teoretic, o cotă 
de șanse foarte redusă.

Desigur, degringolada echipei 
moldovene nu s-a produs de ieri, 
de alaltăieri, dar nu putem să nu 
facem o oarecare asociere între ști
rea (unică) furnizată de săptâmîna- 
lul ieșean ..Cronica" — din care 
aflăm că două echipe de fotba
liști au fost alungate de Pe un 
teren periferic al orașului (unul 
dintre puținele) cu Aviasan-ul (!), 
praful lansat din avion punind pe 
fugă jucătorii — și indiferența lo-

- in 
mai 

unul 
stu-

Marius POPESCU

(Con'inuare în pag. a 3-a)

preajma campionatelor internaționale 
de tir ale României

ANTRENAMENTE INTENSE
PE STANDURILE
Două zile ne mai despart de cea 

mai importantă competiție preolim- 
pică a celor mai buni trăgători de 
pe continent. Joi, la poligonul Tu
nari, se va deschide cea de a XV-a 
ediție a campionatelor internațio
nale de tir ale României.

Primii oaspeți au și sosit. Tintașii 
cubanezi în număr de 20 se antre
nează de citeva zile la Tunari. 
Ieri au mai venit doi trăgători sue
dezi și 15 spanioli. Astfel că azi, 
alături de reprezentanții României 
se vor afla pe standuri și sportivii 
celorlalte trei țări : Cuba, Suedia Și 
Spania.

Dar, ziua de astăzi este rezer
vată în cea mai mare parte primi
rii în continuare a celorlalți invi
tați. Este vorba de concurenții bel
gieni, 
glezi, 
țieni, 
R. F. 
teptați și sportivii polonezi și ma
ghiari.

bulgari, francezi, italieni, en- 
sovietici, danezi, greci, elve- 
cei din R. D. Germană și 

a Germaniei. Miercuri sînt aș-

DE LA TUNARI
Totodată, competiția va fi urmă

rită de o serie de personalități din 
conducerea tirului internațional. 
Și-au anunțat sosirea și Giorgios 
Vichos (Grecia), vicepreședinte al 
U.I.T., Jose Escorial (Spania), mem
bru în prezidiumul Confederației 
europene de tir, Otto Horber (Elve
ția), vicepreședinte al Comitetului 
tehnic al U.I.T. și Michelangelo 
Boriello (Italia), membru al acelu
iași organism.

Lista completă a participanților 
și a înscrierilor pe probe va fi cu
noscută miercuri cînd este progra
mată ședința tehnică.

In sfîrșit, joi, prima zi a între
cerilor, va începe cu o frumoasă 
festivitate de deschidere după care 
vor intra în concurs țintașii de la 
probele de armă liberă, calibru re
dus, 60 de focuri culcat, pistol li
ber, pușcă standard 60 de focuri 
culcat (femei și juniori), talere lan
sate din șanț.

Clubul sportiv al Armatei, 
Steaua, aniversează în aceste 
zile împlinirea a 25 de ani 
de activitate. Cu acest prilej, 
după cum s-a mai anunțat, va 
fi organizată miercuri 7 iu
nie, pe stadionul Republicii, o 
interesantă după-amiază spor
tivă.

Programul va începe la o- 
rele 16,30, cu o antrenantă 
partidă de fotbal dintre echi
pele de old-boys C.C.A. și Di
namo. Publicul va putea astfel 
revedea evoluînd pe gazon cî
teva dintre fostele glorii ale 
fotbalului nostru, printre care 
Voinescu, Toma, frații Zavoda, 
Onisie, Bone, Constantin, Ale- 
xandrescu (C.C.A.), Nicușor, 
Al. Ene, Călinoiu, Szoke, 
Bartha (Dinamo).

In continuare, prima echipă 
a clubului Steaua va primi 
replica unei combinate Rapid
— Dinamo. După toate proba
bilitățile, combinata, care îi 
are ca antrenori pe Bazil Ma
rian și Nicușor, va alinia ur
mătoarea formație : Răducanu
— Pop, Boc, Lupescu, De-
leanu, Dumitru, Dinu, Sălcea- 
nu, Radu Nunweiller, Neagu, 
Lucescu. Rezerve vor fi Con- 
stantinescu, Mușat, Dobrău, 
Dinu (Rapid), Dumitriu și 
Năsturescu. ,

In pauzele dintre reprize zși 
cele două partide de 
vor 
de

și gimnastică

dintre 
ffttbal 
strațil 
dresaj 
tică.

avea loc demon- 
atletism, călări e- 

acroba-

PREMIUL OLIMPIC

Campioana de handbal a României. UNIVERSITATEA TIMIȘOARA :
De la stingă Io dreapta (sus) : Gorifa GAVRILOV, Elena ONOFRAȘ, Hilda HRIVNAK, Edelfraui FRANZ-SAUER, 

lolanda RIGO, Terezia POPA (căpitanul echipei) ; ios : Nadira IBADULA. Elisabeta SIMO, Cornelia HRISTOV, Geor- 
geta PIȘCU. Lipsesc din fotografie lector univ. Constantin LACHg — antrenorul echipei și jucătoarele Cristina 
METZENRATH și GERLINDE OPREA. Fotografia a fost realizată de S. Weiss.

• AMERICANII „MUTĂ" 
TERENUL DIN CLEVE
LAND... • ROMÂNIA- 
ITALIA, 0 SEMIFINALĂ 
EUROPEANĂ DE MARE 
ATRACȚIE • NĂSTASE 
PREGĂTEȘTE REVANȘA CON-

SALATIERA DE ARGINT"
ÎȘI CONTINUA

V

ITINERARUL

TRA LUI PANATTAI • TENIS-

EVOLUA LA VARȘOVIA

Săptămina viitoare, la 16 și 18, iunie, 
se va desfășura in Capitală competiția 
ciclistă -Premiul olimpie”, la care par- 
neipă reprezentativele României și Un
gariei. în prima zi este programată. 
t>v șoseaua București — Pitești, proba 
de 100 km contratimp pe echipe, iar în 
cea de a doua (18 iunie), pe traseul 
din Tei — Toboc, proba individuală 
ce circuit.

Cititi în pcia. a 2-a corneniariul nosiru la încheierea campionatului feminin de handbal, Divizia A, cla
samentul definitiv al edijiei .actuale și lista participantelor la viitorul campionat național.

Am aflat că stadionul „Harold 
T. Clark" din Cleveland — 
care în 1969 era martorul pri

mei apariții a tenismenilor români 
în finala „Cupei Davis" —a fost mu
tat, cu teren de beton și tribune cu 
tot tocmai la Indianapolis. Transpor
tul pe cele cîteva sute de kilometri, 
oricît de costisitor ar fi, revine to
tuși 
unui 
după 
cânii 
ter-zone. Indiferent 
(Spania sau Cehoslovacia?), deți
nătorii trofeului nu vor să-și mai 
asume riscurile de anul trecut, cînd

mai ieftin decît construirea 
nou teren de joc acolo unde, 
toate probabilitățile, ameri- 

își vor disputa semifinala in- 
de adversar

— pe un teren de zgură — Năstase 
și Țiriac i-au adus foarte aproape, 
la un singur punct, de înfrîngere.

După cum se poate vedea, deși 
Challenge-roundul este desființat de 
Ia actuala ediție, vechile practici 
de folosire a unui avantaj deținut 
în trecut nu sînt definitiv abando
nate. Iar toate încercările de a so
luționa problema diversității tere
nurilor de joc în tenis (zgură, gazon, 
beton ...) s-au dovedit pînă acum 
zadarnice. Astfel că avantajul de 
a fi gazdă a unui meci pentru „Cupa 
Davis“ rămîne un atu major în 
competiție.

In fond, modificarea de regula
ment, sub semnul căreia s-a des
chis în acest an un nou capitol al 
tradiționalelor întreceri pentru .,Sa- 
latieră“, nu pare a avea consecințe 
practice imediate. E drept, echipa 
Statelor Unite, multiplă campioană, 
a fost obligată să ia startul din 
primul tur, pierzînd privilegiul li
nei singure apariții, în Challenge
round. Dar această echivalare a 
șanselor este pur formală, deoarece 
în zona în care activează echjRa

americană- succesul îi este ca șl 
asigurat. Singurii adversari mai pu
ternici ar putea fi brazilienii, dar 
Thomas Koch și Edson Mandarino 
sînt foarte puțin „vizibili" în ac
tualul sezon. Iată de ce, formația 
în care Stan Smith va avea ca 
partener pe Clark Graebner sau 
Tom Gorman (dacă pe parcurs nu 
se vor impune tinerii Jimmy Co
nnors și Erik Van Dillen) nu poaie 
lipsi din ultima fază, cea interzonală.

Dacă lucrurile sînt limpezi în 
zona celor două Americi, iar în cea 
asiatică, a și fost desemnată cam
pioana, echipa Australiei eîștigînd 
comod finala cu India- cu totul alt
fel se prezintă situația în cele două 
grupe europene. în special în grupa 
A, unde activează echipa română 
ca prim cap de serie, două semifi
nale echilibrate vor face o triere 
importantă printre pretendenții la 
supremație. Cîștigătoarea acestei

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)
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sportivă bituminată, cu terenuri de 
baschet, handbal, volei și tenis de 
cimp. Li se alăturau două mese — 
e adevărat improvizate, dar bune 
pentru jac — de ping-pong, un 
portic de gimnastică, sectoare de 
sărituri, ronduri de flori și brazi 
pitici — într-un cuvînt, „O ade
vărată plăcere să lucrezi aici”, după 
cum se exprima unul dintre stu
denții oaspeți. Autorul principal al 
acestei remarcabile realizări este, 
după cum ne spunea directorul 
liceului, Dumitru Ciuraru, tînărul 
profesor de educație fizică Mircea 
Ionescu.

într-o asemenea ambianță, la care 
s-au adăugat peste 400 de specta
tori săteni, majoritatea tineri și 
foarte tineri, demonstrațiile — u- 
nele de-a dreptul remarcabile prin 
spectaculozitatea lor — la hal
tere, (T. Apostol — campion na
țional), scrimă (Luminița Popescu 
și Doir.a Piiscoriță), culturism (Cris
tian Mihăilescu, campion național), 
yoga (Miroslav Artukof), box, judo, 
handbal, volei și, în sfîrșit, mult 
apreciata evoluție a formației de

gimnastică acrobatică (condusă de 
lectorul Carol Bedo) s-au bucurat 
de un deosebit succes. Nu trebuie, 
de asemenea, să-i uităm nici pe 
tinerii sportivi localnici — unii 
foarte talentați — care. în ultimii 
- 3 ani, au început să se remarce
in arena sportivă județeană : hand- 
baliștii Nicu Luminare, Marin Du- 
mitrașcu (care mai practică și at-

letismul), tenismanul Ion Lumina
re, atletul Ion Pițila și elevele 
Gherghina Paraschiv (tenis de cimp). 
Ioana Dimache (handbal*. Ioana 
Vasile latletism). Evoluțiile lor au 
fost mult aplaudate.

Ce s-ar putea spune în conclu
zie ? Că asemenea manifestări au 
o mare valoare propagandistică 
pentru spor:, pentru răspîndirea 
exercițiului fizic în rîndul maselor. 
Iar aceasta constituie o sarcină pri
mordială pe care partidul a în
credințat-O mișcării sportive

Duminică, amatorii de handbal din 
Timișoara (și nu numai ei !) au fost 
fericiți. Echipa Universitatea din acest 
oraș a reușit să reintre in posesia ti
tlului național la finele unui campio- 
nat-maraton (27 de etape) pe care l-a 
dominat net de la un capăt la celă
lalt Și dacă elevele lectorului univer
sitar Constantin Lache au realizat a- 
cest admirabil tur de forță, aceasta 
se datorează continuității și minuțio
zității pregătirilor, seriozității cu care 
antrenoru$ și jucătoarele au privit 
fie.are evoluție. Scăzind ceva dintr-o 
exagerată autoîncredere, înțelegînd că

stina Metzenrath (a căței reintrare va 
compensa lipsa Emiliei Neghină), Io- 
landa Rigo, Nadire Ibadula și Tere
zia Popa ’ constituie nucleul valoric 
de bază al formației. Fără discuție, 
jucătoarele de vîrf nu și-ar putea 
materializa valoarea dacă n-ar avea 
în celelalte coechipiere un sprijin de 
bază. Franz-Sauer. Onofraș, Hrivnak 
— în principal — au susținut din ce 
în ce mai bine efortul general, s-au 
încadrat în ideea tactică a antreno
rului, și-au adus o contribuție majo
ră la obținerea succeselor parțiale și, 
implicit, la cîștigarea titlului. Grefate

CANDIDAȚI OLIMPICI

ALEC NĂSTAC

0 FRUMOASĂ BAZĂ SPORTIVĂ Șl DE AGREMENT
(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL, 
DIVIZIA A, EDIȚIA A XlV-a (1971-1972)

1. UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 27 24 1 2 428—257 49
2. Universitatea București 27 21 2 4 376—288 44
3. I.E.F.S. București 27 14 3 1(1 313—279 31
4. Mureșul Tg. Mureș 27 11 3 13 287—302 25
5. Voința Odorhei 27 11 1 15 244—291 23
4. Rapid București 27 9 4 14 291—300 22
i. Rulmentul Brașov 27 9 3 15 333—372 21
8. Textila Bubuși 27 9 3 15 292—336 21
». Universitatea Cluj 27 7 4 16 319—412 18

10. Confecția București 27 6 4 17 284—330 16

fost efectuate, de asemenea volun
tar, de muncitori cu experiență din 
întreprinderile orașului.

In iniimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a proclamării Re
publicii, tinerii constructori au ho- 
lărit să-și înzecească eforturile, 
pentru a termina baza înaintea 
termenului planificat. Și, spre cin
stea lor, au reușit ! Principalul a- 
port la realizarea acestui succes 
l-au adus uteciștii de la Uzinele 
Progresul, C.F.A., D.N.F., de la

școlile profesionale Progresul și 
Construcții. Duminică 4 iunie, noua 
bază a fost inaugurată într-un ca
dru festiv.

Ea se compune, deocamdată, din- 
tr-o frumoasă cabană, o popicărie 
cu două piste, terenuri de volei, 
handbal și fotbal, un portic de gim
nastică, un ring acoperit pentru 
dans, unde ziua sint instalate mese 
pentru tenis și șah, un camping cu 
22 de corturi. în viitor se prevede 
extinderea bazei și transformarea 
ei într-un veritabil parc de odih
nă și sport, care și-a și primit cu 
ospitalitate primii oaspeți.

fără □ muncă asiduă, zilnică, talentul 
nu poate fi convertit în performanță, 
timișorencele au făcut — după „cata
strofa* de la Copenhaga — o cotitură 
de 180 de grade in maniera de a pri
vi pregătirea lor și adversarii. Ast
fel, a fost posibil ca Universitatea Ti
mișoara să cucerească cel de al 6-lea 
titlu de campioană, să devină un team 
redutabil, poate unul dintre cele mai 
bune de pe continent la ora actuală.

Noua campioană are un lot de ju
cătoare valoroase. Elisabeta Simo — 
unul dintre cei mai buni portari din 
țară (după părerea noastră ea trebuie 
să fie nr. 1 la națională) — este bine 
dublată de Cornelia Hristov, iar Cri

pe o bună pregătire fizică generală, 
perfecționările aduse tehnicii jucă
toarelor și unele idei, tactice (atit 
pentru ofensivă, cît și pentru defen
sivă) au avut o deosebită eficiență, au 
surprins formațiile adverse. O mare 
importanță a avut-o pregătirea meciu
rilor în funcție de fiecare adversar 
în parte (amintim doar pregătirea To- 
landei Rigo pentru anihilarea Simo- 
nei Anghir).

Titlul național a încăput pe mîini 
foarte bune. Universitatea Timișoara 
— care-și datorează succesele și spri
jinului permanent, eficient, primit din 
partea conducerii clubului și a sec
ției — are, însă, datoria de a șterge,

S-a născut la 2 aprilie 
1343, la Galați. A început 
sa practice boxul în anul 
1967, la asociația sportivă 
Constructorul ICOR Galați. 
Antrenorul care i.a îndru
mat primii pași in activi
tatea pugilistlcă a fost 
maestrul Petre Mihai. Are 
75 de kg. și 175 cm înăl
țime Este funcționar. Este 
căsătorit șl are un copil 
în vîrstă de 3 ani. Primul, 
meci in cariera sa spor
tivă l-a susținut in anul 
1967. In același an a cu
cerit și titlul de campion 
național de juniori. Din 
anul 1965 face parte din 
secția de box a clubului 
Steaua, unde de pregăti
rea lui se ocupă antrenorii 
Ion Chiriae și Marca Spa- 
kov. In campionatele na
ționale din anul 1969 (se
niorii a ocupat locul II. 
iar in anul următor a de. 
venit campion național de 
seniori la categoria mij
locie. tn anul 1970 a fost 
învins in finală de Horst 
Stump, dar un an mai 
tiriiu și.a luat o frumoa
să revanșă, devenind din 
nou campion național și 
cucerlndu-și, in același 
timp, dreptul de a parti
cipa la campionatele euro
pene de la Madrid. La 
competiția continentală a 
cucerit medalia de argint. 
La recent încheiatele cam
pionate balcanice, de la 
Ankara, a obținut medalia 
de aur.

PERFORMANȚE, TITLURI, MEDALII
CONTRIBUȚIE CONSTANTĂ

LA UN BINEMERITAT PRESTIGIU INTERNAȚIONAL
1947-1972
Steaua
BUCUREȘTI

se vor un bi- 
poate, mai po- 
în lumină con- 
a reprezentan-

i la

Aceste rînduri nu 
lanț, deși el ar fi, ; 
trivit pentru a pune 
tribuția substanțială 
ților clubului Steaua 
și prestigiul cucerite, de-a 
nilor, de sportul caiacului 
din România. Se vor rosti, 
justificată mindrie — la 
aniversare a clubului Steaua 
acele cifre de aur, argint și 
înscrise în istoria celor mai 
competiții internaționale de 
canoe, pe pistele de apă de la Poz
nan, Jajce, Griinau, Duisburg, Sna
gov, Xochimilco, Copenhaga. Bel
grad...

Pină atunci (sau, în locul lor) — 
o prețuire sinceră pentru munca en
tuziastă, competentă, responsabilă pe 
care am cunoscut-o și am simțit-o 
dominantă în întreaga activitate a 
acestei secții. Au fost, firesc, cînd și 
cînd, și nereușite, alteori clipe de 
cumpănă. Dar, întotdeauna sentimen
tul datoriei și al mîndriei, dragostea 
statornică pentru acest sport, che
marea balizelor și a cronometrelor 
au învins micile sau marile obsta
cole și vremelnicele popasuri la cota 
mediocrității, ori chiar coborîșurile 
de o clipă care s-au transformat ra
pid în escaladări curajoase, teme
rare, victorioase.

„Flotila" de la Steaua a purtat cu 
cinste pe umeri voinici misiunea de 
a reprezenta culorile clubului. Una 
din mărturii — peste 140 de titluri 
de campioni naționali cucerite din a- 
nul 1949 pină în prezent.

Este aproape imposibil de făcut sta
tistica victoriilor, si cu atit mai mult 
a locurilor II și III, ocupate de spor
tivii acestui club în nenumăratele re
gate internaționale la care au partici
pat reprezentînd, de data aceasta cu
lorile sportive ale țării.

Intîlnim numele caiaciștilor și ca- 
noiștilor de Ia Steaua pe tabelele de 
onoare ale laureaților olimpici, mon
diali si europeni și — repetăm, fără 
intenția unui bilanț — aflăm astfel 
tradusă noțiunea de înaltă măiestrie 
sportivă, dar și pe aceea de dăruire 
și ubnegație in pregătire și compe
tiție pentru a obține rezultate care

afirmarea 
lungul a- 
și canoei 

însă — cu 
apropiata 

toate 
bronz 
mari 

caiac-

să contribuie la prestigiul sportului 
românesc în lume.

Este mare — și irezistibilă — și 
tentația de a reaminti cîteva din mo
mentele de glorie ale acestei secții. 
O facem poate incomplet, poate nu 
într-o foarte exactă cronologie, inten
ția noastră rămînînd aceeași : prețui
rea colectivă a unor autentici perfor
meri, chiar dacă, dintre 
unii au strălucit mai mult și 
puternic în caiacul și canoea mon
dială.

Ar trebui, credem, să începem cu 
acei ani de pionierat, dar spațiul ne 
obligă să sărim peste entuziastele, 
însă modestele începuturi și să ne 
oprim, fie chiar numai pentru o 
clipă, la acel fierbinte august 1961 
cînd, pe apele iacului Malta din Poz
nan „blonzii" — Nicolae Artimov și 
Andrei Conțolenco — cucereau titlul 
european. A urmat apoi , 
Jajce" care a adus faimă _______
echipajului Vasile Nicoară — Hara- 
lamb Ivanov, fără indoială 
tre cele mai valoroase din 
le-a cunoscut pină acum istoria caia
cului și canoei din țara noastră. O 
altă filă de aur : Snagov 1965. Vasile 
Nicoară și Haralamb Ivanov își co
rectează recordul medaliilor de aur — 
de data aceasta fiecare cucerește cîte 
4 locuri 1 —, dar și alți reprezen
tanți ai clubului Steaua (Andrei Con- 
țoienco, Nicolae Terente, Andrei Igo- 
rov) primesc frumoasele buchete de 
garoafe oferite campionilor continen
tali. Și a mai fost „bronzul" olimpic 
al Valentinei Serghei și multe alte .. 
performanțe frumoase care dau astăzi, 
alături de cele obținute de dinamo- 
viști, strălucire palmaresului echipei 
de caiac-canoe a României. ,

Este mai mult decît o contribuție 
de valoare în planul strict al rezul
tatelor, fie ele chiar de valoare in
ternațională, europeană sau mondială. 
Este, înainte de toate o contribuție 
constantă, de dimensiuni remarcabile 
Ja crearea școlii românești in acest 
sport, la respectul și prețuirea pe 
care aceasta și le-a cucerit în lu
mea specialiștilor de peste hotare.

Cuvintele de elogiu sint meritate. 
Nu numai pentru că ne aflăm în pra
gul unei deosebite aniversări. Ci și 
pentru că — sîntem convinși — ele 
înseamnă o punte între succesele de 
ieri și cele de miine. Anticipația vi
zează. desigur, înainte de toate. Jocu
rile Olimpice de la Mijnchen. Ce-am 
putea 
meroși 
parte 
canoe 
pentru 
colae și Maria Navasart). Printre ei, 
posibili titulari în echipă si... meda- 
liați : Vasile Simiocenco, Costel Coș- 
ni(ă, Gheorghe Danilov, Gheorghe Si- 
mionov... Poate că în anul aniversă
rii unui sfert de secol de existență 
a clubului Steaua, caiaciștii și ca- 
noiștii vor izbuti și suprema perfor
manță : cucerirea primului titlu olim
pic. Este una din urările noastre...

Dan GARLEȘTEANU

aceștia, 
mai

„momentul 
i mondială

unul din- 
toate cîte

spune ? La ora actuală nu- 
sportivi ai clubului Steaua fac 
din lotul olimpic de caiac- 
(de pregătirea căruia răspund 
probele de caiac antrenorii Ni-

■<

I LA BUCUREȘTI
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Ca întotdeauna. în
trecerile disputate la 
Herăstrău și la Sna- 
gov, pentru califica
rea la campionateiR 
naționale ale sehio- 

dispute interesante.

Șl LA SNAGOV

Eehfpajul care de
ține recordul me
daliilor de aur la 
Jajce și Snagov: 
Haralambie Iva
nov și Vasile Ni
coară

I

■

în noua ediție a „C.C.E.", impresia 
nefavorabilă lăsată cu doi ani în ur
mă. Privind cu seriozitate pregătirea, 
acordînd fiecărui joc aceeași impor
tanță, mobilizîndu-se în permanență 
— handbalistele de la Universitatea 
Timișoara pot și trebuie să-și onoreze 
titlul cu performanțe internaționale 
de valoare.

Hristache NAUM

★
Au retrogradat în Divizia B echi

pele Universitatea Cluj și Confecția 
București.

La ediția a XV-a (1972-1973) a cam
pionatului feminin de handbal, Divi
zia A, vor participa formațiile : Uni
versitatea Timișoara, Universitatea 
București, I.E.F.S. București, Mure
șul Tg. Mureș, Voința Odorhei, Rapid 
București, Rulmentul Brașov, Textila 
Buhuși, Progresul Bilcurești și Con
structorul Timișoara, Ultimele două 
formații, Progresul București și Con
structorul Timișoara, au promovat din 
Divizia B.

Viitoarea ediție a campionatului fe
minin. Divizia A, începe la 3 septem
brie a.c., cu primul tur în aer liber.

(Urmare din pag. 1)

ELENA TRANDAFIR. A intrat în 
posesia titlului de campioană a lu
mii îndeosebi prin jocul fără gre
șeală din proba pe echipe (468 p.d., 
nou record mondial) și grație com
portării din finalul concursului, cînd 
a forțat, rtscînd în stil de mare ve
detă. In cele trei evoluții și-a pier
dut controlul o singură dată și atunci, 
firește, nu a mai strălucit. Dar apoi,

SEZONUL ESTIVAL, BOGAT IN COMPETIȚII
9 ECHIPA UNI-• VERIFICĂRILE LOTURILOR ÎNAINTEA MARILOR ÎNTRECERI

VERSITÂȚII „PENSYLVANIA" DIN PHILADELPHIA JOACA ÎN ROMÂNIA

competițională in- 
pragul încheierii, 

(mai sint de disputat finalele criteri
ilor naționale ale juniorilor II și co
piilor. și Festivalul pionierilor mini- 
baschetbaliști). in schimb cea inter
națională se află de-abia în faza pre
gătirilor în vederea principalelor tur
nee. Deocamdată, au fost alcătuite lo
turile lărgite, planurile de antrena
ment, programul întrecerilor de veri
ficare și urmează ca zilele acestea să 
înceapă pregătirea propriu-zisă.

Desigur, principalul obiectiv al bas
chetului îl constituie, pe plan inter
național. campionatul european de se
nioare. care se va desfășura la Bur
gas și la Varna, intre 8 și 15 octom
brie (după cum am mai anunțat, e- 
chipa țârii noastre face parte din 
grupa de la Burgas, alături de team- 

V.R.S.S., Iugoslaviei, Poloniei, 
și Ungariei). Pină atunci, spor- 
românce vor evolua în cadrul

Dacă activitatea 
ternă se află in

între 25 și 
Balcaniada

îr.trecerilor loturilor re-

mâniei), iar 
lua parte la 
(Svilanjac).

In afara 
prezentative, vom aminti turneele for
mațiilor de club : Dinamo joacă. Ia 
sfirșitul acestei săptămîni, la Pardu
bice. alături de cîteva formații ceho
slovace ; fetele de la I.E.F.S. vor lua 
parte. între 25 și 30 iunie, la un tur
neu organizat la Miinchen. Cu deose
bit interes este așteptat turneul pe 
care îl va susține, in prima jumătate 
a lunii august, selecționata Universi
tății „Pensylvania" din Philadelphia, 
în orașele ’ București, Cluj și Timi
șoara.

LOTURILE REPUBLICANE

berg (Lie. 4 Oradea). Mihalic. Pop, Horn 
(Sănătatea Satu Mare), Biro (Șc. sp. Bra
șov). Poștaru (Șc. sp. 2 București), An- 
dreescu. Bolovan. Fortuna, 
dea (Lie. 35 București), E. 
talul Salonia). Colectiv de 
Gh. Benone, Gabriela Both. 
L. Nagy.

Precizăm că aceste loturi 
fi definitivate pe parcursul . 
in funcție de comportarea fiecărui jucă
tor. Ca urmare, apariția unor nume in 
două loturi (seniori și juniori, senioare 
și junioare) nu trebuie să surprindă, 
deoarece unele dintre cele mai dotate 
elemente au fost selecționate in loturile 
celor consacrați in scopul stimulării lor. 
urmind ca evoluția ulterioară să decidă 
unde vor rătuine pină la urmă.

Epure, Bor- 
Deak (Me- 

antreuori: 
M. Fleseriu,

lărgite vor 
pregătirilor.

Apariția tînărului pugilist gă- 
lățean cu ocazia campionatelor na-, 
ționale țde juniori din anul 1967 a 
constituit o mare surpriză pentru 
toți specialiștii care i-au urmărit 
evoluția.

în drumul său spre titlul de 
campion, el și-a pulverizat, pur 
și simplu, adversarii (mulți din
tre ei cu justificate pretenții la 
primul loc în categorie), boxînd 
din ce în ce mai bine la fiecare 
nou meci. După opinia unor spe
cialiști, Alee Năstac a învățat să 
boxeze în timpul meciurilor sus
ținute la această primă întrecere 
la care a participat. La baza aces
tei păreri stă faptul că Năstac ve

nise în sala de box a antrenorului 
Petre Mihai cu numai patru luni 
înainte de începerea campionatu
lui. Capacitatea sa de asimilare a 
cunoștințelor tehnice este excep
țională. Numai așa se poate expli
ca ascensiunea lui vertiginoasă 
spre vîrful piramidei valorilor pu- 
gilistice mondiale. Loviturile nă- 
praznice (recunoscute chiar de vi- 
cecampionul olimpic Ion Monea), 
și capacitatea sa deosebită de lup
tă, calități cărora li s-a adăugat 
o tehnică apreciabilă, l-au ajutat 
să realizeze succesele mai sus
menționate. Acum, în pragul Jocu
rilor Olimpice, firește, Năstac vi
zează o medalie olimpică.

CONSTANTA, 5 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean).

Sala sporturilor din localitate a 
găzduit întrecerile de tenis de masă 
ale etapei finale a „Voințiadei". Au 
fost prezenți sportivi și sportive din 
opt centre : București, Brașov, Arad, 
Cluj, Odorhei, Constanța, Reghin, Că
lărași.

Clasamente, junioare (6 concuren
te) : 1. Livia Căruceru (Arad), 2. Ana 
Lunțeanu (București), 3. Liliana Mi- 
huț (Arad) ; juniori (8) : 1. I. Lukacs

AU FOST DESEMNAȚI 
CÎȘTIGĂTORII „VOINȚIADEI" 
(Odorhei), 2. E. Torok (Odorhei), 3. R. 
Sturțiper (Arad) ; senioare (8) : 1.
Magdalena Lesai (Arad), 2. Livia Că
ruceru (Arad), 3. Liliana Mihuț (A- 
rad) ; seniori (16) : 1. C. Macovei (Bra
șov), 2. M. Bodea (București), 3. M. 
Ancei (Brașov).

De remarcat buna comportare a 
Magdalenei Lesai și a lui Cornel Ma
covei, care n-au pierdut nici o par
tidă.

Cornel POPA

rllor, ■ au prilejuit ___
de bună valoare tehnică. Iată rezultatele: 

BUCUREȘTI. K 1—800 m: R. Solran 
(C.S.S.): K 2—800 m: G. Ivan — M. Ma
rin (C.N.U.); K 4—800 m: N. Eșanu — 
A. ștefan — V. Nae — p. Stiubei (Olim
pia) : K. 1—500 m F : Venera Petre
(C.N.U.): K 2—500 m F: S. Roman — S. 
Ivan (C.N.U.); C 1—800 m: I Văduva 
(C.S.S.) : C 2—800 m : I. Cuhuteanu — M. 
Hoca (Olimpia): K 1—10 000 m: V. Nae 
(Olimpia); K 2—10 ooo m: V. Oanță — S. 
Cristea (Olimpia); K 4—10 000 m: N- 
Eșanu — D. Stiubei — F. Nițescu — A. 
Ștefan (Olimpia); C 1—10 OOo m: I. Vă
duva (C.S.S.); C 2—10 000 m: N Trandaf
— I. Andronic (C.S.S.); K 4—500 m F : 
S. Roman — V. Petre — A 
Ștefan (C-N.U.); K 1—1x500
— C. Petcu — M. Marin 
ton (C.N.U.) ; C. 1—500 m 
(Olimpia); C 2—500 m: Gh.
N. Preda (Olimpia) : I< 1-

— i. 
Ivan 
An- 

Dinu

SNAGOV. K 1—500 m: I. B.vol (Dina
mo) ; K 1—1 000 m: V. Șiefan (Dinamo): 
K 1—10 000 m: V. Stelar. (Dinamo): K 
2—50j m: D. Pâanesc-a — N. Ursa (Di
namo); K 2—1 000 m: N. Terente — 
Contolenco (Steaua): K 2—10 (Mă m: 
Artimov — A. Granta (Steaua): K 
1 000 m: Pantea — Bivol — Petro — SS- 
dorenco (Dinamo): K 4—10 000 m: Sidv- 
reneo — Pantea — C-ortea — Corn schi 
(Dinamo); K 1—Ixioo m: îvan — Țugui
— Petro — Lupea (Dinamo); C 1—500
m: Sevastian (S-.eaua): C 1—luă» m: A. 
Butelchin (Dinamo); C J__50» m: E. Ne
meș — S. Nemeș (Dinamo): C 2—1 060 
tn: E. Nemeș — S Nemeș (Dinamo): 
C 2—10 000 n:: T. Ditcov — C. Avram 
(Steaua): K 1—50o m F: Maria Lovin 
(Dinamo); K 2—504 m F: N. Timofte — 
V. Iiioiu (Steaua): K 4—500 m F: Di’uwv
— Timofte — Iiioiu — Girlatru (Steaua).

Clasament pe cluburi : 1. Dmamo 316 
Steaua 233 p.

A. 
N.

tirile 
Italiei 
tivele 
„Cupei Mării Negre- (Constanța. 28-30 
august, participă Polonia. Bulgaria și 
Franța i. și campionatului balcanic 
(Iași, 22-24 septembrie).

Seniorii au ca punct forte al pro
gramului lor. Balcaniada de la Sara
jevo (25-29 iulie), urmind ca verifică
rile să le efectueze cu prilejul unui 
turneu ce se va desfășura între 13-17 
iulie la Varșovia (participă Polonia. 
Bulgaria și o selecționată din S.U.A.) 
și al unor jocuri in R.D. Germană 
(19-21 iulie), in compania echipei ță
rii gazde. întreaga activitate a lotu
lui xa constitui o etapă de pregătire 
*- vederea campionatului european 

anul viitor.
lorii vor lua parte la turneul

Răutu 
m. A. 
— I. 
: G.
Dumitru — 

..___ , _ ___ _ -500 m : R. So-
fran (C.S.S.): K 2—500 m: I. Franguloiu 
— T. Mihăescu (Olimpia).

Clasament pe cluburi: 1. OLIMPIA
214 p: 2. C.S.S. 153: 3. C.N.U. 130; 4. ȘC-
sp. 107; 5. Voința 33; 6. Rapid 23.

PARTICIPAREA UNOR ECHIPAJE
OLIMPICE LA „REGATA PRĂGA"
Sîmbătă și duminică se va des

fășura o nouă competiție interna
țională de caiac-canoe. Este vorba 
de tradiționala regată de la Praga. 
la startul căreia vor fi prezenți și 
o serie de componenți ai lotului 
nostru olimpic. Printre sportivii 
care ne vor 
treceri se 
Terente, Șt 
Ivanov, V.
gliei. Vicol 
tea nu.

de componenți 
Printre 

reprezenta la aceste în- 
numără : I. Negraia, I.
Pocora, D. Ivanov. H. 

Roșea. Valentina Ser- 
Calabiciov, G. Mun-

In 
tfe

Jui
de la Ostrava (20-25 iunie, participă 
Cehoslovacia. Polonia. Bulgaria, Un
garia. R.D. Germană) și la „Cupa 
Prietenia- (28 iulie - 4 august, la Ko
sice). iar la 19 august vor lua startul 
in campionatul balcanic de la Plo
iești.

In sfîrșit. junioarele au programat 
un turneu la Satu Mare (12-17 iulie, 
participă Ungaria. Bulgaria. Polonia. 
Cehoslovacia, echipele A și B ale Ro

SENIORI : Dlaconescu. Novac. Chivu- 
lescu, Zisu (Dinamo), Savu, Tarău, Du- 
mi vru, Oczeiak (Steaua), Popa. Georges
cu, Pirșu, Cernat, Rotaru (Politehnica 
Bucures(i), Roman, Barna. Banu (Poli
tehnica Cluj), Mânăilă („U“ Timișoara). 
Zdrenghea (-U“ Cluj) Ivascenco (Farul 
Constanta). Colectivul de amreuori : Al. 
Popescu, C. Dineseu. E. Sarossyi.

SENIOARE : Savu, Ciocan. Gugiu, 
Szabados (Politehnica București). Nicola. 
Stancu, Prăzaru, Roșianu (Rapid). TSta, 
Popov, Szabo. Balai, Ktimie (I.E.F.S.), 
Dlaconescu Goian („U“ Timișoara), 
Boca. Czege (Crișul Oradea), Mihalic 
(Sănătatea Satu Mare), L. Radulescu 
(Lie. 35 București). Antreiiori : S. Fe- 
renez și I. Nicolau.

JUNIORI : Popa. Buzatu (Șc. sp. Con
stanța), Grădișteanu (Steaua), Caroian. 
Spinu. Ivascenco (Farul), Osacenco, Flu- 
turaș, Chioran, Drinovan (Lie. 35), Zisu. 
Dragnea, Nițescu, Voicu (Dinamo), S. 
Vidican (Șc. sp. Cluj), Banu (Politeh
nica Cluj), Pomirlă (Șc. sp. Botoșani), 
Uglai (Șc. sp. Satu Mare), Stratulat (Ac. 
Mii, București), Luchlan (Lie. „Bolyai- 
Țg. Mureș), Haiduc, Mihalache (Șc. sp. 
Mediaș), Rogojan (Șc. sp. Timișoara). 
Tinger (Șc. sp. Oradea), Aprodu (Șc. sp. 
Galați). Antrenori : G. Chiraleu și T. 
Giurculescu.

JUNIOARE: Merca, Jighișan, Szekely. 
Moraru, Cobirzan (Șc. sp. Cluj). ~ 
(Șc. sp. Gheorghieni), Costescu 
Pitești). Bunea (Șc. sp. Sibiu), 
(„U“ Timișoara), Iatan. Tomes.u 
pia București), Cvartal (Crișul),

PENTRU DEFINITIVAREA ECHIPEI DIN „CUPA DAVIS

NICI O SURPRIZĂ iN PRIMA ZI A TURNEULUI DE SELECȚIE
Cei opt jucători desemnați ce 

federația de specialitate (Ovici, So- 
tiriu, Hărădău, 
Dron, 
tru 
rea 
lea 
rii 
în 
de 

t au
rile disputate pe terenul Progre
sul. Consemnăm pe scurt — înainte 
de a comenta partidele ce au avut 
loc — Reprezentarea lui Sever

Santei, Mureșan,
Marcu și Navroțchi) pen- 

turneul de selecție în vede- 
desemnării celui de al patru- 

component al reprezentativei ță- 
în ..Cupa Davis", nu au oferit, 
prima zi, nici o surpriză demnă 
consemnat. Trei dintre favoriți 
cîștigat destul de ușor meciu-

Dron. Jucătorul dinamovist știa 
că va trebui să ia parte la acest 
turneu, astfel că federația de spe
cialitate va avea motive înteme
iate să sancționeze actul de indisci
plină al lui Dron. Iată acum rezul
tatele :

I. Sântei — S. Mureșan 6—3, 
7—5. Mulț mai în formă decîț la 
primul turneu de selecție. Sântei a 
oferit, în meciul cu Mureșan, un 
joc de bun nivel tehnic.

Viorel Marcu — Navroțchi 6—2. 
6—4. Debutînd într-un turneu cu 
o miză destul de mare, tînărul Na-

vroțchi a avut o comportare onora
bilă. în ciuda faptului că a pier
dut meciul. Marcu, avînd mai mult 
experiență, s-a impus cîștigînd, as’ 
fel, un prim punct.

Ovici — Sotiriu 6—1, 6—I. Ovici 
este din nou în formă și din nou 
are șanse de a fi al patrulea ju
cător în echipa țării. Hărădău a 
cîștigat prin Reprezentarea lui Dron. 
Meciurile continuă, de la ora 15,30 
pe terenurile din parcul Progresul.

odihnindu-se și manifestînd mai mul
tă atenție și luciditate a reușit să-și 
valorifice calitățile.

CORNELIA PETRUȘCĂ, A fost ne
voită, de împrejurări fericite_ (este 
mama unei fetițe I) să stea mai bine 
de un an departe de arenă. Cu toate 
acestea, ea a jucat în nota sa obișnui
tă, fiind considerată printre: sportivele 
cu stil și mare eficacitate.

FLORICA NEGUȚOIU. A început 
mai slab, datorită oboselii drumului 
pină la Split, unde a ajuns mai tîr- 
ziu. Pe parcurs, ea a găsit resurse 
pentru a intra în cadența normală și 
a lansat bila în proba individuală cu 
o precizie de... metronom, ureînd 
vertiginos în ierarhia valorilor mon
diale.

CRISTA SZOCS. A muncit enorm 
și cu folos, ea avînd meritul de a re
monta, în schimbul trei, handicapul 
echipei noastre.

ILDIKO GROZAVESCU. Mezina e- 
chipei naționale de senioare (ea a 
debutat la C.M. cu acest prilej), a a-

vut o evoluție ascendentă de la o zi 
la alta, trecînd cu succes pragul con
sacrării în arena Internațională.

ANA PETRESCU. în concursul pe 
echipe a avut un finiș extraordinar, 
readucînd formația noastră pe primul 
plan al disputei. In schimb, a marcat 
o neașteptată cădere în proba pe pe
rechi, din care cauza nu s-a mai pu
tut califica în turneul final indivi
dual.

Și-acum, iată locurile ocupate de 
sportivele noastre în proba individua
lă, ultima din programul „mondiale
lor" ; 1. ELENA TRANDAFIR, 3.
CORNELIA PETRUȘCĂ, 5. FLORICA 
NEGUȚOIU, 11. CRISTA SZOCS, 13. 
ILDIKO GROZAVESCU. In clasament • 
figurează 20 de jucătoare.

Datorită frumoasei comportări a ju
cătoarelor noastre, ROMANIA OCUPA 
LOCUL I ÎN CLASAMENTUL GENE
RAL PE MEDALII, CU 2 MEDALII 
DE AUR ȘI 2 DE BRONZ. Urmează, 
în ordine, Iugoslavia, R.F. a Germa
niei, Austria, R.D. Germană, Ungaria 
și Cehoslovacia.

DUPA CURSA DE COASTA 
DE LA MATEIAȘ

PREA MULTĂ DISCREȚIE IN JURUL
ÎNTRECERILOR AUTOMOBILIȘTILOR

Cursa de la Mateiaș, intrată pri.ntre 
întrecerile clasice de viteză în coas
tă și disputată duminică ca a 2-a eta
pă a campionatului național, a înre- ' 
gistrat — în ansamblu — un frumos 
succes, în ciuda unui timp potrivnic. 
Numărul mare al concurenților (pes-

PortiK 
(Ur. 3 
Goian 
(Olim- 
Siein-

Datorită frumoasei lui evoluții în campionatul republican recent încheiat, 
Mir cea Barna de la Politehnica Cluj a fost selecționat în lotul de seniori 

Cinstea ce i s-a făcut îl va stimula, desigur, în activitatea viitoare.

Ion GAVRILESCU Foto ; Paul ROMQȘAN

te . 80, din care 78 figurează în cla
sament), și prezența la start a doi 
auțomobiliști străini cu mașini foarte f 
puternice, au făcut să fie așteptate cu 
interes cele două urcări oficiale efec
tuate duminică dimineața. Din pă
cate, rafale de ploaie, alternate cu 
momente de calm și — în final — us
carea drumului, au creat condiții ne
egale de concurs pentru toți partici- 
panții. De aceea, clasamentele nu re
flectă — se poate spune — în totul 
posibilitățile reale ale unor piloți. 
De altfel, efectuînd urcări în afară 
de concurs, în ultima manșă, C. Pes- 
caru și I. Răuță au coborît cu multe 
secunde sub timpurile cu care figu
rează în clasamentul oficial. In linii 
mari, însă, și în condițiile traseului 
alunecos, cei mai buni piloți ai noștri 
și-au dovedit măiestria, realizînd per
formanțe care confirmă un progres, 
ce-i drept, lent, dar continuu. O serie 
de accidente și de performanțe slabe 
dovedesc, însă, lipsă de omogenitate 
a competitorilor noștri, grupul celor 
foarte buni și buni necuprinzînd de- 
cît jumătate din participanți. A doua 
jumătate o formează conducătorii cu 
mai puțină experiență, cu multă bună
voință, dar care mai au multe de 
învățat. Nu prea au, însă, unde și 
cum să o facă. Intr-adevăr, trebuie 
să semnalăm, încă o dată, curioasa 
situație a acestui sport, care trăiește 
în afara cluburilor și asociațiilor 
sportive, ceea ce face ca fiecare pilot 
(cu rare excepții), să-și rezolve sin
gur toate problemele. Lipsa unor 
echipe organizate cu adevărat, cu pre
ocupări de instruire și antrenament, 
împreună cu lipsa unei școli de pilo
taj, iată cauzele progresului lent a- 
mintit și a slabei prezentări a jumă
tate din concurenți. Accidentele de pe 
Mateiaș (7 mașini au fost lovite) nu 
fac decît să confirme această stare 
de lucruri prelungită prea mult. La 
capitolul accidente este, însă, cazul 
să menționăm și o lipsă a organizării 
(în rest destul de bună și mai opera
tivă ca de obicei) și anume aceea de 
a nu fi verificat, cu grijă, traseul 
înaintea începerii antrenamentului o- 
ficial. Ca urmare, o mare pată de 
ulei a cauzat cîteva derapaje termi
nate în parapet (evitat, în ultima in
stanță, de alți piloți mai experimen
tați).

Ar mai fi de semnalat, după această 
etapă a campionatului național de vi
teză în coastă, anonimatul în care s-a 
desfășurat. Spectatori au fost doar cî
teva sute. Aceasta se datorează și tim
pului ploios dar, mai ales, lipsei de 
popularizare a cursei în Cîmpulung, 
Dragoslavele și Rucăr. în aceste mo
mente, în care sportul automobilistic 
își caută drumul de afirmare, își cau
tă adepți, este inadmisibil ca mani
festările lui majore să se desfășoare 
cu cea mai mare discreție.

GH. EPURAN
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O ETAPA CARE NE INDICA... O CAMPIOANA
cală față de soarta fotbalului ie
șean.

Părăsind jarul de la subsolul 
clasamentului, în ' care se perpe
lesc Politehnica Iași, C.F.R. Cluj 
și Petrolul, flăcările atingînd, cum 
spuneam, și echipa Jiul — să fa
cem o trecere în revistă a meciu
rilor opunînd echipe cu viață mai 
liniștită.

F. C. Argeș — A.S.A. Spectatorii 
piteșiteni au așteptat 78 de minute 
o nouă piesă în ceea ce o parte 
din ei consideră că se cheamă de 
pe acum „dosarul titlului de cam- 
pioană“. O piesă-atu cu semnătura
— simbol a lui Dobrin.

Universitatea Craiova — U.T.A. 
Gata, gata să producă surpriza și 
la Pitești, oltenii au fost necruță
tori

Ce 
tații 
te a 
bate 
înțelege cu ea...

Universitatea Cluj — Jiul. Omo
gena, ețhilibrata, echipă condusă de 
Ștefan Onisie face, credem, mai 
multă impresie în meciurile susți
nute în deplasare. Acasă este preo
cupată mai mult de stil. în depla
sare se gîndește mai mult la fotbal.

S.C. Bacău — Steagul roșu. O 
nouă lecție aspră — în acest retur
— pentru gazde. înțelegem triste
țea celor doi apreciați antrenori 
Rădulescu. 
toamnă, echipa în „Cupa 
Neșansa lor a fost că 
au avut în față un „11“ 
un portar sigur și un antrenor (N. 
Proea) care știe meserie.

Rapid — Farul. Deși a benefici
at de 4—5 situații favorabile de a 
înscrie, echipa giuleșteană a învins 
la limită un adversar capricios ca 
și... marea, un adversar care poate, 
fără îndoială, mai 
arătat duminică

Steaua — Dinamo, 
veche. Surprinzător, 
pa care avea trecute pe foaia de 
arbitraj rezerve care
Cavai, Gaspar, Răutu, Custov, pre- 
zentînd în teren un „11“ din care 
lipseau nu mai puțin de patru 
soliști : Dumitrache, Lucescu, Flo
rian ~ ”

Ce
Că 

toate
In 

nu lipsită, credem, de un anume 
interes : DIN 16 ECHIPE, DOAR 
TREI NU MAI AU EMOȚII ÎN 
ACEST FINAL DE CAMPIONAT...

...Crișul — care are locul asi
gurat în Divizia B ;

...Steaua (26 puncte) și Farul (25 
puncte) — care nu pot aspira nici 
la o clasare care să le ducă în 
„Cupa U.E.F.A.“, dar nu sînt a- 
menințate nici cu retrogradarea.

cu „bătrîna doamnă".
i-o fi lipsind, oare, Universi- 

pentru a fi o echipă de frun- 
fotbaiului nostru ? Cînd vrea 
Pe oricine și nu te mai poți

vadă, la
U.E.F.AA 
duminică 

mai sudat,

Derby de viță 
a învins echi-

Dumitrescu. Sătmăreanu II. 
spune această situație ? 
fotbalul este în mișcare sub 
aspectele...
încheiere, o ultimă remarcă

Fază dramatică la poarta ardaeawd. De data ac^a<.a. --ui Zi.ler rc« -- 
golgeterului ctaiccean Oblemenco. — rr-ru

De la locul 9 în sus (de la ni
velul Universității Craiova), toate 
echipele pot „prinde * calificarea in 
„Cupa U.E.F.A.", așa cum de la

locul 12 in jos (de la Jiu
lui) formațiile au
v;«eze r.L«p:ea Dixi

MKKvi. pe fotU

VENUSRAPID

C.F.R. CLUJ ÎMPOTRIVA LOGICII
Nu știm, încă, dacă C.F.R. Cluj va 

rămine în Divizia națională. Dar zbate
rea ei are semnificații care trec dincolo 
de perimetrul clasamentului, trec in im
periul vieții, reprezentind o atitudine 
care convertește spiritul sportului intr-un 
mod de reacție in ia:a vieții. C.F.R Cluj 
nu este nici o echipă mare, nici una 
derizorie, este o echipă modes;â. ajunsă 
la un moment dat intr-o situație descu- 
rajantă. Pînă nu demult, orice scrutare 
a viitorului se termina cu aceeași sen
tință : nimic decit retrogradarea. O afir
ma logica. O afirmau specialiștii, nespe- 
cialiștii și anti specialiștii. O afirmau 
adversarii, o recunoșteau prietenii. Dar 
acest grup de băieți naufragiat^ și an
trenorul lor. Constantin Rădulescu, nau
fragiat și el. s-au coalizat împotriva lo
gicii. E o nebunie să te ridici împotriva 
logicii, ei au comis această nebunie, au 
pornit împotriva curentului, s-au încor
dat după fiecare val care-i scufunda, 
tîrîndu-i la trei, patru puncte în urma 
Politehnicii Iași, a Petrolului și a altora. 
De cinci-șase ori numai în acest retur, 
am spus : „gata, C.F.R. Cluj s-a dus, 
ultlma ei șansă s-a risipit, adio, vine 
B-ul“. Noi am zis, ei n-au auzit, noi am 
scris, ei n-au citit, unii au Încercat să-i 
convingă de fatalitatea eșecului, ei n-au

Romulus BALABAN

PROGRESUL BUCUREȘTI
Deoarece ecrilpa S. X Otaecdța 

va efectua un turneu ist Austr-a. 
rederana română de fotbal a o 
btlil ca aMriul & X- QMeMfa — 
Progresul București, dks etîpia a 
XXIX-a a C7 -tjaxtatu__ Drvtriei
3 — se-'tu «e fSBRdț jot •
iunie, de la oca 77«3ă.

DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL

ETAPĂ AGITATĂ ÎN DIVIZIA C
• NOI LIDERI : I.T.A. PAȘCANI, PETROLUL MOINEȘTI, FLACĂRA MORENI Șl INDUSTRIA 

STRMEI CTMPIA TURZII • PRINTRE SURPRIZELE ETAPEI: ARIEȘUL TURDA (LOCUL 3 ÎN SE
RIA A Xl-A' PIERDE „ACASĂ" CU 0—7! • ETAPA CU CELE MAI MULTE GOLURI ÎNSCRISE 
— 260 • LUPTA PASIONANTA PENTRU ȘEFIE TN SERIA A Xl-A, ÎNTRE INDUSTRIA SÎRMEI 
CIMPIA TURZII " ..........................................TÎRNĂVENI (AM BELE CU CITE 37 P)

F

5X

SERIA A V-a
Vlctaria Florești —

2- 9 (6-9)
Prahova Ploiești —

3- 9 (3—9)
•IR.A. Clmpina —

(1—•)
Caraimanul Bușteni

S~fJk:x>1ui Berea — Chimia Buzău 3—1 

(•-•)
Carpați Sinaia 

(1-1)
Gloria Buzău

3-1 (1—1)

Olimpia Rm. Sărat

Aurora Urziceni

Șoimii Buzău 2—0

— Viitorul Slănic

Minaur Zlatna — C.F.R. Simeria 1 1 
(1—1)

Constructorul Hunedoara
Sebeș 1—1 (1—0) .

A.S.A. Sibiu — Metalul Copșa Mica 
2—2 (1—0)

Minerul Telluc — Chimia Or. Victoria 
2—0 (1—0)

Textila

(Corespondenți : A. Giinther, . 
ca, I. Fillpescu. N. Bălșan, M. 
I. Iile Și I- Vladislav).

A. zan- 
. Ioanid,

— Azotul Slobozia 2—1

Petrolistul Boldești

x Crmgașu

M. lonescq 
Mier/ut

l9

//v lonescu

Oct. lonescu, *' Țs Bretan

Titlul se potrivește de minune 
golului marcat de C.F.R. Cluj la 
Ploiești : atît ca importanță pentru 
coada clasamentului, cit și ca pre
miu pentru frumusețe. Dar mai 
bine să-1 descriem :

Minutul 19. C.F.R. atacă pe stin
gă și Bădin trimite în aut. Octa
vian lonescu repune mingea în joc 
și aruncă pînă la Șoo, aflat în dis
pută cu Nae lonescu. Șoo trece,

paralel cupoartă,
și pasează înapoi, 
spre Sorin Bretan.

hotâririî Comitetului E- 
C.N.E.FJS. cu privire la 
perfecționare a lucră- 
mișcarea sportivă pre-

A atletism ■
în concursul at

letic internațional 
de la Ostrava, 
Natalia Andrei a 

: în proba de 1500 mocupat locul II
cu 4:20,5 (în urma olandezei Van 
der Stelt 4:19,0), N. Perțea s-a cla
sat pe locul IV la 110 mg cu 14,2 
(cîștigător — cehoslovacul Nade- 
nicek în 13,9), iar Ion Damaschin 
a cîștigat finala a doua a probei 
de 800 m în 1:50,3. Alte rezultatei 
Fiebingerova (Cehoslovacia) 18,70

înaintează spre 
linia de corner, 
la semiînălțime,
Atacantul clujean — cu toațe că 
Se afla în mijlocul unui buchet de 
jucători petroliști (Nae lonescu, 
Bădin, Cringașu, Mieriul) — găsește 
un culoar și, din 
balonul în poartă 
lonescu.

voie, expediază
pe lingă Mihai

Pe baza 
xecutiv al 
planul de 
tocilor din 
cum și potrivit măsurilor stabilite 
de către Comitetul Federal al F.R. 
Fotbal în direcția perfecționării pre
gătirii antrenorilor de fotbal. Bi
roul Federației Române de Fotbal 
face cunoscut următoarele :

1. Cursurile centrale de perfec
ționare a pregătirii antrenorilor de 
fotbal au caracter obligatoriu și 
vor fi organizate, o dată ia 3 am. 
începînd cu anul 1972, după cum 
urmează :

a) Pentru antrenorii din grupa 
A și B, intre 10 decembrie 1972 
și 15 iulie

In acest 
decembrie 
cursuri de 
cu caracter metodico-practic; intre 
16 decembrie 1972 și iunie 1973, 
concomitent cu instruirea echipe
lor la care șînt angajați, antreno
rii vor efectua un studiu inde
pendent pe baza bibliografiei re
comandate. vor redacta o lucrare 
de control cu. caracter metodic și. 
de asemenea, vor fi controlați la 
locul de muncă cel puțin o dată 
de către specialiști anume desem
nați in acest scop de către Cole
giul antrenorilor; între 5—10 
lie 1973, vor avea loc cursuri 

final care

1973.
interval,' între 10—16 

1972, vor fi organizate 
informare științifică si

lie 1973. vor avea 
sinteză și examenul

iu
de 
va

ueăconsta dir.tr-o pr-_tiâ 
una meiocuco-praciăcâ

b) Lucrările de* vor
inain-.a-^ Cental de
frenorî pină la dala de 15 iunie 
1973. In intervalul 15 iunie — 1 
iulie 1973. Coie&X central de an
trenori *e va pronunța asupra ca
lității lucrărilor de occtroi. cunos
cut fiind că resp^tgerea lor a- 
t.-age neadrru^rea cekț- in cauză 
la examerul final

c) Temat

fi

ixxăitâor de control 
va fi publicată in ,-ROMiSOL* pînă 
la data de 15 decembrie 1971.

d) Neprezentarea antrenărilor la 
cursurile centrale de perfec;i<®are. 
sau nepromova.-ea examenului fi
nal, atrage apl. area măsurilor pre
văzute la art. 5 capttolul c al ho- 
tărlrii Comitetului Federal al F. R. 
Fotbal din decembrie 1971.

2. Cursul eenn-al de perfecțio
nare a antrenoruor <ha grupa C 
va fi organizat in toamna anului 
1973, iar detaliile cu privire la 
conpnutul acestuta ver fi comuni
cate antrenorilor in cauză pină la 
data de 1 XI 1971

3. Pină la data de 1 iulie 1972. 
Colegiul Central al antrenorilor va 
puolica programa ți btbliogrsfia 
airsuta- de perfe. ■ onace a antre
norilor din grupele A fi B

vor

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

REZULTATE DE VALOARE LA OSTRAVA. BRATISLAVA Șl ZAGREB L _l - (11J
2. fWrol.I

17 C 4

m — greutate ; Danek (Cehoslova
cia) 64,14 m — disc ; Karbanova 
(Cehoslovacia), 1,83 m — înălțime ; 
Truste (Cuba) 53,1 — 400 m ; Pe
rez (Cuba) 
McCafferty 
m ; Brabec
— greutate 
cia) 2,18 m

• în reuniunea internațională de 
la Bratislava, Natalia Andrei ș-a 
clasat pe locul IV în proba de 80o 
m cu 2:07,0 (cîștigătoare — olan-

400 m ; Pe-
16,47 m — triplusalt; 
(Anglia) 13:33,0 — 5000 
(Cehoslovacia) 20,12 m 
și Moravec (Cehoslova- 
— înălțime.

deza Boxem Lenfermk cu 
N. Perțea a ocupat loc „ V 
mg cu 14,1 (cițtijgâftor — c J 
Casanaz cu 13,6). iar !. Damasc h.” 
a termina: pe locul VI ia 8B0 m cu 
1:49,6 (cfștigâtor — er.glerC Car.er 
In 1:48,5). Alte rezultate • Danec 
66,^8 m xa

(Polonia) 6.53 m

11U 
iul

în „triunghiularul14 de la Zielona Gora

VASILE BOGDAN 7841 DE PUNCTE LA DECATLON

NOU RECORD NAȚIONAL
VARȘOVIA 5 (prin telex de la 

redacția ziarului Przeglad spor- 
towny). In localitatea Zielona Gora 
au luat sfîrșit întrecerile meciului 
triunghiular de decatlon, la care au 
luat parte primele reprezentative 
ale Poloniei, României și cea secun
dă a R. F. a Germaniei. Concursul 
a luat sfîrșit cu victoria atletului 
polonez Ryzard Skowronek, care a 
totalizat 7934 p. Sportivul român 
Vasile Bogdan a avut o comportare 
bună, reușind în final să realizeze 
7841 p.

Rezultatul obținut de sportivul 
român Vasile Bogdan corectează cu 
31 de puncte vechiul record al tării 
care îi aparținea din anul 1971.

Clasamente. Individual i 1. 
Skowronek (Polonia) 7934 p, 2. 
Bogdan (România) 7841 p —

record, 3. R. Ratus (Polonia) 7706 p,
4. R. Kozakiewicz (Polonia) 7395 p,
5. W. Haegel (R.F.G.) 7330 p, 6. A. 
Kraenzler (R.F.G.) 7266 p. ; Echi
pe i 1. Polonia 37 376 p, 2. România 
35 557 p, 3. R. F. a Germaniei (B) 
35 375 p.

• La Zagreb. Intr-un ronnîrr 
atletic internaț.onaJ, Du.ăheru s-a 
clasat pe locul V la 1«M> m cu 11.0. 
iar Sălcudeanu pe Leul VII Ia 4- 
m cu 48.4 (cișl.gător-.-poionez:: Len
gyel cu 10,7, respectiv’, Jaretnski 
cu 46,2), Ștafeta de 4x400 m a clu
bului Dinamo s-a clasat pe locul II 
cu 3:12,0 (a cîșligat Iugoslavia eu 
3:08,0). Alte rezultate: 800 m (f): 
Hofmeisțer (R.D.G.) 2:01,7, Ellen- 
berger (R.F.G.) 2:02,2, Pohlitz
(R.D.G.) 
via) 2:02.8 
înălțime 
1,81 m ;
glia) și 
1:48,0.

(R.F.G.) 2:02,2,
- - . :. . . (luguâ -
și Falele iR.F.G.) 2:03.5 ; 

(f) • Baboșek (Iugoslavia) 
800 m (b): Cropper (An- 
Medjimurec (Iugoslavia)

FINALELE ȘCOLILOR PROFESIONALE
trecute, 

Capitală

R.
V.

nou

La sfîrșitul săptămînii 
stadionul „23 August" din 
a găzduit finala campionatului re
publican de atletism al școlilor 
profesionale,' La întreceri au parti
cipat peste 500 de coneurenți din 
26 de unități școlara.

Cele mai bune rezultate : MAS
CULIN — 100 m și 200 nj i V. Pq«

nea (St. R. Bv.) 11,3 și, respectiv, 
23.6 ; 800 m .• N. Onescu 1:56,0 ; 
3 000 m : C. Bebereche (23 August 
Buc.) 9:05,8 : greutate (6 kg): V. Mo- 
canu (UMEB) 15,42 m ; suliță : Gh. 
Megelea (Reșița) 68,38 m. FEMININ: 
400 m : M. Dan (Electroaparataj) 
65,0 ; 800 m : T. Nedelea (Electro
magnetica) 2:24,2. __

i .1* Crai* 
X Sieaaa
T. I TJI. 
t- F.C. Argeș
•- Crișel

ÎL 
IX 
IX 
IX 
15.
IX

Tt îs 
W 12 
2î 13
27 14 
Z7 12
27 18
27 II
37 18
37 8
Zi

!7 C
T7 T

4
»

3
S

4
5
1
T
<
4
€
2

1
1

14
18
19
12
12
11
13
M
16
15
18

37
34
33
Sț
31

♦7

25
24
31

11
11
11

34
28
28
26
25
24
24
23
23
23
2-2
20
20
16

59—17
43—25
24— 25
34—35
43—34
27—27
25— 30
34—36
22—29
30— 37
31— 30
20—36
26— 47
32— 42

15
12
12
11
11

9
10

9
8

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1. Independenta Sibiu
2. Victoria Călan
3. Unirea Alba Iulia
4. Metalul Copșa M.
5. C.F.R. Simeria
6. Minerul Teliuc
7. Chimia Victoria
8. U.P.A. Sibiu
9. C.F.R. Sighișoara

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

m_____ Coman. C. Filos-
tArtee' C. Vlrjoihie, V. Zbarcea, 
peșeanu. V. Feldman

< Corespondenți

>4 li 3 5 5*-» 31
M t 3 »— t 1.
29 îl 7 4 «— 22 33 X
M U 4 98—24 X
M ii î 9 41—17 19 4.

U 4 1 27-25 M X
N 7 9 1 39—27 O 9.
M 9 5 U n—29 21
M 9 9 U 26—41 £ 7.
34 t 3 u E—i» 16 X
1-* 7 4 13 »—U Jt 9.
24 î 4 13 22—« 19 19.
29 ț « U 31—55 19 ÎL
24 1 9 14 16—51 11 IX 

IX
fll kn>M 14.

13
13

Danubia- 
Petrolul 

Oitur Tg. 
— Vawnx Vaaliu. 
u-De; — Automo-

SERIA A IH-a
Unirea Tricolor

Vii-.orul Brăila

Dunărea Tul cea 1—1

Babadag

L De.» 34 14 8 4 35—11 34
X Cocxssr. Galau 24 12 7 5 45—14 31
X EMU Medgidia 24 19 11 3 42—20 31
4. OetUc Galați 24 19 6 8 35—27 29
X V—orul BriLa 24 19 9 8 29—30 26

*9- Mangalia 24 7 19 7 25—23 24
7. ETeetrica C-ța. 24 9 9 9 33—36 24
X Granirui Babadag 24 9 4 11 32—47 22
9. Umre* Trie. Br. 24 7 8 9 24—39 22

IX Ancora Galați 24 6 9 9 21—29 21
ÎL D—Tulcea 24 9 9 9 18—32 21
IX Cimentul Medgidia 24 7 9 11 36—29 20
IX Ș N. Constanța 24 6 9 12 26—32 18
14- Portul Brăua 24 6 4 14 26— 46 16

Etapa viitoare : Granitul Babadag — 
IALU. Medgmia. Dunărea Tul ce a — Uni
rea Tricolor Brăila. Oțelul Galați — Vi- 
.-.or-1 Brăila. Portul Brăila — S. N. 
Constanța. Cimentul Medgidia — Delta 
Tulcea. Marina Mangalia — Constructo
rul Galați Electrica Constanța — An
cora Galați.

SERIA A IV-a
M- București — Dinamo Obor Bucu-

Bucu-

Bucu-

Bucu-

T.
regu

Cetuloza Călărași — Laromet 
resu 4—1 O—1)

Sirena Bucureșa _ Flacăra roșie 
iești 4—•

Olimpia Giurgiu — Autobuzul 
iești 1—« (1—8)

Unirea Tricolor București — Electro
nica Bucureșu 1—1 (0—4)

Voința București — Victoria Leh’.i-l 
3-4 (2—4)

Tehnometai București — Mașini unelte 
Bucureyu •—1 <•—1)

(Corespondenți : O. Guțu. M. Stan, D. 
Uconevcu. P. Burcin, T. Șlșu, G. Bos-

L
X

24 14 7 3 36-13 15

N.

»i D.
a, M. Plo- 

Marin).

3. Aut 
A Teh
5 Celt
A T.M

t. 
»

19

IX
IA

14
34
34
24
34
34
34
34
24
34
34
34
34

13
13
13
13
19

4
9
4
7
4
4
3

3
3
3
3
5

11
•
3
3
4

3
4
•
3
9

»
13

45—15
40—19
49—24
34-22
24—27
16-24
29—22
28—36

19 16—29

7
3

34
31
»
19
25
34
21
31
28

11 1»—29 U
11 23—29 19
11 21—35 19
18 13—57 9

București
1 Bucu-

IN ATENȚIA UȘIIOAIORIEOR RE
EXCEPȚIONALI

• Depunerea biletelor cîțtigătaa- 
re se va face pînă joi 8 iunie 1972, 
la orele 13 în crașele reședință de 
județ, iar în celelalte localități p:.-.ă 
miercuri 7 iunie 1972. la orele 13.

• Omologarea premiilor se va 
efectua sîmbătă 10 iunie 1972

• Cîștigătorii autoturismelor vor 
fi înștiințați asupra datei 
vor prezenta în vederea 
autoturismelor cîștigate.

cînd se 
ridicării

• Plata premiilor se va 
fel ; în Capitală, începînd 
13 iunie 1972, pînă la data de 19 
iulie 1972 : în țară, începînd aproxi
mativ de la data de 16 iunie 1972, 
pînă la 19 iulie 1972. inclusiv.

Astăzi este ULTIMA ZI în

face ast- 
de marți

BOX-EXPRES DIN
care vă mai puteți procura 
per.tru tragerea Pronoexpres de 
miercuri 7 iunie 1972. tragere la 
care puteti ciștiga autoturisme Ia 
alegere fi numeroase premii In bani 
Tragerea va avea loc mîine și va 
fi televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
18.40.

biletele

PREMIILE CONCURSULUI PROXOEX-
PRES NB. « DIN 31 MAI 1972

Extragerea I : Cat. 1 : 3 var. I»1. a
1K MS lei ; a 2-a : «.35 a 13 534 lei : a 
3-a : 35.10 a 1 870 lei : a 4-a : 45.90 a 
996 lei ; a 5-a : 231,1» a M4 Iei ; a 6-a: 
2 032.70 a 40 iei.

Raport ca;eg?ria 1 ; 1 303 411 lei.

Gloria Buzău 
Carpați Sinaia 
Șoimii Buză u 
IR A Cimpina 
Pesroiisr-l Boldești
Caraim anul
Bușteni
Prahova Pioieșu 
Azotul r 
Victoria 
Petrolul
Chimia
Olimpia 
Aurora 
Viitorul

Slobozia 
i Florești 
• Berea 
Buzău 

i Rm. Sărat 
Urzicau 
Slănic

24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
12
10
11

9

8
5
8
5
7

1
7
6

8

40—13
38—29
34—22
32—21
37—30

33— 23
34— 30
34—35
40—10
28—34
27—34
27—33
24—54
24—49

38
29
28
27
25

25
25
22
21
21
21
20
18
16

Constructorul 
Or. Victoria,

Hure-
U.P.A.Etapa viitoare :

doara — Chimia --------
Sibiu — Unirea Alba Iulia^ Minerul Te‘ 
liue —
A.S.A. _____, _
C.F.R. Sighișoara, Independența
— Minaur Zlatna, Vitrometan Mediaș — 
Victoria Călan.

Textila Sebeș, C.F.R. Simeria —
Sibiu, Metalul Copșa Mică — 

- - ’ ' Sibiu

Bușteni — 
_________________— Petrolul 
Buzău — Aurora Urziceni, 
Sărat___________ ....................’
Slănic .
— Prahova Ploiești,

Etapa viitoare : Caraimanul 
Gloria Buzău. * ~ '
Berea. Chimia 
O.:mpta Rm. 
Oeșu. Viitorul 
Ș--—Buzău 
:.T.a Florești — I.R-A. Clmpina.

Azotul Slobozia

Petrolistul Bol- 
Carpati Sinaia.

— - ■ vie-

SERIA A Vi a
— Oltul Slatina 2—1O'rrX Rm. Vilce»

(2-1)
Rapid Pia«ra Olt

9—2 (6-1)
LcsulI Brezei —

6—4
Spo—dnr Roșiorii 

Tr. 3-2
Dacaa Pr.efU —

(1-6*
Unirea Drăgășani

2—9 (2—9)
C amerțul Alexandria — Petrolul 

6-2 C—t)

__ Flacăra Mvreni

Muscelul Cimpulung

ce Vede — 
(4—1)
Metalul Mija

Petrolul

Chimia

2—1

Tirgo-

Videle

(Curespaudenți : P. Giomoiu, Gh. Ilin- 
ea_ L Zidaru, T. Negulescu, 

Dențbei și Al. Bizon).
Al. Moinele,

SERIA A X-a
C.I.L. Sighetul Marmației — Someșul 

Satu Mare 1—1 (0—0)
Măgura Sirnleul Silvaniei — Bihorea* 

na Marghita 0—2 (0—0)
Minerul

1—1 (1—0)
Victoria

6—4 (l—0)
Minerul

2—0 (0—0)
Constructorul

șeu 7—0 (2—0)
Unirea Zalău

Cavnic — Gloria Bala Mare

Cărei — Topitorui Baia Mare

Sprie — Recolta SalontaBaia

(Corespondenți : 
Z. Debrețeni, Tr. 
Alexandru și M.

Baia Mare — Bradul VI-

— Voința Care! 1—2 (l-l)

V. Mihail, T. Țopan, 
Sllaghi, Al. Domuta, D. 
Bonțoiu).

24 
24
24
24
-T
24
24
24
24
24
24
M
24
24

17
15
11
9

ii

3
6
6
7
2

10 4
7
9
8
8
7
8
5
5

9
5
6
5
7
4
7
5

54—17 37
40—15 36
31—14 28
34—25 25
33—29 24

30—32
28—42
24—45
32—42
19—38
19—43

23
23
22
21
21
20
17
ÎS

tupi vUioare : Sporting Roșiorii de 
Vede — Eiacara Mareni. Oltul Slatina ~ 
ChiiniM Tr. Măgurele. Petrolul Videle — 
Oltul Rm. Vilcea Dacia Pitești — Mus- 
ce-ri Cimpulung Unirea Drăgășani — 
Rapid Piatra Olt. Comerțul Alexandria 
— Lotrul Brezoi. Petrolul Tirgoviște — 
Metalul Mija.

SERIA A Vil a
Ș:.:nta Petroșani — Progresul 

3-4 (4—0,
Răsăritul Caracal

5—4 (3-1)
Metalul Topleț — Pandurii Tg.

(0—0)
Progresul Strehaia — Meva

Tr. Severin 2—0 (1—0)
Steagul roșu Plenița — Minerul Motru 

3—0 (2—0)
Minerul Rovinari

1—1 (0-0)

Dunărea

Corabia

Calafat

Jiu 1—0

Drobeta

(Corespondenți : St. 
Donciu. R. Predescu, 
Julea și O. Vilceanu)

I. Met. Drobeta Tr. Sev.
i. — ~
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
13.

Știința Petroșani 
Minerul ’ 
Minerul 
Dunărea 
Pandurii 
Steagul .
Răsăritul Caracal 
Progr. Corabia 
Metalul Topleț 
Progr. Strehaia 
Meva Drobeta 
Minerul Rovinari

Lupeni 
Motru 
Calafat 
Tg. Jiu 

r. Plenița

Minerul Lupeni

Konyicska, Gh. 
Gh. Dobreanu, I.

22 14
22 13
22 10
22 9
22 8
22 8
22 8
22 7
22 7
22 7
22 6
20 5
22 5

5
5 
10
6
5
5
4
6
5 
5
4
5 
5

3 48—20 33
4 46—19
2 45—23
7
9
9

10
9

10
10
12
10
12

33—25 
40—39 
24—28
33— 27
34— 39 
28—38 
33—46 
20—40 
15—25 
22—52

31
30
24 
21 
21
20
20
19
19
16
15
15

Etapa viitoare : Minerul______  ___
talul Drobeta Tr. Severin. Pandurii Tg. 
Jiu — Râsăritul Caracal, Progresul Stre
haia — Steagul roșu Plenița, Minerul 
Lupeni _ Progresul Corabia, Metalul 
Topleț — Știința Petroșani Meva Dro
beta Tr. Severin — Dunărea Calafat. 
Minerul Rovinari — stă.

Motru — Me-'

SERIA A Vill a
U.M Timișoara — Vagonul Arad 1—1 

(0—0).
Metalul Oțelu

6—2 (2—1).
Gloria Arad

Nouă 0—8.
Mureșul Deva 

(3—0).
C.F.R. Caransebeș 

șoara 0—1 (0—0).
Minerul Ghelar —

6—0 (4—0).
Electromotor

Deta 2—0 (1—0).

(Corespondenți ;
Nicolăițâ. I.

Oprița și St.

Roșu — Aurul Brad

Minerul Moldova

Minerul Bocșa 5—2

— Progresul Tlmi-

Victoria Caransebeș

Timișoara Fu mirul

Gh. 
FI.

C Crețu, 
Simion. M. 
Marton).

R. Zeno, 
Mutașcu,

1.
2.
3.
4.
5. 
•-
7. Progresul Tim/ 
“ Aurul Brad

Furnirul Deta 
Gloria Arad 
Minerul Ghelar 
Minerul Bocșa 
C.F.R. Caransebeș 
Victoria C-sebeș

Etapa viitoare : Victoria Caransebeș — 
Minerul Bocșa. Minerul Moldova Nouă 
— Electromotor Timișoara. Metalul Oțelu 
Roșu — Vagonul Arad. Furnirul Deta — 
Aurul Brad. Gloria Arad — U.M. Timi
șoara. ■" “ -----
sebeș.
Ghelar.

Vagonul Arad 
Mureșul Deva 
Mm. Mold. Nouă 
U.M. Timișoara 
Electromotor Tim. 
Met. Oțelu Roșu

I.
9. 

ie. 
ii. 
ÎL
13.
14.

M 13 
24 13
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
24

10
11
12

32
30
27
27
27
26
24
24
23
22
22 
21
17
14

Caransebeș

Mureșul Deva — C.F.R. Caran- 
Progresul Timișoara — Minerul

SERIA
Victoria Câlan — 

(1—8)
Viirometăn Mediaș

6—9
Unirea Alba Iulia 

biu 3—2 (6-1)

A IX a
U.P.A. Sibiu 3-1

— C.F.R. Sighișoara

— Independența Si-

LA TRAGEREA
4 IUNIE 1972
Extragerea a n-a : Cat. A : 1 var. 25% 

a 100 900 lei Și 1 var. 10% a 40 000 lei ; 
cat. B : 29.90 a 2 099 lei : cat. C : 93,05
a MO lei ; eat. D : 2 706.55 a 60 lei ; cat. 
E : 243.50 a 200 lei ; cat. F : 4 299,75 a 
4o lei.

Report categoria A : 20 100 lei.

Premiile de 100 ooo lei pe variante 10% 
au revenit participantilor: Căpățlnă Gri- 
S°re — Tiglina-Galaț! ; Tomșa Spiridon 

Iași ; Marin Gheorghe — Găneasa- 
nfov. iar premiul de 100 ooo lei pe o va
riantă 25% de la extragerea a II-a a 
revenit participantului Negulici Gheor
ghe din Brașov.

Rubrică redactată de
LOȚO-PROIWSPOBT

1. Victoria Cărei
• 2. Minerul Baia

3. Bihoreana Marghita
4. Minerul Cavnic
5. Unirea Zalău
6. Topitorui Baia M.
7. Bradul Vișeu
8. Someșul Satu M.
9. C.I.L. Sighet

10. Recolta Salonta
11. Voința Cărei
12. Gloria Baia M.
13. Constr. Baia M.
14. Măgura Simleu

s.
24 16 3 5 59—22 35
24 11 7 6 39—14 29
24 13 3 8 38—29 29
24 10 7 7 37—24 27
24 10 7 7 27—22 27
24 11 4 9 31—37 26
24 9 6 9 25—33 24
24 10 3 11 33—28
24 10 3 11 28—30 23
24 9 3 12 29—46 21
24 8 4 12 25—39 20
24 7 6 H 19—34 20
24 5 8 11 35—48 18
24 6 2 16 19—38 14

Etapa viitoare : Măgura Șimleul Sil
vaniei — Constructorul Baia Mare, Mi
nerul Baîa Sprie — C.I.L. Sighetul Mar
mației. Topitorui Bala Mare — Someșul 
Satu Mare. Victoria Cărei — Bradul Vi
șeu. Bihoreana Marghita — Recolta Sa
lonta. Gloria Baia Mare — Voința Cărei, 
Minerul Câvnic — Unirea Zalău.

SERIA A Xl-a
Arieșui Turda — Industria sîrmei Cim- 

pia Turzii o—7 (6—3)
C.I.L. Gherla — Progresul Năsăud 

4-1 (l_i)
Someșul Beclean — Viitorul Tg. Mu

reș 3—2 (2—1)
Arieșui Clmpia Turzii

Rodna 0—2 (0—1)
Minerul

Metalul Aiud — Dermata Cluj 3—1 
(2-1)

Unirea Dej — Chimica Tîrnăveni 1—0 
(0—0)

Tehnofrig Cluj — Soda Ocna Mureș
3—2 (2—1) iu i

(Corespondenți ; P. Lazăr, D, Vatau,
I. Pintea, L. Donciu, [. Somogyi. T. Pro-
dan și E. Fehervari).

1. Ind. sîrmei C. T. 24 18 1 5 63—19 37
2. Chimica Tîrnăveni 24 17 3 4 58—17 37
3. Arieșui Turda 24 13 4 7 46—26 >a
4. C.I.L. Gherla 24 12 6 6 41—22 30
5. Dermata Cluj 24 11 5 8 30—21 27
6. Unirea Dej 24 9 8 7 33—23 26
7. Metalul Aiud 24 10 5 9 35—25 21
8. Soda Ocna Mureș 24 8 6 10 23—28 22
9.’Tehnofrig Cluj 24 7 7 10 22—33 21

10. Viitorul Tg. Mureș 24 8 3 13 43—39 19
11. Arieșui C. Turzii 24 7 5 12 20—39 19
12. Minerul Rodna 24 4 7 13 24—69 15
13. Someșul Beclean 24 6 3 15 23—80 ’.5
14. Prog. Năsăud 24 4 5 15 24—48 13

Etapa viitoare : Progresul Năsăud — 
Arieșui Cimpia Turzii. Chimica Tirni- 
veni — — ' — • - - - . .
Minerul 
șui Beclean. 
Turzii
Cluj — Arieșui Turda, 
reș — Unirea Dej.

Tehnofrig Cluj, Metalul Aiud — 
Rodna, C.I.L. Gherla — Some- 

Induștria sîrmei Cîmnia 
Soda Ocna Mureș. Der nai a 

— Viitorul Tg. Mu-

SERIA A XlI-a
Torpedo Zărnești

A. S. Miercurea

Politehnica Brașov —
2-1 (1—1)

Viitorul Gheorghieni _ Unirea Cristuru 
Secuiesc 7—2 (3—1)

Tractorul Brașov
Ciuc 3—0 (2—0)

Colorom Codlea — Forestierul Tg. Se
cuiesc 0—1 (0—1)

Minerul Bălan — Carpați Brașov 1—0 
(1-0)

Textila Odorheiul Secuiesc — Metrom 
Brașov 1—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Carpați Covasna 
5—0 (1—0)

(Corespondenți ; G. Carol, 
I. Hirșu, N. Seceleanu ~ 
Pialoga șf Gh. Brioță)

1. Metrom Brașov
2. Tractorul Brașov
3. Textila Odorhel
4. Poli. Brașov
5. Carpați Brașov
6. Carpați Covasna
7. Oltul Sf. Gh.
8. Torpedo Zărnești
9. Viitorul

Gheorghieni 
Forestierul 
Tg. Secuiesc 
Minerul Bălan 
Unirea Cristur 
A.S. M. CiUC 
Colorom Codlea

Etapa viitoare : Textila C 
cuiese — Forestierul Tg. Secuiesc?'Tor
pedo Zărnești — Tractorul Brașov, Me
trom Brașov — Colorom Codlea, Car
pați Covasna — Politehnica Brașov, Ol
tul Sf. Gheorghe — A.S. Miercurea Ciuc, 
Carpați Brașov — Viitorul Gheorghieni, 
Minerul Bălan — Unirea Cristuru Se
cuiesc.

10.

11. 
12.
13.
14.

Cs. Malnasi,
L R. Bortoș, A.

24 19 2 3 G3— 8 40
24 16 4 4 65—19 36
24 11 6 7 34—25 28
23 8 11 4 25—17 27
24 10 5 9 35—29 25
24 10 5 9 23—36 25
24 9 6 9 38—39 24
24 8 8 8 27—28 24

24 8 8 8 36—40 24

23 9 6 8 23—28 24
24 7 7 10 14—32 21
24 3 5 14 24—47 15
24 3 6 15 17—38 12
24 3 3 18 17—55 9

Odorheiul Se- 
Tor-

ALEXANDRU TOTH 1
Ne-a părăsit pentru totdeauna 

Al. Toth. unul dintre cei mai buni 
arbitri care au evoluat pe terenuri
le noastre de fotbal. Cei mai vîrst- 
nici îșj amintesc șj de fotbalistul 
Al. Toth, care a apărat, pînă în anul 
1945, poarta echipei C.A.O. Cei mai 
tineri nu l-au cunoscut decît pe ar
bitrul Al. Toth, un „cavaler al flu
ierului" în adevărata accepțiune a 
cuvîntului, un conducător de joc 
mereu copleșit de emoție, din do
rința de a arbitra corect, de a-și 
duce la bun sfîrșit misiunea sa din 
terenul de joc.

Devenit arbitru de divizia A în 
anul 19al, Al. Toth avea să condu
că șute de meciuri interne și inter
naționale, impunîndu-se prin com
petența și imparțialitatea sa și cîș- 
tigîndu-și, în același timp, aprecie
rea celor care l-au cunoscut de a- 
aproape, prin modestia si loialitatea 
sa.

Alexandru Toth pleacă prematur 
dintre noi, la 50 de ani, lăsînd în 
urmă numai regrete.

Sportivii orădeni îl vor conduce 
azi, la ora 16, ps ultțmu] drum.



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

Lvov (stingă) a lăsat o excelentă im 
învingă pe I. Adam prin abandon.

Boxerul sovietic V.
să-l

l
INTERVIUL NOSTRU

Astăzi răspunde: ROMAN LISOWSKI (Polonia)
vicepreședinte A. I. B. A., președintele comisiei de arbitri

Mp

(Urmare din pag. 1)

ce l-a trimis de două ori la podea. 
Knudsen b. ab. 3 Jakab.

In cea de a doua reuniune 
zilei 
turul 
șoară _ _
deschisă de partida Eduart Du- 
bovschi (URSS) și englezul D. 
Smith, Net superior,boxerul sovie
tic a terminat învingător la punc
te. Dubovschi b.p. (5—0) Smith, 
în cea de a doua întîlnire a cate
goriei, Rainer Langer (R.D.G.) b.p. 
(5—0) J. Onder (Cehoslovacia). 
Campionul european al prime: e- 
diții, Peter Gliick (Ungaria), 
trecut prin momente 
partida cu bulgarul T. 
ski, care nu s-a lăsat 
de faima adversarului 
curajos, surprinzîndu-și 
de întrecere cu numeroase lovituri. 
Totuși, experiența, forța de lovire 
ale lui Gliick și-au spus în cele 
din urmă cuvîntul, pugilistul ma
ghiar obținînd victoria. Gliick b.p. 
(4—1) Andreikovski.

Reprezentantul nostru la această 
categorie, Dinu Condurat l-a în
tâlnit pe iugoslavul Dragan Micio- 
vici, un boxer foarte înalt, cu bra
țe lungi și cu un joc bun de pi
cioare. Cum și stilul preferat de 
luptă al lui Condurat este .tot lupta 
de la distanță, el a trebuit să facă 
F_______________________________

a 
s-au disputat meciurile din 
doi al categoriilor muscă, u- 
și mijlocie mică. Gala a fost

a 
dificile în 

Andreikov- 
impresionat 
și a boxat 
partenerul

eforturi mar: pentru a se putea a- 
propia de țintă și a o lovi. Cu o 
pregătire fizică excelentă (remar
cată și în primul meci) boxerul 
român și-a dominat în permanen
ță adversarul silindu-1 să se apere 
cu toate mijloacele (chiar și ne- 
permise-țineri). începind din repri
za secundă. Miciovici a fost obli
gat să accepte lupta în ritmul im
pus de Condurat, fapt care l-a a- 
jutat pe boxerul român să puncte
ze clar și să-i convingă pe toți cei 
cinci judecători să scrie pe foile 
lor același nume : Condurat (Ro- 
mâniâ) Condurat b.p. (5—0) Micio- 
vrici.

întrecerile 
rî* âu încep 
H armat h (U 
(i urciaj.
mai tehnic, a 
clară. Harmath 
Meciul dintre Adrian Guțu (Ro 
mânia) și V.
avut o desfășurare dramatică. După 
primele două runduri. Simonov a 
acumulat un avantaj care părea 
că va fi suficient pentru cucerirea 
unei victorii facile. Au urmat. însă, 
ultimele 3 minute de luptă. în care 
Guțu a apărut complet schimbat în 
bine și cu o pregătire fizică ex
celentă și-a dominat copios adver
sarul, lovindu-1 din toate pozițiile. 
Cu toate că Simonov a terminat 
meciul epuizat, arbitrii judecători

— Considerați că sistemul 
tragerii la sorți a arbitrilor — 
practicai acum la „europenele” 
de tineret de la București pen
tru prima oară — contribuie la 
o mai justă și corectă apreciere 
a învingătorilor ?

—- E greu să dăm de pe »- 
cum un răspuns afirmativ sau 
negativ. Practica isi va spune 
cuvinrul Sistemul acesta este 
bun numaj atunci cînd ai la 
dispoziție un corp de arbitri va
loros. omogen. Cînd intre arbi
tri există diferențe nuri de- va
loare. sistemul tragerii la sorți 
nu este bun. Să vedem ee se 
va intimpLa aici, la București- 
Pini acum arbitrajele au fost, 
după părerea mea. corecte, ple- 
dind pentru generalizarea nou
lui sistem

— .tragerea la sorți a arbitri
lor va C sistemul de alegere 
judecătorilor ți ia J.O. de 
Munchen ?

— Totul este in funcție 
rezultatele experimentării ce

al 
la

de 
se 

face in aceste zile la București. 
La Jocurile Olimpice am putea 
avea. insă, surprize neplăcute 
prin aplicarea acestui sistem, de
oarece arbitrii din celelalte con-

pregăti(i 
Și rezul-

tinente sini mai slab 
decît cei din Europa 
tale bune se pot obține, așa cum 
spuneam mai sus. numai atunci 
cînd toți arbitrii au o valoare 
corespunzătoare.

— Cum se preocupă AI.BA. 
de perfecționarea arbitrilor care 
îi poartă ecusonul ?

— Periodic, și mai ales în 
preajma Jocurilor Olimpice, or
ganizăm seminarii cu arbitrii 
desemnați să oficieze. Un ast
fel de seminar, la care a parti
cipat Si arbitrul dv. Constan
tin Chiriac. a avut loc de cu- 
rtnd, in Republica Democrată 
Germană, la Halle. Un altul se 
va ține eu citeva zile înaintea 
J.O. Dar aceste acțiuni sînt prea 
puține. Rolul cel mai important 
in perfectionarea arbitrilor îl au 
federațiile naționale.

— Pentru J.O. de la Munchen, 
din panes României a fost de
semna*. arbitrul Constantin Chi
riac. Ce părere aveți despre el ?

— Din continentul european 
vor ofieU la Munchen 16 arbi
tri. Simplul 
tre aceștia 
rea sa .

fapt că se afli prin- 
pledează în favoa-

Petre HENȚ

de la categoria ușoa- 
it cu părtida dintre I. 
îgaria) și bî. Mutluer 

Boxerul maghiar, mult 
obținut o victorie 
b.p. (5—0) Mutluer. 
* * / “ t ~o-

Simonov (URSS) a

nu s-au lăsat influențați de fina
lul excelent al românului deciarin- 
du-1 învingător De socrțivul sevie- 
tic. Simonov b p. (5—0) Guțu.

Celelalte rezultate ale categoriei 
ușoare: Vogelreuter (R.D.G.) bab 
3 Poulain (Franța); K- Pierwienie- 
ski (Polonia: b.p. (5—0) S. Popo- 
viei (Iugoslavia).

Partidele de la categoria mijlo
cie mică au început cu disputa 
dintre P. Wolf (RF. a Germaniei) 
și T. Czismadia (L ngaria). Sporti
vul maghiar a realizat o victorie 
facilă. Czismadia b.p. (5—0) Wolf. 
Maxwej (Anglia) b.p (5—0) Linka 
(Cehoslovacia), Popovici (Iugoslavia» 
b.p. (5—0) Paleta (Polonia). în ul
timul meci ai reuniunii Nicolae 
Băbescu (România) l-a întâlnit pe 
V. Ivanov (Bulgaria). Boxind din 
nou excelent românul a realizat o 
nouă victorie deosebit de prețioasă 
în luota pentru primele locuri de 
la categoria mijlocie mică. Băbes
cu a atacat in permanență, iar in 
repriza a doua după ce și-a ex
pediat adversarul la podea de două 
ori. arbitrul de rine l-a trimis pe 
Ivanov la colț. Băbescu b. ab 2 
Ivanov.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
'\a concurență cu bărbații

Zorile nu se iviseră încă deasupra 
Moscovei, cînd în manejul luminat 
puternic de pe bulevardul Komso- 
molskd I o femeie sveltă, cu părul 
negru și mișcări sigure, se antre
nează temeinic. Este Elena Petuș- 
kova campioană mondială de echi- 
țație medaliată cu argint la J.O. de 
la Ciudad de Mexico, nelipsită de 
la pregătirea ei cotidiană.

Campioana mondială este o per
soană extrem de ocupată. Este pro
fesoară universitară la catedra de 
biologie, deține titlul de doctor do
cent și face parte din. conducerea 
centrală a Asociației de prietenie 
româno-sovietice. Faptul că este 
atât de matinală la antrenamente 
arată mai bine decît orice pasiu
nea sa pentru sport _: 
este, 
că.

instantanee, la comenzile călărețu
lui. Aceasta solicită atit călărețului 
cit și calului o muncă fără răgaz, 
în care nu există zile libere. în zi
lele noastre femeile au dovedit că 
ele pot practica orice disciplină 
sportivă și uneori chiar la concu
rență cu bărbații. Ele apără cu 
cinste onoarea sportivă a țărilor lor. 
Mă pregătesc pentru Olimpiada de 
la Munchen. cînd, in confruntarea 
cu concurenții bărbați din diferite 
țări, eu mi-am propus fapte mari".

FLORILE DIN CARABUNAR
un sat din R.P.

..Echitația 
esență, călărie artisfi- 

baza căreia stau miș
cările firești ale calului. Spre deo
sebire de călăria de circ, unde calul 
acționează după un program învățat 
în prealabil, la concursurile de echi- 
tație se contează pe reacțiile lui

în 
Ia

Carabunar este
Bulgaria, care nu se deosebește cu 
nimic de alte cîteva mii de aseme
nea așezări. Aceasta ar fi însă nu
mai o impresie superficială, deoa
rece nestăvilitul entuziasm pentru 
sport al tinerilor de aici a făcut ca 
despre Carabunar să se vorbească 
pretutindeni în țara vecină. Două 
treimi din populația satului se o- 
cupă în mod activ de sport, pe di
feritele terenuri și săli pe care asocia-

locale le pune la dispoziția r-itttc- 
ior. Fotbal, volei, tenis de -să 
înot- călărie și șah, iată feiurite dis
cipline sportive în care excelează 
cei din Carabunar, mergfnd ur.ecr. 
pinâ in finalele competițiilor regio
nale. unde concurează cu succes 
împotriva unor reprezentanți ai 
orașelor, care dispun desigur de 
mijloace mai bune.

Sub condu-crea președintelui Coo
perativei agricole. Hristo Enakiev. 
băieții și fetele din comună au a- 
menaiat în erele lioere un stadloa. 
un bazin ți un traseu pentru cu 
cu obstacole. Primul maestru 
sportului al Carabunarului este 
lăretul Stefan Begot, care a re: 
să transmită măiestria sa și ai 
zece tineri, onorați cu același ti

Cooperativa agricolă locală are ca 
profil cultivarea florilor, dar. ața 
cum spune ți președintele: „Cele 
mai alese flori, sini băieții și fetele 
de aici, care prin munca și enîazi- 
asmul lor au adus satului de baști
nă o atât de neașteptată glorie spor
tivă*.

1

că

tor

șporțull
SElfCTIONATA SECUNDĂ DE POEO A

St COMPORTA MERITORIU LA
MINSK 5 (prin telefon). — în 

partida de debut a turneului inter 
național de polo ce se desfășoară 
în localitate, selecționata secundă a 
României a Întâlnit formația Iugo- 
slaviei, campioană olimpică. Tinerii 
noștri reprezentanți, debarasați de 
orice complex de inferioritate, au 
jucat cu mult curaj, au atacat tot 
timpul viguros, nefiind cu nimic 
inferiori puternicilor lor adversari. 
Formația română a condus cu 2—0 
(V. Rus și D. Popescu), a fost ega
lată și apoi condusă cu 3—2 (Antu- 
novici, Dabovici, Sandici). în ulti
ma repriză, D. Popescu a reușit să 
egaleze (3—3), după ce înainte ra
tase o excelentă ocazie pe contra
atac, iar Nastasiu trăsese slab o 
lovitură de la 4 m (!)._Cu 8 secun
de înainte de sfîrșit, 
reușit să înscrie golul 
tru echipa iugoslavă, 
perioritate numerică. 
4—3 (0—1, 2—1, 0—0,

J. Dirnweber (Austria) a 
bine următoarele formații : ROMA
NIA (B) : SCUREI (Slavei) — NAS
TASIU, I. Slavei, D. POPESCU, C. 
Rusu, Cl. Rusu, V. RUS, Țăranu, 
Lazăr, Servan; IUGOSLAVIA:

Belamarici a 
victoriei pen- 
aflată 
Scor 
2-1).

In su- 
final :

condus

STIPANICI (Markovici) — Rudici, 
Bonacici, MAROVICI, ANTUNO- 
VICI, JANCOVICI, Belamarici, Da
bovici, Perisici, SANDICI.

în meciul următor, poloiștii ro
mâni au jucat, din nou, foarte bine, 
întrecînd la scor — 8—3 (2—1, 3—2, 
2—0, 1—0) — prima reprezentativă 
a Bulgariei. Au marcat : C. Rusu, 
4, D. Popescu, Nastasiu, V. Rus; 
Țăranu de la învingători, respec
tiv, T. Tomov 2, Brankov de la în
vinși.

In cea de a treia partidă, selec
ționata secundă a țării a ținut în 
■șah timp de 18 minute redutabila 
formație a U.R.S.S., campioană eu
ropeană. în final însă poloiștii noș
tri au fost învinși cu 5—3 (1—1, 
1—1, 0—0, 3—1). A arbitrat foarte 
bine Fuchs (Belgia). Au înscris : 
Dreval 2, Smucki, Sidlovski, Barka
lov pentru gazde, respectiv, D. Po
pescu, CI. Rusu și V. Rus pentru 
români. Alte rezultate : R.S.S. Gru
zină — U.R.S.S. tineret 4—2 
Gruzină — R.S.S. Bielorusă 
U.R.S.S. — Bulgaria 4—1
1—0, 1—0, 2—1); Iugoslavia — Bul
garia 5—4 (2—1, 1—0, 1—1, 1—2) ; 
Iugoslavia — U.R.S.S 7—3 (2—1,
1—0. 2—1, 2—1)!

; R.S.S.
9—3 ;
(0—0,

AGENDA
SĂPTĂMÎNII

6—11 iunie. Tenis: Campionatele in
ternaționale ale R. F. a Germaniei. 
la Hamburg.

7 iunie. Fotbal: U.R.S.9.—Bulgaria, 
semifinală a C.E. pentru echipe de 
tineret (primul joc) la Moscova Ita
lia—Uruguay (meci amical).

8—11 iunie. Baschet: Turneul echi
pei Dinamo București în Cehoslova
cia.

8—11 iurde. Tir.: Campionatele in
ternaționale ale României, la Bucu
rești.

9 Iunie. Atletism: U.R.S.S—R.F.G. 
(decatlon și pentatlon femei).

10—11 iunie. Automobilism: Cursa 
de 24 de ore de la Le Mans

10 iunie. Atletism: Triunghiularul
România __ R. F. a Germaniei —
Polonia (feminin) la București.

10—11 iunie. Natație : Marele pre
miu al Parisului.

10 iunie. Fotbal: Austria—Suedia
(preliminariile C.M.).

11 iunie. Motocros: 
drul C.M. * (pină la 250 
nia, peste 250 cmc în

c. Fotbal: ,,Cupa 
(Minicampionatul

probe în ca-' 
cmc în Polo- 
Cehoslovacia).

iunie. Fotbal: „Cupa indepen- 
(Minicampionatul mondial) 

Brazilia (Franța—Columbia. Ar
sei. Africii, Portugalia — 
. ................................... Ecua-

TURNEUL DE ȘAH
DE LA LAS PALMAS

în runda a 5-a a 
național de șah de 
Bronstein — Visser 
Valcarcei 1—0, Portisch — Benkc
1—0, Medina — Huguet 1—0. Florin 
Gheorghiu (cu piesele negre) a

turneului inter- 
la Las Palmas :
1—C. Larsen —

pierdut la vest-germanul Lehman. 
In clasament conduce Bronstein cu
4 p, urmat de Larsen, Portisch, 
Smîslov — 3>,t p, Medina. Lehman
— 3 p. Florin Gheorghiu, Tatai și 
Pomar — toți cu cite 2>/2 p, etc.

SE PREVEDE UN RECORD DE SPECTATORI LA J. 0.
DE LA MUNCHEN

11 
denței1 
în ~ 
gen tina 
Sel. Asia. Irlanda de Nord 
dor.

11 iunie. Box: Finalele C.E. de ti
neret la București.

12 iunie. Box: Cassius Clay—Jerry 
Quarry (la Las Vegas).

CLASAMENTELE F. I. L. T

MUNCHEN (Agerpres). — N-au 
mai rămas nici ine: luni pînă la 
deschiderea Jacurilor OLmpîce de 
vară de ia Minchen. Organizatorii 
consideră că aeest interval este su
ficient pentru a duce Ia bun sfir- 
ș:t marile cocscrurțu olimpice și 
a încheia toate preparativele 
cesare desfășurării ia 
d:țti a grandxKahL 
sportiv. Se apreciază că 
drn cele 4.3 milioane de 
in vinzare a-a fost vii

ne- 
con- 

eveniment
70 ia sută 
bilete puse 
cute. ceea

ce promite o rețetă superioară și un 
public mai numeros decît la ulti
mele trei olimpiade — de Ui Roma, 
Tokio și Ciudad de Mexico. în 
ceea ce privește lucrările de con
strucție a bazelor sportive, s-a în
registrat o singură întârziere față 
de termenul prevăzut, și anume 
«menajarea pistei de material plas
tic a stadionului olimpic. Operația 
nu poate fi efectuată decît pe timp 
uscat, iar ploile din ultimele săp- 

Umîrti au încetinit lucrările.

PARIS 5 (Agerpres). — Campionatele 
internaționale de tenis ale Franței, des
fășurate la actuala ediție sub semnul 
marilor surprize, s-au încheiat o dătă 
cu disputarea finalelor la simplu băr
bați și dublu mixt. întreruptă din cau
za ploii, partida dintre Andres Gimeno 
și Patrick Proisy a revenit cu 4—6. 
6—3, 6—1, 6—1 jucătorului spaniol, care, 
la vîrsta de 35 de ani obține primul 
său succes într-un mare turneu, după 
ce a fost finalist la campionatele Aus
traliei (1969) șl semifinalist la Wim
bledon (1970).

Proba de dublu mixt a fost cîștigată 
de Evonne Goolagong și Ken Warwick 
(Australia), învingători cu 6—2. 6—4 în 
fața perechii Francoise Durr, J. C Bar
clay (Franța). In semifinale, cuplul aus
tralian întrecuse cu 4—6, 6—4. 11—9 pe
rechea Rosemary Casals (S.U.A.), Ilie 
Năstase (România),

Iată și câștigătorii celorlalte concursuri 
disputate la Roland Garros : Junioa
re:’ Renata Tomanova (Cehoslovacia); 
Juniori : Christo'er Mottram (Anglia) ; 
veterani: simplu: Robert Howe (Aus
tralia); dublu bărbați: Robert Abdes- 
salam (Franța), Robert Howe (Aus
tralia).

In urma rezultatelor turneului de la 
Paris clasamentele Marelui premiu al

Federației internaționale de tenis se 
prezintă astfel :

Masculin : 1 Manuel Orantes (Spania) 
250 p, 2. Andfes Gimeno (Spania) — 214 
3. Die Năstase (România) — 213 p. 4. 
Stan Smith (S.U.A.) — 187 p; 5. Jan Ko
des (Cehoslovacia) — 114 p. 6. Patrick 
Proisy (Franța) 109 p, 7. Pierre Barthes 
(Franța) 76 p. 8. Aleksandr Metreveli 
(U.R.S.S.) — 68 p.

Feminin: ' *"* —— • <■
229 D 2
— 205 p : 3. Nancy Richey Gunter (SUA)
— 150 p; ’ --------------- '**

’ p; 5.
p; 6. Virginia Wade (Anglia)

1. Billie Jean King (S’.U.A.) 
Evonne Goolagong (Australia)

96
90

4 Franțoise Durr (Franța) — 
Rosemary Casals (S.U.A.) —

• - - —.............................- 85 p.

TELEX
In cadrul turneului internațional femi
nin de baschet de la Budapesta, echipa 
locali Sport a învins cu scorul de 68— 
47 (30—10) formația vest-germană Goet
tingen 05. Intr-un alt joc, Lech Poznan 
(Polonia) a dispus cu 64—42 (30—21) de o 
selecționată a orașului Bologna.

••• •>

- 39 p.

La Varșovia s-a disputat întilnirea in
ternaționala de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale Angliei și Poloniei. 
Oaspeții au terminat învingători cu sco
rul de 3—0 (0—0), prin golurile marcate 
de W’othington, Richards și Currie.

(meciuri 
ale

Zbro-
Clasament: 1.

40 p. 2. Slovan 
3. VAS. Kosice

tur in optimile 
.Cupei") : Gijon —

CAMPIONATE SI CUPE
BULGARIA (etapa a »-aj TA

ICA. — Lokomotv Pios-div 3—1. 
1-askcv — Levski Spartak 1—2. Lo
komotiv Sof a — Beroe 2—I. Cen- 
nomoreț — Slavia 0—0. Akadertik 
— Botev 2—0. Trakia — Spartak 
Plevna 2—0 Cerno More — Dunav 
1—1- Marek — JAK. Spartak 2—1. 
Ceardafon — Etar 1—0. In riasa- 
ment conduce T-S.K-A. cu 46 p. 
urrr.ată de Levski Spartak. 43 p- 
Beroe 15 p, Slavia 33 p. etc. Echipa 
Ceardafon. clasată pe ultimul lor 
cu 18 p„ a fost penalizată cu șase 
puncte pentru că nu și-a apărat in 
mod corect șansele.

CEHOSLOV ACIA (etape a 27-aș: 
Jednota Trencin — V S.S Kcsice 
1—0; Ban.k Ostrava — &avia Pra
ga 2—0: Sparta Praga — A.C. Ni- 

T.Z. Trjinec Tatran

DE ARGINT

ITINERARUL
(Urmare din pag l)

• ClMva reraltate de valoare au fost 
îr-registraie Ir. eadr-tl campionatelor u- 
nrvers :tare ale S.U.A desfâș-rațe la 
Eugene (Oregon). Tom Woods (19 ani) a 
ciștigat proOa de sâritur* in inihtme 
cu ZZt m. John Smith a alergat 400 m
In 44S id mai bun rezultat moctd.al 
a. anuluii. C-ursa de 5 040 m s-a înche
ia; cu victoria lui Steve Prefontaine, 
cror. ootetrat în 13:31.4.

„SALATIERA

ISI CONTINUA
5

prime grupe urmează să dispute 
semifinala inter-zone în compania 
Australiei, campioana asiatică, în 
timp ce grupa B va avea ca adver
sară echipa reprezentînd zona a- 
mericană.

Tenismenii României sînt — pen
tru a cincea oară consecutiv — 
semifinaliști în întrecerea continen
tală a rachetelor. De data aceasta, 
Ilie Năstase și 

.echipa Italiei, 
cut glorios în 
lienii au fost 
ai competiției 
vremea formidabilului 
Pietrangeli-Sirola. Mai „

, echipă și acum Nicola Pietrangeli 
(38 ani), posesor al unui palmares 
impresionant în „Cupa Davis" : 161 
meciuri susținute din 1954 și pînă 
acum, din care 118 cîștigate.

Adversarii noștri în s.------------
programată 
aproape 
tineri 
învie 
nisului
Pietrangeli, sînt incluși în formație 
trei noi echipieri : Adriano Panatta, 
Paolo Bertolucci și Piero Barazzutti. 
Ca și în precedentele două tururi, 
este de prevăzut că italienii 
juca la dublu cu Pietrangeli 
Panatta, î._ 1 . ’
ponența formației este în strictă 
dependență de forma titularilor.

Ion Țiriac au în față 
exponenta unui tre- 
tenis. Ca și noi, ita- 
de două
în anii

ori finaliști 
1960-61, pe 
lor team 
joacă în

la 
două 

ambițioși, 
vechea 

peninsular.

București 
săptâmîni 

, dorind să 
strălucire a 

Alături

semifinala 
peste 

sînt 
re- 
te- 
de

prevăzut că italienii vor
— ■ Ț și 

în timp ce la simplu com-

titularilor.

Una din ultimele apariții de succes ale cuplului român Ilie Năstase — Ion, 
turneului de la Roma, la începutul lunii mai, cînd ei au invins pe faimoșii 
timul cu nelipsita-i șapcă albe).

(performer la RolandPanatta ..
Garros și neașteptat învingător al 
lui Năstase), se arată cel mai stabil 
și așa părea Și Bertolucci. Dar în- 
frîngerea sa în fața lui Hordyk, în 
ultimul meci susținut în sferturile 
de finală cu olandezii, pare a fi 
modificat intențiile căpitanului de 
echipă Mario Belardinelli. Rămîne 
de văzut dacă la București nu va 
juca Barazzutti, sau chiar „bâtrî- 
nul“ Pietrangeli. Oricum, „revan
șa" Năstase—Panatta este un punct 
de atracție deosebit al întâlnirii 
care va opune echipele României 
și Italiei, la finelele săptămînii 
viitoare.

Foarte interesantă se arată șl a 
doua semifinală a grupei B. Puter
nica formație a U.R.S.S. (Metreveli, 
Korotkov, Lihaciov) se deplasează

la Varșoyia, pentru a Întâlni „tan
demul” polonez Gasiorek-Nowitzki, 
care poate fi redutabil pe teren 
propriu, unde a eliminat pe iugos
lavi în primul tur. Wieslaw Gasio- 
rek, apropiindu-se și el de 40 de 
ani. și-ar vedea cariera încununată 
de o îndelung dorită calificare In 
finala europeană. Meciul Polonia— 
U.R.S.S. are loc cu o săptămînă 
mai devreme, la 9—11 iunie.

Calculul probabilităților indică 
totuși ca finaliste echipele României 
și U.R.S.S., cele mai puternice for
mații din grupă. în cazul unei ase
menea întâlniri, reprezentanții noș
tri urmează să se deplaseze la Mos
cova, pentru acest foarte dificil 
test.

în sensibil contrast se prezintă 
cele două semifinale ale grupei B

Țiriac a fost in finala de dublu a 
Lew Hoad ?i Fred McMillan ul- 

Foto : ASSOCIATED PRESS
europene : Cehoslovacia—R. F. G 
și Spania—Monaco. Aci pronosticu
rile sînt ușor de 
cel din întilnirea 
cui „trio" spaniol 
Gisbert) o are cu 
monegască. Și 
Kodes este net 
vest-germanilor care — după o ul
timă știre — nu vor beneficia de 
aportul primei lor rachete, Chr. 
Kuhnke.

Pînă la viitoarele starturi în în
trecerile „Salatierei de argint", un 
ultim test ne va da indicații asupra 
formei viitorilor protagoniști : cam
pionatele internaționale de tenis ale 
R.F. a Germaniei, care se desfă
șoară în aceste zile. Dar, cum 
prea bine se știe. „Cupa Davis” 
este întotdeauna altceva...

dat și hu numai 
pe care puterni- 
(Orantes-Gimeno- 
modesta echipă 

formația lui Jan 
favorită în fața

Preșov 1—1 ; Spartak Tmava 
Iruer Bratislava 2—1 ; Sklo Union 
Teplice — Dukla Praga 3—1; Lo
komotiv Kosice — Z.V.L. Jilina 
1—0 : Slgvan Bratislava 
jovka Broo 4—2.
Spartak Trnava —
Bratislava
— 34 p.

SPANLA 
de finalâ 
Real Soctedad 0—0 ; Espanol Barce
lona — Sevilla 3—1 : Granada — 
Valencia 0—1: Atletico Madrid — 
Las Palmăs 1—0.

UNGARIA (etapa a 25-a): Csepel
— Eger 1—0; Videoton — Ujpesti 
Dorsa 1—3 ; 5’asas — Haladas 
5—2 ; Hor.ved — Egyetertes 4—0 ; 
M.T.K. — Diosgycr 0—0: Tatabanya
— Ferer. rvaros 0—0; Salgotarjan
— Pecs 2—0 ; Karalo — Raaa Eto 
4—1. Clasamem : 1. Ujpesti Dczsa
— 38 p. 2. Saigocarjan — 35 p. 3. 
Honved — 33 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 32-a): 
elezniciar Sarajevo — Vojvodina 
ov; Sad 2-t-0; Sloboda Tuzla — 

OTJC. Beograd 2—1 : Borac Bânja 
I—ka — Sarajevo 2—1; Hajduk

JECEV (Levski Spartak)
dintre cei mai buni atacanți 

fotbalul bulgar.
Split — Dynamo Zagreb 1— 
ribor — Sutjeska 1—1; Celik 
nika — Steaua Roșie Belgrad 1—3 ; 
Partizan Belgrad — Olympia Liu- 
bliana 1—0 ; Radnicki Kraguevac 
— Velez Mostar 2—1 ; Radnicki

Vardar Skoplie 5—0. Clasa- 
1. Zelezmciar — 47 
Roșie Belgrad — 45

Becgrad — 41p.

Peste 60 000 de spectatori au urmărit, po 
circuitul de la Nivelles, „Marele premiu 
automobilistic al Belgiei44, cursă contind. 
pentru Campionatul mondial (formula 
I). Victoria a revenit sportivului brazi
lian Emerson Fittipaldi, care. co>n,curînd. 
pe o mașină ..Lotus** a acoperit 316.540 
km in lh 44:06,7 cu o medie orară de 
182,423 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat francezul Francois Cevert pe 
..Tyrrell4* — lh 44:33,3, neo-zeelandezul 
Denis Hulme pe ,.McLaren44 — lh 45:04.8, 
englezul Mike Hailwood pe „Surtees*, 
brazilianul Carlos Pace pe ,,March“ etc. 
In urma acestor rezultate. în clasamen
tul general al campionatului mondial 
(formula I) conduce Emerson Fittipaldi 
cu 28 p. urmat de Denis Hulme — 19 p. 
Jacky Ickx (Belgia) — 16 p Jackie 
Stewart (Scoția) — 12 p., Jean Pierre 
Beltoise (Franța) — 9 p etc. Următoarea 
probul — „Marele premiu al Franței44 — 
se va desfășura la 2 iulie pe circuitul 
de la Clermont Ferrand.

Niț — 
ment: 
Steaua 
O.F.K.

P. 2. 
P. 3.

A TIST ALCĂTIIf Hill HSI - EfRMAS PEURU StMlfhALfIE C. f

(Kickers Offenbach), Heynckes (Borussia 
MOnehengiaabach), Hoelzenbein (Ein
tracht Frankfurt). Hones, (Bayern Mun
chen), Hottges (Werder Bremen). Kleff 
(Borussia Monchengladbach). Koppel 
(Stutgart). Kremers (Schalke-<H). Lohr 
(Kdln). Muller (Bayern Munchen), Met
ier (Borusia Mdnchengladbach). Neu
berger (Werder Bremen), Overath 
(KO In), SchneUlnger (Milan). Schwarzen- 
beck (Bayem Munchen), Vogts (Borussia 
Mtachengladbach), Wlemmer (Borussia 

Monchengladbach).

DE PE PISTELE DE ATLETISM

• La Billings (Montana) sprinterul a- 
merion Larry’ Black a ohțlnut 24 0 pe 
S44 m. la t.z s de recordul mondial.

a Rezultate bune înregistrate de at- 
lețil din R.F. a Germaniei: la Luedens
cheid, Hans Baumgartner a sărit 8,16 m 
la lungime; la Alsfeld. Heide Rosendahl 
a obținut în aceeași probă 6,72 m — cel 
mai bun rezultat mondial al anului. La 
Mainz. Karl Heinz Riehm a ciștigat a- 
runcarea ciocanului cu 73,92 m. de a- 
semenea cel mai bun rezultat al sezo
nului. Recordmanul european al pro
bei de 800 m, Franz Josef Kemper, și-a 
făcut reintrarea alergînd la Eschweiler 
1:47,8.

Cea de a 14-a etapa a Turului ciclist al 
Italiei, disputată pe un traseu de munte 
intre Savona și Bardonecchia (256 km), 
a fost ciștigată de belgianul Eddy 
Merckx în 8h 08:08. Pe locul doi, la 36 de 
secunde, a sosit italianul Panizza, iar pe 
locul trei spaniolul Fuente — la 46 se
cunde. In clasamentul general individual, 
Eddy Merckx s-a distanțat avîrid un a- 
vans de 3:23 față de al doilea clasat, 
suedezul Gosta Pettersson. Fuente ocu
pă locul trei la 4:46, iar italianul Felice 
Gimondi se află pe locul patru la 7:55. 
In cursul acestei etape patru cicliști 
italieni: Zilioli Bitossi, Motta și Varini, 
au fost surprinși agățați de mașinile 
din caravană. Juriul- de arbitri se va 
întruni pentru a decide dacă cei patru 
cicliști vinovați 
regu 1 am en tuluj 
cursii.

de această 
vor mai fi

încălcare a 
acceptați în

Austriei a continuat cu
(Tamsweg-

Turul ciclist al ________ _
desfășurarea etape, a 3-a __________
Linz), in care victoria a revenit olande
zului Piet Katwijk. cronometrat pe dis
tanța de 136 km cu timpul de 3h22:33. 
In clasamentul general individual con
duce Cees van Dongen (Olanda), urmat 
de Claudio Morelli (Italia) — la 1:49 și 
Wolfgang Steinmayer .................
2:24.

(Austria) la

La Genova. în cadrul 
englez de fotbal, s-a __ _____ ,________ _
dintre echipa locală Sampdoria și for
mația Birmingham. Fotbaliștii i ■' ' 
au obținut victoria cu scorul de _ _ 
(0—1) prin golurile marcate de Badiani 
(min. 47) și Petrini (min. 67). Poneiul 
oaspeților a fost înscris în minutul 44 
de Campbell care a transformat o lovi
tură de la 11 m

turneului italo- 
disputat partida

italieni
2—1

Etapa contracronometru din cadrul com
petiției cicliste „Criteriul Dauphine Li
bere" s-a disputat pe distanța de 31,500 
km și a revenit spaniolului Luis Ocana 
în 44:33,2 medie orară de 42,421 km. In 
clasamentul general după patru etape, 
conduce Ocana, secundat, la 3:05 de 
francezul Thevenet

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

C. CALINA CONTINUA SA 
CONDUCĂ IN FINALA 

PENTATLONIȘTILOR
Ieri, a continuat finala campionatului 

național de pentatlon modem, cu pro
ba de scrimă. Constantin Călina a cîști- 
gat și aceasta probă (23 victorii 1184 p). 
urmat de M. Cosmescu (20 — 1 042). 
După două zile, clasamentul individual 
arată astfel: C. Călina — 2 268 p. D. Spîr- 
!ea — 2184 p. s. Olariu — 2144 p, M 
Cosmescu — 2142 p. F. Mureșanu — 
1 974. A. Kim — 1 932 p. Pe echipe. 
Olimpia I — 6 594 p, Universitatea Tlmi-

șoara I — 5 966 p. Fulgerul Sibiu 3 304 
p, Universitatea Timișoara II — 3 010 p, 
I. P. Tg. Mureș — 2 928 p.

Astăzi, de 1$ orele 9. la Poligonul Di
namo este programată proba de tir, iar 
în continuare, de la ora 17, proba de 
înot la bazinul Dinamo.

C. BĂRĂGAN PE LOCUL IV 
IN TURNEUL DE SPADĂ 

DE LA TALLIN
La Tallin s-a desfășurat sîmbătă ț’ 

duminică un turneu de spadă la care 
au participat 48 de trăgători. în marea

și

lor majoritate reprezentanți ai țării 
gazdă, precum și sportivi din lotul nos
tru olimpic, dir. Finlanda etc.

In finala acesîui concurs s-a calificat 
printre alții C. Bărăgan care a reușit 
sg ocupe locul IV având la activ 5 
victorii ca și predecesorii săi din clasa
ment: G. Zajițki, și vi. Don in (ambii 
U.R.S.S.). Locul I a revenit campionului 
de juniori al U.R.S.S. și fostului cam
pion mondial de tineret dn anul 1971, K 
Abușhametov cu 7 victorii.

In partea finală a clasamentului se a- 
flă: 5. K Kour (U.R.S.S.), 6. A., Liwak 
(U.R.S.S.), 7. T. Leesikon (Finlanda), 8. 
Kutelwach (U.R.S.S.).
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