
ANGAJAMENTELE ÎNSUFLEȚITE 
ÎNCEP SÂ SE MATERIALIZEZE!

S.N.G. — Șantierul Naval Galati. 
Trei inițiale de mare rezonanță pe 
frontispiciul economiei noastre na
ționale, care spun aproape totul 
despre un domeniu de activitate în 
care România a început să se im
pună tot mai mult pe plan inter
național. Mările și oceanele lumii 
sînt astăzi brăzdate de peste 75 de 
nave, care poartă însemnul: „Con
struit la Șantierul Naval din Ga
lați" și „Fabricat în România". 
Navele maritime și fluviale ale gă- 
lățenilor se bucură pretutindeni de 
aprecieri unanime.

Dar, pentru a avea o imagine 
veridică între ce a fost și ce este 
astăzi cel mai mare șantier de 
nave din țara noastră, se impune 
o scurtă retrospectivă, realizată cu

Lozinca tuturor la „Electroputere“ Craiova:

„CINCINALUL ÎN PATRU ANI Șl DOUĂ LUNI !“
Animați de dorința fierbinte de a 

întîmpina cu noi succese Conferința 
Națională a partidului, ce va avea 
loc în luna iulie, cit și sărbătorirea 
a 25 de ani de la proclamarea Repu
blicii, constructorii de aparataj elec
tric de la uzina „Electroputere“ Cra
iova, analizîndu-și, zilele trecute, po
sibilitățile de care dispun, cît și ca
pacitatea de producție a fabricii, au 
lansat lozinca : „CINCINALUL IN 
PATRU ANI SI DOUĂ LUNI".

Aceste angajamente au început să 
prindă viață și ele se vor materializa 
încă din zilele următoare, pentru a 
se atinge pînă la finele anului un 
indice de folosire a utilajelor de 87 
la sută, precum și reducerea consu
murilor specifice de materiale, în a- 
cest an, cu 10 tone peste angajamen
tul inițial de -2» tone.

Același colectiv de muncă a hotă- 
rît ca pînă la finele anului să spo

VALERIA BUFANU, ILEANA SILAI, ARGENTINA MENIS Șl NATALIA ANDREI -

concursul a doi foști sportivi de 
performanță, astăzi cadre de con
ducere ale întreprinderii. Este vor
ba de Ion Tănase, secretarul comi
tetului de partid, și de ing. Ștefan 
Drugescu, directorul general al 
Șantierului care, cu multă amabili
tate, ne-au furnizat o serie de date 
cu privire la prodigioasa activitate 
desfășurată aici.

în anul 1893, Șantierul naval se 
compunea dintr-un... atelier de tur
nătorie și apoi unul de reparat 
ambarcațiuni. Erau, de fapt, niște 
barăci insalubre, în care trudeau 
din greu cițiva muncitori. Abia în 
anii puterii populare, Șantierul 
Naval a cunoscut din plin trans
formări înnoitoare și îndrăznețe, 
rod al politicii înțelepte a parti-

rească producția marfă cu 5 000 000 
lei, în timp ce o mai bună organizare 
a producției și folosirea rațională a 
forței de muncă le va permite econo
misirea a 10 000 ore'om, ceea ce în
seamnă, evaluat fizic, circa 35 între
rupători de tensiune de 10 și 20 kW. 
La adunarea ce a avut loc recent, 
alături de colegii de muncă s-au aflat 
și sportivi fruntași din echipele de 
performanță ale clubului sportiv 
„Electroputere“, rugbystul Arsenie 
Sandu, fratele acestuia, luptătorul 
Vintilă Sandu, și luptătorul Eug. Cîr- 
ciumaru, dornici și ei ca — alături 
de colegii de muncă — să cinstească 
prin fapte angajamentul colectiv ce 
a fost luat în cinstea celor două mari 
evenimente din viața partidului și 
poporului nostru.

ȘT. GURGUI — coresp. județean

PRINTRE 
HARNICII 

CONSTRUCTORI 
DE NAVE 

DIN CALAȚI
• In curind vor fi lansate 

la apă trei cargouri 
dului. Au apărut hale uriașe, din 
beton și sticlă, dotate cu cele mai 
moderne utilaje. Un lucru este, 
însă, esențial. Au crescut conside
rabil conștiința și priceperea celor 
peste 5 000 de salariați, care plă< 
mădesc cu migală și pasiune mîn- 
drele noastre nave maritime și 
fluviale.

Așa se explică de ce s-a putut

T. SIRIOPOL

(Continuare in pap a 2-a)

LA BRAȘOV A FOST DAT 
ÎN FOLOSINȚĂ UN FRUMOS 

BAZIN ACOPERIT
La Brașov pe strada Gh. Barițiu 17, 

a fost redat circuitului sportiv un ba
zin acoperit de înot, utilizat aproape 
50 de ani în diverse alte scopuri, dar 
mai ales ca depozit de materiale.

Inițiativa aparține membrilor asocia
ției sportive I.C.I.M. care, cu sprijinul 
larg al conducerii administrative și al 
salariaților (autorii unui număr impre
sionant de ore de muncă patriotică), 
au dus la capăt- lucrarea cu investiții 
minime.

Bazinul (19 x 10 m — adîncimea de la 
1,10 la 4 metri) este prevăzut cu insta
lații de filtre și încălzire a apei, de 
aer condiționat, cu toate anexele ne
cesare.

Prin noua bază sportivă se urmărește, 
în principal, sprijinirea acțiunii de în
vățare a înotului în rindul copiilor, 
aici funcționînd de pe acum 14 grupe 
(de cite 21 de zile) cu 15 antrenori, 
profesori și instructori de natație.

în viitorul apropiat se va amenaja 
la bazin și o trambulină de sărituri.

Frumoasa realizare brașoveană a fost 
închinată Conferinței Naționale a par
tidului și celei de a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii.

C. GRUIA — coresp. județean
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„INTERNAȚIONALELE11 DE TIR ALE ROMÂNIEI AU ARĂTAT

CONSTANȚĂ ȘI PROGRES LA UNELE PROBE, OSCILAȚII LA ALTELE

Tradiționalele campionate inter
naționale de tir ale României, a- 
junse la o ediție jubiliară (a XV-a), 
au demonstrat, din nou. capacitatea 
organizatorică a mișcării noastre 
sportive, a specialiștilor care lu
crează pe acest tărîm. Instalațiile 
aferente, arbitrajele competente, 
calcularea punctajelor și comuni
carea rapidă a rezultatelor, totul 
s-a integrat într-un context care a 
făcut ca întrecerile să se bucure de 
o reușită scontată și subliniată de
seori în discuții de oaspeți.

în asemenea condiții (vremea fru
moasă a favorizat și ea desfășura
rea competiției), rezultatele înscri
se pe ținte pot constitui criterii 
destul de obiective de apreciere a 
gradului de pregătire atins de par- 
ticipanți. Iar dacă ne gîndim că a- 
ceste campionate au însemnat și 
cel mai important test preolimpic 
valoarea performanțelor apare și 
mai pregnant.

Prin această prismă și ținînd 
seama de prezența pe standurile de 
la Tunari a numeroși și reputați 
țintași de peste hotare, vom subli
nia evoluțiile excelente ale trăgă
torilor români Nicolae Rotaru, Dan 
Iuga. Ana Buțu. Laurențiu Ilovici 
Si Mariana Feodot în primul rînd. 
Dar, pentru că ponderea în rîn-

Nicolae Rotaru, Dan
Iuga ți Petre Șandor 

au confirmat I Ce 
fac insă ceilalți 

olimpici români ?
durile care urmează va cădea asu
pra comporătrii candidaților noștri 
olimpici, vom menționa și rezul
tatele lui Petre Șandor, care ră- 
mîne specialistul nostru nr. 1 la 
armă liberă calibru mare.

Dintre trăgătorii români la ar
mele cu glonț, s-a detașat evident 
Nicolae Rotaru, atit la 60 de focuri 
culcat, cit și la trei poziții, prin lo
curile ocupate (doi la cea dinții și 
primul la cea de a doua) ca și prin 
cifrele obțmutp (597 p — 1162 p). 
Cu marea sa experiență competi- 
ționalâ și printr-o pregătire consis
tentă și în continuare. Rotaru poate 
să se prezinte cu speranțe îndrep
tățite pe standurile J.O. In special, 
ne bucură valoarea constant ridica
tă demonstrată de acest excelent 
trăgător.

Ceilalți coechipieri ai lui Rotaru 
nu au îndeplinit la Tunari hare
murile stabilite, cel mai aproape 
fiind tinărul Eugen «atala (la 60 
de focuri culcat), aflat în ascen
siune. Fapt dovedit și la calibru 
mare, unde a ..marcat" un nou re
cord personal. Nu au convins încă 
Vasilescu, Caban, Olărescu, I. Co- 
dreanu. Pentru sportivii noștri, 
punctul nevralgic continuă să fie 
poziția în picioare (centrul de greu
tate este pe un picior și nu pe 
ambele ca la majoritatea protago-

Pe podiumul de premiere la armă liberă calibru redus trei poziții, de la 
stingă: Gottfried Kustermann (R. F. a Germaniei) — locul II. Nicolae 
Rotaru (România) — locul I și Ghenadii Lusciccv (U.R.S.S.) — locul III 

Foto: N. DRAGOȘ

C COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

MARILE VEDETE ALE ECHIPEI NOASTRE
ÎN TRIUNGHIULARUL ALLETIC DIN CAPITALĂ
Prezența pe stadionul Republicii 

a două dintre reprezentativele na
ționale (R. F. a Germaniei și Po
lonia) cotate intre primele patru 
echipe feminine ale lumii, dar mai 
ales participarea unora dintre cele 
mai valoroase atlete (în rîndurile 
acestora includem și pe cîteva din
tre sportivele noastre) despre care 
am auzit atîtea și atîtea lucruri 
bune și, cu siguranță, că vor avea 
un cuvînt de spus, nu peste multă 
vreme, la J.O. de la Miinchen, au 
fost magnetul care a atras în tri
bune un număr destul de mare de 
iubitori ai atletismului.

Am avut acum prilejul să ur
mărim dacă nu chiar pe cel mai 
izbutit, în orice caz unul dintre 
cele mai reușite concursuri de acest 
fel organizate în țara noastră, la 
startul căruia au fost prezente so
mități ale atletismului internațio
nal. numeroase atlete laureate ale 
marilor competiții continentale sau 
mondiale. întrecerile au constituit, 
indiscutabil, o autentică izbîndă, 
atît din punct de vedere organiza
toric, cit mai cu seamă al perfor
manțelor. Fără nici o exagerare se 
poate spune că acest triunghiular 
(mai exact, o dublă partidă a echi
pei noastre) a prilejuit specialiști
lor — și nu numai lor — o uti
lă trecere în revistă a potențialu
lui actual și de perspectivă al spor
tivelor, cu 76 de zile înaintea Jocu
rilor Olimpice, încheiată cu o sea
mă de rezultate strălucite, care o- 
norează orice mare competiție, fie 
ea chiar și o... Olimpiadă. Recor
dul mondial la aruncarea suliței, 
ca și noile recorduri românești la 
100 m garduri. 800 m și 1500 m,

STUDENȚII DIN TIMIȘOARA 
Șl PETROȘANI AU RĂSTURNAT 
IERARHIILE IN RUGBY, ADUClND 

PRIMUL TITLU PROVINCIEI!
(Citiți comentariul din pag. a 2-a) 

Atacă timișorenii prin aripa Mihai 
Suciu; de remarcat grupajul inte
ligent al coechipierilor in jurul șău 

cărora li se adaugă încă alte re
zultate de prim rang, cinstesc stră
daniile atletelor ca și pe cele ale 
antrenorilor lor.

Echipa României, parcă mai pu
țin omogenă ca în alte ocazii, cu 
citeva probe total sub posibilități 
(ne referim în mod special la pro
bele de alergări pe distanțe scurte) 
a pierdut ambele partide. Aceasta 
fiind situația, să arătăm că polo
nezele, de pildă, și-au asigurat un 
avantaj copios de 21 de puncte 
(34—13) în numai cinci probe: 
100 m, 200 m, 400 m și cele două 
ștafete..,

★

Dintre individualitățile marcante 
ale acestei reuniuni admirabile vom 
sublinia în primul rînd pe Valeria 
Bufanți. Ea a demonstrat evident o 
creștere a potențialului fizic și teh
nic, multă combativitate, mai ales 
că la gardul patru a rupt stinghia 
cu piciorul de atac, avind apoi o 
spectaculoasă revenire. Ea le-a în
trecut pe Tereza Suknievicz și

Romeo VllARA

(Continuare in pag. a 2-a)

A FOST FIXAT TRASEUL

IIUCOSLKViÂl

FLĂCĂRII OLIMPICE 
~i PE TERITORIUL

ROMÂNIEI

Numai cițiva metri să mai fi fost și Ileana Silai ar fi putut-o ajunge 
pe Falck, in finalul cursei de 800 m !

Foto : Vasile BAGEAC

La 28 iulie, în dumbrava sacră 
de la Olimpia, cu ajutorul unei 
lupe, prin care vor trece razele 
soarelui, se va aprinde, sub cerul 
senin al Elidei, flacăra olimpică.

Ștafetele vor purta apoi torța cu 
flacăra aprinsă, pe căile Greciei, 
Turciei, Bulgariei, României, Iu
goslaviei, Ungariei, Austriei și R.F. 
a Germaniei, pînă la Miinchen.

Din lungul traseu de peste 5000 
de kilometri, pe care-1 vor par
curge ștafetele, un tronson impor
tant înglobează teritoriul țării 
noastre.

Potrivit unui program riguros 
desfășurat, torța cu flacără va in
tra în România în ziua de dumi
nică 13 august, pe la Podul Prie
teniei de peste Dunăre (Giurgiu), 
unde va avea loc ceremonia de pri
mire. Apoi flacăra, purtată de 
sportivi, va trece prin București 
(pe un traseu care include piața 
Unirii, Piața N. Bălcescu, stadionul 
„23 August", Casa Centrală a Ar
matei, Piața Victoriei, Arcul de 
Triumf, comuna Chitila).

Parcursul următor trece prin 9 
județe ale țării (Ilfov, Dîmbovița, 
Argeș, Vîlcea, Sibiu, Alba, Hune
doara, Arad, Timiș), înainte de a 
părăsi teritoriul țării noastre, în 
ziua de joi 17 august, și a trece în 
Iugoslavia prin punctul Moravița.

Trecerea flăcării prin diverse lo
calități (potrivit hărții alăturate), 
va fi însoțită de manifestări spor
tive. Purtarea flăcării în ștafete va 
fl încredințată unor foști partici- 
panți la Jocurile Olimpice, unor 
maeștri ai sportului, foști și ac
tuali campioni republicani etc.

COMENTARIUL DE FOTBAL

INCERTITUDINEA PERSISTĂ;
NIMENI NU CEDEAZĂ VREUN PAS...
O Dinu, un mijlocaș ideal

• A reintrat Dumitrache, 

a plecat (de la lot) 

Răducanu I

Amînînd pentru finele competiției 
referirile la valoarea pur tehnică a 
actualei ediții, să consemnăm, în con
tinuare, și după etapa a XXVIII-a, 
caracterul ei pasional, aspectul de 
luptă îndîrjită, fără menajamente, 
existent atît în întrecerea pentru su
premație cît și în aceea pentru evi
tarea retrogradării.

Intr-adevăr, nici în frunte, nici în 
„zona durerii", nimeni nu cedează 
vreun pas, trăgînd cu dinții la sprin
tul de pe ultimii metri.

In „trio-ul elitei", F. C. Argeș a 
luat punctul său de la un adversar 
care avea nevoie de el, U.T.A. le-a

O parte dintre tricolori surprinși ieri, la prinz, cu cîteva clipe înainte de plecarea spre Snagov
Foto : Th. MACARSCHI

TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA BRAȘOV

PATRU CONCURENTE ÎN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI DUPĂ DOUA RUNDE

BRAȘOV (prin telefon). Relua
rea întreruptelor din prima zi a 
turneului internațional feminin de 
șah a constituit, de fapt, o verita
bilă rundă. S-au jucat nu mai pu
țin de șase partide !

Suzana Makai (cu negrele) a 
realizat precis avantajul pe care 
îl deținea la Ursula Wasnetzki, ob- 
ținînd victoria. Colega sa de club 
de Ia „Medicina" Timișoara, Ger
trude Baumstark, a avut o mi
siune mult mai dificilă, aceea de 
a se apăra cu o calitate mai pu
țin în fața tinerei și talentatei 
campioane ungare Maria Ivanka. 
Baumstarck a utilizat la maximum 

cucerit pe amîndouă (pentru orice 
eventualitate), „U“ Cluj a tranșat în 
favoarea ei, la Constanța, duelul cu 
Farul, o echipă care, în etapele pre
cedente, adunase trei puncte de la 
fotbaliștii din Arad și Pitești. Firește, 
punctul obținut de F.C. Argeș, dumi-

DE IERI, TRICOLORII LA SNAGOV
Ieri s-a reunit la București lotul 

național de fotbal care a plecat 
imediat la Snagov, unde va sta 
pînă la sfîrșitul acestei săptămîni.

Cei 18 jucători convocați, (Ada- 
mache, Ștefan, Sătmăreanu, Sma- 
randache, Lupescu, Boc, Deleanu, 
Nae Ionescu, Dinu, Radu Nunweil- 
ler, Dumitru, Lucescu, Domide, Kun 
II, Dobrin, Neagu, Iordănescu și 
Hajnal) vor efectua astăzi un ri
guros control medical, după-amiază 
urmînd să susțină un antrenament 

resursele defensive ale poziției 
sale, reușind să obțină o prețioasă 
remiză.

Cu același rezultat s-au încheiat 
partidele Gabriele Just — Rodica 
Reicher și Corry Vreeken — Tere- 
ze Stadler.

Două dintre întîlnirîle primei 
runde s-au întrerupt pentru a 
doua oară, ambele în poziții ega
le : Luiza Honfi — Marta Șui și 
Margareta Teodorescu — Antonina 
Gheorghieva

în clasament, după două runde, 
conduc Vreeken, Polihroniade, Sta
dler și Makai, fiecare cu cite iu. 
puncte, ' 

nică, la Petroșani, este cît se poate 
de prețios. El menține ridicat moralul

G. NiCOLAESCU

(Continuare In pag. a 3-a)

sub formă de joc (două reprize a 
cite 30 de minute fiecare).

Din programul acestei săptămîni 
a lotului național de fotbal, mai 
reținem : miine — vizită la Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România, joi — antrenament 
sub formă de joc, vineri — vizio
narea unui film artistic și un an
trenament de recuperare, sîmbătă 
dimineața — ședința tehnică de 
pregătire a jocului.

Azi, sosește la București

ECHIPA ITALIEI
DE .CUPA DAVIS"

Federația de specialitate de la 
Roma a anunțat că echipa Ita
liei pentru „Cupa Davis" va 
sosi azi la București. Lotul oaspe 
cuprinde pe Adriano Paaatta, 
Nicola Pietrangelj, Corrado Ba- 
razzutti și Paolo Bertolucci, că- 
pitanul formației fiind Giordano 
Maioll.

Tot astăzi va sosi și arbitrul 
jntilnirii România — Italia, aus
triacul Otto Heidrich.

★

învingător In turneul de se
lecție, Ionel Sântei va fi cel de 
al patrulea component al repre
zentativei României, alături de 
Ilie Năstase, Ion Țlriac, care 
s-au Înapoiat Ieri In Capitală venind 
de la Hamburg, precum șl de 
Petre Mărmureanu.
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IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Șl A CELEI DE A 25-a ANIVERSARI A REPUBLICII

UNIVERSITATEA
TIMISOARA —

APROAPE CAMPIOANĂ...

PRINTRE HARNICII CONSTRUCTOR!
(Urmare din pag. 1)

ca de la primul cargou „Galați", 
cu o capacitate de 4500 tdw, lan
sat la apă în anul 1960, și a cărui 
execuție a durat peste doi ani, să 
se ajungă astăzi ca un cargou de 
aceeași capacitate să fie proiectat 
și construit în întregime de gălâ- 
țeni, în mai puțin de un an ! Și 
nu peste multă vreme, aici se vor 
construi cargouri de 25 000 t.d.w. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la această mare unitate indus
trială a județului Galați se pre
gătesc să întîmpine importantele 
evenimente politice ale poporul./ 
român prin noi succese. Astfel, cu 
cîteva zile în urmă, colectivul con
dus de tehnicianul M. Roibu a ter
minat de turnat elicea cargoului 
de 15 000 t.d.w., o uriașă piesă de 
peste 24 tone, proiectată de 
ICEPRONAV GalaȚi. Prin această 
realizare importantă, se va elimina 
importul elicelor pentru nave.

In curînd vor fi lansate la apă 
trei noi și moderne nave româ

nești. Este vorba de cargoul de 
7500 t.d.w., pentru transportul con
tainerelor, a celui de 15 000 t.d.w. 
cel mai mare proiectat și construit 
la noi, și a unuia de 4500 t.d.w

Vizitînd secția de construcții port- 
nave, am avut prilejul sâ stăm d» 
vorbă cu cunoscutul arbitru de 
fotbal, îng. Victor Paladescu, șeful 
acestei secții, unul dintre cei mai 
apreciați tehnicieni ai șantierului. 
Iată ce ne-a spus el: .„Apropiata 
Conferință Națională a partidului 
a trezit în conștiința colectivului 
acestei secții o insuflețitoare do
rință de a cinsti prin rezultate 
remarcabile marele eveniment 
Astfel, cel mai rapid vas construit 
la noi și pe care ne pregătim să-l 
lansăm la apă, cargoul cu bulb de 
7500 td.w„ a avut un ciclu de nu
mai patru luni. Ciclul la primul 
cargon de acest tonaj construit la 
noi a fost de 5 luni. Am extins 
lucrul in două schimburi, iar tine
rii noșui muncitori (in această sec
ție 80: » o formează tineretul) par
ticipă cu elan și pasiune la Între

cerea socialistă. Aș vrea să mai 
remarc că in colectivul secției sini 
mul ți sportivi de performanță — 
canotori, fotbaliști, rugbyștl — 
care iși aduc din plin contribuția 
la realizarea planului de producție".

Pe plan sportiv, asociația „An
cora" este puternic... ancorată în 
circuitul sportului de masă și al 
performanței. Secția de canotaj, de 
care se ocupă cu multă pasiune și 
pricepere antrenorul P. Severin, a 
dat țării o pleiadă de recordmani 
mondiali, europeni și olimpici. 
Sportivii acestei secții muncesc cti 
s.rguință, atît la locul de produc
ție cit și pe apele bătrînului Da- 
nubiu, la antrenamente și con
cursuri. Din cadrul secției de rug
by (div. B) sportivul D Stîrcovi- 
ceanu este fruntaș în producție, 
iar despre zidarul I. Zabun (fotba
list) oamenii au numai cuvinte de 
laudă.

Aceasta este, succint prezentată, 
cartea de vizită a Șantierului Na
val din Galați, al cărui harnic și 
priceput colectiv dă o pasionantă 
luptă pe frontul edificării societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate.

Timișoara, marele și elegantul oraș 
din vestul țării, a trăit duminică un 
eveniment sportiv la „cea mai înaltă 
tensiune". Este vorba, desigur, ați 
ghicit, despre partida de rugby dintre 
echipa locală UNIVERSITATEA, care 
s-a înălțat anul acesta pină spre vîr- 
ful piramidei în ierarhia „ovalului" 
românesc, șl demna ei rivală în lupta 
pentru întîletate, ȘTIINȚA din Petro
șani. Ambianța extraordinară care a 
domnit înaintea, în timpul șî după 
întîlnire este greu de descris în cu
vinte. Și dacă ar fi să luăm în con
siderație numai atmosfera sărbăto
rească pupetată de înălțătorul „Gau- 
deamus igitur", de zecile de drapele 
și lozinci care fluturau deasupra ca
petelor miilor de suporteri studenți, 
ne-am da lesne seama de valoarea 
deosebită pe care o acordă titlului 
orașul de pe Bega.

Dar mai presus de ambianță, pe 
noi ne-a interesat aspectul tehnic al 
evenimentului sportiv devenit, prin 
jocul rezultatelor, „numărul 1“ al în
tregului campionat de rugby. Și, cu 
mina pe inimă, trebuie sâ spunem că 
am asistat la o foarte frumoasă par
tida, de un nivel tehnic apreciabil, 
așa cum era firesc, de altfel, să se 
intîmple cînd protagoniste sînt două 
formații situate pe primele două 
locuri ale clasamentului. Victoria a 
surîs duminică, normal, echipei mai 
bune, mai complete. Orice s-ar în- 
tîmpla în ultimele jocuri, un lucru 
este acum cert : titlul va poposi în a- 
cest an in provincie, pentru prima 
dată ! I-au trebuit Timișoarei (sau

Petroșanilor) 58 de ani de lungă aș
teptare sau 55 de campionate (în anii 
primului război mondial, întrecerea 
nu s-a disputat) ca să-și vadă visul 
cu ochii. Faptul este cu adevărat no
tabil, și el bucură sincer pe toți acei 
fideli susținători ai rugbyului din 
țară, niciodată descurajați și gata de 
fiecare dată, în cazul vreunui eșec, 
s-o ia de la capăt. Așa s-au petrecut 
lucrurile și cu XV-le studenților ti
mișoreni (noi nu vedem cum ar mai 
putea ei pierde titlul, fiindu-le sufi
cientă o singură victorie în cele două 
partide restanță cu Rulmentul Bîrlad 
și Farul Constanța, echipe, teoretic 
cel puțin, cotate pe o treaptă mai 
joasă). După cîeva repetate încercări 
infructuoase : locul 5 (1969), locul 3 
(1970), locul 5 (1971), bănățenii își văd 
idealurile (aproape) încununate, titlul 
avînd acum cele mai mari șanse de 
a intra în vitrina clubului UNIVER-

NATALIA ANDREI

atletism™
(Urmare

IN TRIUNGHIULARUL DIN
ce-j era posibil pentru 
Pe Hildegard Falck (in 
recordmana lumii).

a o întrece 
fond, chiar 

A imprimat 
potrivitalergării tempoui cel mai 

și de n-ar fi fost ușoara dezech
Grezyna Rabsztyn — două dintre 
principalele candidate la o meda
lie. Ia Munchen — de o manieră 
netă și cu un rezultat de 12.7 .' 
care vorbește de la sine, fiir.d al 
treilea din istoria acestei probe și 
la numai o zecime de secundă de 
recordul mondial oficial. Cu 12.7 s 
Valeria Bufanu și-a îndeplinit te 
rințele normei de participare .u 
J.O. Ea va trebui însă să demon
streze, și in continuare, nivelu. de 
dezvoltare a potențialului său va
loric general. Și prilejuri are încă 
destule, primul dintre ele fiind 
chiar cel de miine. la „Ziua olim
pică" de la Berlin, unde va întilni 
alte ei te va alergătoare de cea mai 
ridicată clasă.

Ileana Silaj a încheiat cursa de 
800 metri pe locul secund, dar. jos 
pălăria pentru modul in care a 
evoluat, pentru ambiția sa pentru 
noul său record de 2:00.2 (cu 0.7 
superior celui vechi) care consti
tuie al patrulea rezultat mondial 
din istoria probei. Silaj a făcut tot

ce este odihna și care

Câ Ș 
tul

Me-nro. să-și rp
’.a ora

Arr«Uiu Menis 
tâ — 
de t 
Liesej

m, 63.12
59.4m.

cu

Ieri a cîștigat Westerman, miine, la

marcind 65 de metri. Menis a do
vedit din nou că știe să concureze, 
că se poate mobiliza excepțional, 
calități cu totul deosebite pentru 
lupta de La Munchen. în orice caz, 
credem că in capitala Bavariei, 
marile favorite la aurul olimpic 
sint Melnik, Westermann și Me 
nis. Ordinea, urmează s-o stabi
lească— chiar ele. acolo!

La aceeași probă, campioana o- 
limpică -ea titre* Lia Manoliu, cu 
61.42 m Ga 40 de am ') râmi ne o 
certitudine pentru echipa noastră 
și pentru a șasea sa participare la 
J.O.

Marea revelație a concursului a 
fost insă, după părerea noastră, 
craioveanea Natalia Andrei. Nu nu
mai făptui că a cîștigat cursa de 
15®C m ne-a determinat să facem 
această apreciere, ci și acela că 
ea a întrecut două adversare redu
tabile mne! și Merten), și că din- 
tr-o cată, eu 4.14.8. a pătruns in 
ei.ta mondială a acestei probe. Să 
nu uităm, de asemenea, a sublinia 
amănuntul că cel mai bun rezul
tat anterior a! său era de 4:18.3 ’ 
Un merit la acest succes are desi
șul și profesorul Ștefan Popescu, 
care a izbutit, intr un timp relativ 
scuri. sâ ne prezir.te parcă o altă 
Natalia Andrei decit cea pe care 
o cunoscusem.

Elena Vintilă pe linie, constant 
bună a ultimelor ei evoluții, nn 
este decarte oe norma de partici
pare la J.O. $i de un rezultat de 
peste 6.50 m. Accidentată la „eu-

CAPITALĂ
ropenele" de La Grenoble, din mar
tie, Viorica Viscopoîeanu și-a făcut 
reintrarea oficială, obținind cu 
6.37 m o performanță mai bună 
decit era poate de scontat după a- 
tîtea sâptămîni de pauză, o perfor
manță care pledează pentru altele 
și mai lungi.

Cornelia Popescu, și ea acciden
tată multă vreme, a evoluat foarte 
convingător și credem că nu e prea 
departe ziua in care ștacheta ei 
va rămîne pe suporți la înălțimi 
și mai mari. în nota obișnuită, 
adică bine, s-au comportat arun
cătoarele de greutate Valentina 
Cioltan și Ana Sălgean. și mai ales 
alergătoarele de semifond Maria 
Linca și Rafita Fița.

Modest, foarte modest au evo
luat alergătoarele pe distanțe 
scurte, ca și aruncătoarele de su
liță, ale căror rezultate au fost sub 
așteptări. Ar exista, poate, pentru 
Eleonora Monoranu și Liliana 
Leau, o explicație de care trebuie 
să se țină seama in viitor. Ambele 
atlete au participat cu o zi înainte 
și la campionatele școlare, efortul 
resimțindu-1, firesc, duminică. 
Leau. de pildă, care este încă ju
nioară mică și un veritabil talent, 
a concurat în două zile la trei 
curse de 400 m, ceea ce ni se pare 
exagerat. Va trebui ca F.R.A. și

SITATEA.
Se cuvine subliniat meritul întregii 

echipe, atft de valoroasă in ansamblul 
ei și ajunsă astăzi la maturitate, cu 
un joc mereu mai complet, mai spec
taculos, dar și al neobositului ei an
trenor Mitică Antonescu, ca și, mai 
ales am spune, al acestui foarte mare 
animator al sportului timișorean, care 
este conf. univ. dr. Petre Stanciu, 
rectorul Universității.

Iată numai cîteva din premisele 
care ne fac să credem in obținerea 
unor succese viitoare și mai presti
gioase.

Dimitrie CALLIMACHI

RUGBYȘTII CLUBULUI SPOR
TIV ȘCOLAR — CAMPIONI LA 

JUNIORI
Pe terenul Volcan din Capitală 

s-au disputat ultimele întîlniri din 
cadrul campionatului de juniori. In 
meciul care avea să decidă cam
pioana, s-au întilnit echipele Clubu
lui sportiv școlar și Griviței Roșii. 
Jocul a fost la discreția rugbyștilor 
școlari, care s-au impus printr-un 
joc deschis, cu atacuri percutante și 
eficace. De altfel, scorul 39—6 (26—0) 
pentru C. Sp. Șc., ne scutește de alte 
comentarii, echipa condusă de prof. 
Cornel Munteanu și Nicolae Vizitiu, 
cucerind titlul.

Pentru locurile 3—4, s-au întîlnit 
formațiile Rapid și Școala sportivă 2. 
Rapidiștii au obținut victoria cu 
13—10, ocupind astfel locul al treilea.

Ministerul Educației și învâffiTț-p- j zece
tu lui să coreleze mai bine datele

Munchen, poate Menis... 
Foto: N. DRAGOȘ

calendarului competițioGal, pentru 
a nu se mai ajunge La astfel de 
situa ții.

FIȘIER TEHNIC
100 ■ G At DU 21 

12.7 BUFANU (ROMANIA) 
12JB Sukntewicz (Polen a) 
13.0 Rjsr.-Kilborn (Australia) 

Eztiard (R D.G.) 
IXI Caird (Australia)

Gillies (Australia) 
Balzer (R.D.G.) 
Rabsztyn (Polonia) 

112 Schuller (RJ' G.)
Straszynska (Polon a)

1 500 m
4 :10,5 Pigni (Italia)
4 :10,7 Hoffmeister (R.D.G.)

DINCOLO
întrecerea discobolelor ce reunea o 

fostă recordmană mondială ce n-a aban
donat gîndul supremației, o campioană 
olimpică ce n-a renunțat la veleități 
și o tînâră care n-are în gînd decit 
podiumul laureatelor de la Munchen, 
concentra minte speranțe, mărturisite 
sau nu. Westerman mi-a spus înainte 
de concurs că simte în aer recordul 
lumii, Manoliu era convinsă că spec
tacolul va fi demn de o finală olim
pică, iar Menis...

...Menis a condus confortabil de la 
prima încercare cu 63,12 m, avind apoi 
alte două încercări peste 63 m. La a- 
runcarea a IV-a „farfuria zburătoare" 
s-a oprit mult peste steagul ce repre
zenta’ recordul național (64,24 m), ura
tele mulțimii de spectatori stingîndu.se, 
apoi, atunci cînd steagul roșu al ar
bitrului semnaliza încercarea nereușită. 
Poate că și recordul mondial a stat 
atunci, pentru un moment. în cumpă
nă... Moment psihologic pentru că 
imediat după aceasta. Westerman, care 
dună fiecare aruncare se așeza pe o 
bancă, privind undeva în tribună (unde

DE PISTA DE
nu era nimeni...), a avut zvîcnirea de
cisivă ce-a plasat-o pe primul loc, cu 
26 cm mai mult ca țînăra sa adversară.

Dialog după încheierea probei, pe în
serat.

Antrenorul federal Zîmbreșteanu : 
„Nu-i nimic, Argentina, ai acum avan
tajul că vii din urmă..."

Lia Manoliu : „Am participat la cel 
mai puternic concurs de după victoria 
mea la ultima Olimpiadă. Păcat că n-a 
ciștigat Menis, căci azi merita pe de
plin...*

Paul SLAVESCU
★

Hildegard Falclt nu și-a ascuns nici 
un moment marea satisfcție de a fi 
obținut Ia București o victorie asupra 
Ilenei Silai, însoțită de un rezultat 
excelent (2:00,0). „N-am așteptat o ase. 
menea cifră, mai ales că pregătirea 
mea nu este încă pusă Ia punct. Dacă 
această cursă avea loc cu o lună mai 
tîrziu, în aceleași condiții, puteam re
aliza 1:58,0. Pentru că — trebuie să 
v-o mărturisesc — cine reușește să

CONCURS
râmină in formidabila trenă a româncei 
și, apoi, să mai găsească resurse pen
tru un sprint puternic prelungit, poate 
alerga în mod categoric distanța de 
800 m ra mai puțin de două minute. 
Cine va ciștiga sa Munciien ? Atleta 
care va adopta cea mai bună tac
tică

★
La ora cînd stăteam de vorbă eu 

Ewa Gryziecka despre noul ei record 
mondial (62,70 m). sulițașa poloneză nu 
aflase încă de excepționala aruncare 
(63.06 m) a Iui Ruth Fuchs (R.D.G.) și 
își savura pe depun frumoasa reușită, 
primind îmbrățișările celorlalte coechi
piere. „Rezultatul — ne mărturisea atleta 
poloneză, uste frumos, dar să nu vă 
închipuiți că reprezintă maximumul posi. 
bilităților in această probă a surprize
lor. La Muncnen, cine va dori să urce 
pe podium va trebui să arunce peste 
62 m, iar proba se va ctștiga cu un 
rezultat de 63—64 m“. Cine-și putea 
închipui însă la acea oră că în aceeași 
după_amîază, la Potsdam, sulița unei 
atlete va zbura peste 65 m !...

4 : J1.0 Surneleit (R-D.G.)
4 :14.7 Pangeluva (C.RȘ.S )
4 :14J ANDRE! (ROMANIA)
4 :15J Tittel (R.F.G.)
4 :15J Petrova (Bulgaria)
4 : 1S.7 Orr (Australia)
4 : (65 Brown (Anglia)
4 :17,7 LINCA (ROMÂNIA)
4 :18-0 Amzina (Bulgaria)

ÎNĂLȚIME
L,SO m Schmidt (R.D.G.)
1.86 m Gildemeister (R.D.G.)
1.86 m Blagoeva (Bulgaria)
1,85 m Gusenbauer (Austria)

K arban ova (Cehoslovacia)
1.84 m POPESCU (ROMÂNIA) ,
1.83 m Rodriguez (Cuba) 

Lazareva (U RS.S.)
1.82 m Brill (Canada) 

Komka (Ungaria) 
Mundinger (ILF.G.)

niștilor străini). Fapt recunoscut și 
de antrenorul grupei de pușcă, 
prof. Paul Goreti.

în rîndul valorilor autohtone 
comparabile pe plan internațional 
la armă liberă calibru mare, așa 
cum am mai spus, se situează și la 
ore actuală doar Petre Șandor. sin
gurul capabil de un loc în primii 

riinjume (lucru confirmat an
terior).

Cele două probe olimpice de 
pistol viteză și liber, au reliefat și 
ele cîteva aspecte. Regularitatea în 
rezultate excelente a lui Dan luga 
la pistol viteză. La Tunari el a e- 
galat recordul olimpic al polone
zului Josef ^Zapedzki (Ciudad de 
Mexico) $i printr-o cifră .mai bună 

in cea de a doua manșă. I<|ga ar 
fi putut atinge o cotă superioară 
Oricum, aptitudinile, inteligenta și 
seriozitatea tui luga i! pot propulsa 
printre cei mai buni specialiști ai 
genului la Munchen. deși în ulti
mii patru ani rezultatele ao cres
cut simțitor (recordul lumii : 598 p 
— realizat în 1970 de italianul Li- 
verzani).

Din păcate, trei dintre colegii lui 
luga. recunoseuți pentru valoarea 
lor internațională. V. Atanasiu. M. 
Roșea si I. Tripșa, au tras slab la 
aceste internaționale (locurile 16 
CU 586 p, 20 — 584 p, 31 — 580 pD. 
Desigur, nu sînt motive de panică, 
cei trei sportivi fiind capabili ori- 
cind de rezultate mari (cu condiția 
unei pregătiri temeinice). Altceva 
insă ne pune pe gînduri. Explica
țiile date de antrenorul Ștefan Pe

Sportul intr-un frumos coif de fără:

MOLDOVA NOUĂ
Moldova Nouă. Un colt de tară de 

o mare frumusețe o splendidă așezare 
Intre Dunăre și Munții Semenicului, r e 
unde noua șosea asfaltată șerpuiește 
într-un peisaj ce oferă călătorului cli
pe de adevărată desfătare Zonă in care 
turismul merită o mare atenție din par
tea celor ce răspund de această activi
tate pe meleagurile Județului Caraș-Se- 
verin.

Moldova Nouă, o așezare ce cunoaște 
transformările acestor ani. Șl aici s-au 
ridicat noi blocuri de locuințe, școli șl 
licee moderne, s-a dezvoltat industria, 
mal ales mineritul.

In contextul prefacerilor sociale, SPOR
TUL și-a găsit locul ce 1 se cuvenea. 
Se întrec Pe terenurile de handbal și 
volei, de fotbal și baschet oamenii 
muncii de la întreprinderea minieră, de 
la Constructorul si I.R T A; elevii cel ir 
trei școli generale și ai liceului cei de 
la școala profesională. In oraș, după 
cum ne Informa Gheorghe Guran, pre
ședintele Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport, activează patru 
asociații sportive în întreprinderi și trei 
in școli, care cuprind peste 5 500 de 
membri. în sfera de activitate a orga
nului sportiv intră șl cele 12 asociații 
din satele învecinate șl din șase școli 
din mediul rural.

în cifre sportul înseamnă la Moldova 
Nouă 233 de sportivi legitimați. 382 cla

sificați. ÎS secții afiliate, 66 de instruc
tori voluntari (11 in întreprinderi, 20 ta 
comune. 32 în scoli), comisii pe ramuri 
de sport la atletism, box. fotbal, șah 
turism, tenis de masă, volei șl handbal, 
discipline ce Încearcă să se afirme P* 
planul performantei, ajunse deocamdată 
pină la nivelul Diviziei C la fotbal sau 
Județean, la celelalte. Doar boxul, unde 
activează ca antrenor un fost mare cam
pion — Vasile Secoșan — încearcă pre
zente la nivelul competițiilor republi
cane.

★

Dar cel mal mult ne-a interesat la Mol
dova Nouă sportul de masă. în ce mă
sură se adresează această activitate oa
menilor muncii, tineretului 7

Am fost la asociația sportivă Minerul, 
care are 2750 de membri. Este cea mal 
puternică din oraș, confundindu-se in 
mare măsură cu activitatea sportivă a 
localității Am întîlnit aici oameni entu
ziaști, pe directorul tehnic inț. Jenieă 
Basoc, președintele asociației, pe in
spectorul biroului personal. Nicolae 
Mânescu. secretarul asociației și pa alt) 
Inimoși sprijinitori voluntari ai sportu
lui. Ca peste tot. inimile celor mal multi 
bat pentru echipa de fotbal care aspiră 
Si ea.. să bată cîndva la porțile Diviziei 
B. Dar nici sportul de masă nu e uitat. 
Am răsfoit foile de arbitra.1, vizate Și 
de reprezentantul organului sportiv oră-

DE LA LICEUL DE SCHI DIN PREDEAL
CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I pentru anul școlar 1972/1973, va 

avea loc între 22 iunie — 3 iulie 1972.
Examenul teoretic se desfășoară în aceleași condiții ca la liceele de cul

tură generală.
Controlul medical și examenul practic stat programate ta zilele de 22 și 23 

Iunie pentru a permite candldafilor respinși să se înscrie la examenul de 
admitere Ia alte licee (26 iunie).

LICEUL DE SCHI este liceu de cultură generală cu secțiile reală și uma
nistă care, paralel cu asigurarea unei bune pregătiri de cultură generală, oferă 
condiții de pregătire a tineretului școlar pentru obținerea unor rezultate spor- 
t,Vep|e TO AT A®' DURATA ȘCOLARIZĂRII SE ACORDA INTERNAT ȘI MASA 
GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI. DE LA CLASA a V-a PINA LA CLASA a XH-a.

informații suplimentare se pot obține de la secretariatul scolii. Predeal, bd. 
Gb, Gheorghiu-DeJ nr. 9 — tel. 1547.

șenese. șl am Inttlrut nume de partici
pant! la campionatul asociației la ten:, 
de masă șah, handbal, fotbal Au luat 
oarte la Întreceri cîteva sute din cei 
aproape 3 060 de membri ai asociației, 
reuniți ta echipe ce reprezentau șectca- 
reie de producție ca mecanică, preparare, 
minerit, administrativ, tehnic. i«ti a în
semnat arul unui real succes in organi
zarea activității de masă. Acum. însă, 
datorită vremii nefavorabile, startul a 
fost mereu amînat. Gazdele noastre, 
tnsă. ne-au încredințat că terenurile de 
handbal si volei, mesele de ping-pong 
(de curînd cumpărate) vor fi. în curtai 
fo'osfie din pUn. Ne Place să credem ci 
asa va fi. Acum posibTitătfle de organi
zare a unor întreceri stat mult mai mari. 
Stadionul — eu teren de fotbal, volei, 
cu pistă de atiehsm — aparține asocia
ției. E de așteptat ca ei să se bucura 
de o mat mare grijă din partea gospo
darilor pentru că așa cum arăta rfnd 
l-an vizitat nu prea făcea cinste cela» 
ee l-au avut ta peooriesata. E nevoie ca 
stadionul să fie folosit cu mai mult, 
eficientă, de către toc sportivii orașului, 
de elevii de aid. nu alții decit copiii 
celor de la întreprinderea minieră. A-l 
tine doar la dispoziția echipei de ftxbal 
și a celei de juniori dună cura am • 
rut dm programul afișat pe ușa ves
tiarului. ar fi o mare greșeală. Stadionul, 
aflat In centrul orașului, trebuie să de
vină gazdă primitoare a sportului din 
Moldova Nouă, de la cel de periormantă 
oină la campionatul școlar sau aț aso
ciației sportive Pentru aceasta nu nu
mai asociațiile respective trebuie sâ se 
preocupe. E nevoie ca însuși Consulul 
orășenesc sâ devină un organ cu mult. 
Inițiativă, eu spirit organizator, un ade
vărat promotor al dezvoltării sportului 
SI nu numai un .centru’ care să înre
gistreze rezulta-e’.e pentru un eventual 
raport. La Moldova Nouă, sportul de 
masă trebuie să însemne o complexă 
activitate de practicare a exercițiului fi
zic ta școli șl ta cămine, ta întreprn- 
deri (nu numai la cea minieră). La Mol
dova Nouă, cu toate realizârle de oinâ 
acum de nimeni contestate, sportul tre
buie sâ capete tm nou impuls pentru a 
se încadra în contextul activităților oa
menilor de pe aceste meleaguri, mal 
puțin cunoscute, dar de o frumusețe ce 
nu se poate uita ușor.

Constantin AL|XE

* Natalia Andrei este una dintre 
tinerele atlete eare a reținut în 
mod serios atenția specialiștilor 
la începutul acestui an. Aflată 
din 1971 sub îndrumarea tehnică 
a lui Ștefan Popescu, craioveanca 
a progresat considerabil, a.jungînd 
la această oră printre cele mai 
bune performere ale lumii.

Reprezentanta clubului Rovine 
constituie de altfel unul din pu
ținele cazuri ale atletismului ro
mânesc în care o junioară demi- 
fondistă de mare talent confirmă 
calitățile chiar în primul an de 
seniorat. Stilul ei de alergare și, 
îndeosebi, -fuleul, sînt, actual
mente, superioare. Chiar și viteza 
recordmanei a fost serios îmbu
nătățită. Ne-am convins de acest 
lucru duminică după-amiază, cînd 
Natalia Andrei, după 9 cursă cu

(ATLETISM)

Are 20 de ani, 1,66 m și 50 kg. 
S-a născut ia Craiova și a debu
tat in atletism in 1967. Primul 
antrenor — prof. Ionel Ghiță. în 
1970 a reabzat 4:23,5, timp cu 
care a ocupat locul IV in ierar
hia celor mai bune junioare pe 
distanța de 1500 m. în același 
an a devenit campioană națio
nală de senioare. Tot în 1970 a 
ocupat locul II la J. B. în proba 
de 1 500 m. Din 1971 sc pregă
tește cu antrenorul Ștefan Po. 
pescu in cadrul clubului Rovine 
din Craiova. In acest an s-a 
clasat pe locul II la Crosul bal
canic de la Atena. La concursul 
de primăvară a corectat recor
dul țării la 1500 m cu 4:18.3, 
iar duminică după-amiază a re
alizat 4:14.8 — cea de a 5-a per
formanța mondială a sezonului. 
Noul record este mult superior 
normei olimpice (4:17.0) stabilite 
de F.R.A. Deține și cea mai 
bună performanță românească 
pe distanța de 2000 m eu timpul 
dc 6:09,6.

trenă susținută, a găsit sufici
ente resurse să atace decisiv și 
s-o depășească clar pe vest-ger 
mana Ellen Tittel (medaliată cu 
bronz la ultimele campionate eu
ropene — Helsinki 1971), recunos
cută pentru finișul ei puternic.

Așadar, începînd de duminică, 
lista candidaților olimpici s-a mai 
îmbogățit cu un nume. Depășind 
cu peste două secunde cifra sta
bilită de F.R.A. ca barem de 
participare pentru J.O., Natalia 
Andrei ne oferă o surpriză dintre 
cele mai plăcute. Dar craioveanca 
— sîntem convinși — nu se va 
limita la această promisiune și 
va încerca sâ se apropie și mai 
mult (o mai despart numai 5,2 
sec. de recordul lumii) în viitoa
rele concursuri intrenaționale, la 
startul cărora se va alinia în lu
nile iunie și iulie.

CONSTANȚĂ Șl PROGRES LA UNELE PROBE, 

OSCILAȚII LA ALTELE
trescu. altfel un tehnician bine co
tat. Ștefan Petrescu pune această 
involuție a lui Atanasiu. Roșea și 
Tripșa pe seama exigenței exagera
te manifestată de arbitri și anume 
în faptul de a fi impus respectarea 
unor reguli de concurs, chipurile 
necunoscute pină acum. Ori. infor- 
mlndu-ne la federația de speciali
tate, atît secretarul general, prof. 
Gavrilă Earani. cit și antrenorul 
federal. Petre Cișmigiu, ne-au spus 
că nu este vorba de un regu’ament 
nou, că asemenea prevederi (referi
toare la încălzire, poziția corpului, 
consultarea cu antrenorul) se aplică 
încă de anul trecut, de la campio
natele europene de la Suhl și că 
sportivii noștri-au fast deseeri' -pasi
bili de penalizări Și chiar de sancțiuni. 
Deși li s-a atras în permanentă a- 
tenția, unii pistolari au continuat 
să nu se încadreze în textul regu
lamentului care va fi aplicat cu 
toată strictețea și la J. O. Pentru 
a se preveni Situații neplăcute, cu 
consecințe asupra rezultatelor fina
le, în concursul de la Tunari s-a 
urmărit o aplicare întocmai a re
gulamentului, fără nici un fel de 
rabat.

Prin urmare sportivii noștri, ca 
și cei care îi pregătesc trebuie să 
respecte regulamentul de concurs, 
rigorile lui neputînd constitui o 
scuză pentru rezultatele slabe. Cre

Pe urcușul Posadei, plutonul compact urcă in drum spre București. Aspect 
din ttmpul desfășurării ultimei etape a „Cursei Munților"

J

„Cursa munților" se numără prin
tre puținele competiții cicliste care 
se bucură de un prestigiu bine
meritat în rindurile sportivilor, am 
trenorilor ți al federației de specia
litate. în primul rind pentru sta
bilitatea sa în calendarul compe- 
tițional intern, iar In al doilea 
rind prin garanția unei organizări 
fără reproș asigurată, an de an, de 
către clubul sportiv Dinamo și A. S. 
Loto-Pronosport.

Privită prin această prismă, edi
ția a XlII-a, recent încheiată, a a- 
cestei competiții, pe lingă faptul că 
a confirmat așteptările a avut și 
meritul de a fi deschis noi ori
zonturi întrecerilor pe trasee mon
tane. Ne referim la experiența reu
șită care a eonstituit-o etapa a III-a, 
transformată ad-hoc, dintr-o aler
gare pe circuit, tatr-o probă indivi
duală contracroncmetru, pe un tra
seu în pantă, de 7,5 km, cu o di- 
ferență de nivel de 450 m (!). După 
cum am arătat la timpul cuvenit,

dem că evoluția nesatisfăcătoare de 
acum are cauze de alt ordin și e 
necesar a fi căutate, în principal, 
în procesul de instruire. Ar fi re
gretabil ca sportivi atît de reputați 
și un antrenor — fost campion o- 
iimpic — să nu aibă puterea și dis- 
cemămîntul necesare pentru a de
pista adevăratele cauze ale unei 
comportări care nemulțumește și pe 
care o dorim pasagera.

Cel de al doilea fapt privește 
pistolul liber. Giușcă sau vreun alt 
țintaș nu întrunesc încă sufragiile 
pentru a putea concura onorabil 
în eșalonul fruntaș internațional. 
Rezultatele lor sînt concludente în 
acest sens. E o carență mai veche 
la această probă pe care doar o 
pregătire îndelungată o va rezolva. 
Lș, pistol ,Țiber trăim de mulți ani 
sub semnul unei mari incertitudini. 
Valoarea autentică nu se poate că
păta peste noapte.

Specialiștii noștri la armele de 
vînătoare ne dau prea puține mo
tive de satisfacție. Cite un rezul
tat bun, urmat de altele cu o linie 
sinuoasă sau puternic descendentă. 
La skeet este imposibil să remar
căm pe cineva care să justifice pa
șaportul olimpic, iar la talere lan
sate din șanț, Florescu, Dumitrescu 
și Popovici nu reușesc să fie con
stanți. Este invocată calitatea ne- 
corespunzătoare a talerelor și a 
cartușelor, deși pe parcurs au fost 
aduse unele ameliorări.

Dominante ni se par însă a fi în 
această stare de lucruri, atît de 
controversată, lipsurile ținînd de 
domeniul antrenamentelor. De pil
dă, profesorul Ion Lovinescu, an
trenorul taleriștilor, ne declara zi
lele trecute că sportivii lui au par
ticipat la prea multe concursuri, 
motiv pentru care timpul efectiv 
de pregătire a fost destul de scurt. 
Cine i-a obligat însă la așa ceva s> 
de ce antrenorul nu s-a opus cate
goric dacă aceasta reprezenta in
tr-adevăr un neajuns ?

Apare evidentă concluzia că în 
materie de pregătiri la talere, se 
Șovăie chiar dacă există eventual 
un plan de instruire. Aplicarea lui 
însă se pare că se face în slalom.

Timpul trece și antrenamentele 
nu pot fi rezolvate numai prin dis
cuții în ședințe. Sportul talerelor 
are o frumoasă tradiție la noi și ac 
fi neplăcut ca ea să fie infirmată 
la Munchen. Pentru ca faptul să 
fie evitat trebuie ca săptămînile de 
pină Ia J. O. să fie folosite cu efi
ciență maximă.

în general, de altfel, recentele 
campionate internaționale ne-au 
arătat că în pregătirea celor care 
ne vor reprezenta la Munchen este 
nevoie de mai multă dăruire de 
sine, de lucru metodic.

ÎNSEMNĂRI DIN „CURSA MUNȚILOR"
etapa de contratimp a dat satis
facție. Traseul (Furnica, popioărie 
— Cota 1 400) fiind omologat drept 
accesibil, s-a hotărît ca proba să fie 
înscrisă în continuare, în progra
mul de desfășurare a „Cursei Mun
ților" și, poate, în acela al altor 
întreceri.

Iată o măsură binevenită care, în 
cazul cînd se vor adăuga și altele, 
de natură să ridice gradul de di
ficultate al întregii competiții, poate 
face ca tradiționala întrecere „Cursa 
Munților" să-și merite numele. Ne 
referim, de pildă, la etapa a II-a, 
Sinaia—Cîmpina—Sinaia, cu sosirea 
pe Furnica. Traseul acesteia, deși 
cuprinde două pante (Posada și Fur
nica) abia măsoară 80 km., distanță 
bună pentru o cursă dedicată cicliș
tilor de categoria... juniori. Ar fi, 
credem, cu mult mai indicat ca a- 
ceastă etapă să se reprogrameze, de 
pildă, pe traseul Sinaia—Păduchio
sul—Tîrgoviște și retur. Distanța de 
concurs s-ar mări cu circa 40 km 
și, în plus, ar avea avantajul de a 
supune pe concurenți la o verifi
care deosebit de severă. Escaladarea 
Păduchiosului la ducere și la în
toarcere constituie o încercare di

ficilă, dar nu și inaccesibilă concu- 
renților care îșj dispută jntîietatea 
în „Cursa Munților".

Victoria finală în „Cursa Munți
lor" a revenit, după cum se știe, 
reprezentantului clubului sportiv 
Dinamo, VASILE TEODOR. Succe
sul acestuia este meritat. S-a dove- 
din un sprinter neîntrecut și, de a- 
semenea. un foarte bun cățărător 
Din partea lui Vasile Teodor ne-am 
fi așteptat însă la mai mult. Prea 
își menajează forțele lăsînd pe alții 
șă acționeze în vederea dinamizării 
etapelor. Vrem să credem că toate 
aceste rețineri sînt o consecință a 
accidentului pe care l-a suferit în 
primăvară și care l-a ținut o bună 
perioadă de timp în afara oricărei 
activități. îl vom urmări cu mai 
multă atenție în competițiile care 
urmează...

Dintre ceilalți cicliști fruntași, ex- 
cluzîndu-1 poate pe Constantin Gri- 
gore — pe care l-am mai văzut, de 
bine de rău, întreprinzînd cite ceva 
— în rest, oricît am fi de îngădui
tori nu mai putem face alte eviden
țieri. Frații Suciu, de pildă, au 
fost o umbră a ceea ce au repre
zentat cîndva pentru ciclismul nos’

tru. Au... înotat tot timpul, pe un
deva, prin spatele plutonului și cînd 
credeam că în sfîrșit vor ieși și ei 
din anonimat, în etapa contracrono- 
metru, s-au comportat și aici la
mentabil. Vom evidenția în schimb 
tineretul. Noua generație de aler
gători s-a făcut remarcată în prin
cipal prin spiritul ei înalt de com
bativitate. Nu s-a intimidat în fața 
faimei cicliștilor mai vîrstnici și, 
puși permanent pe harță, au învio
rat întrecerea. Dintre acești cicliști 
bătăioși, trebuie menționați Vasile 
Budea de la Steaua — autorul unor 
suite de evadări, V. Miu, T. Dră- 
gan, I. Biro și C. Cîrje de la Di
namo, G. Marton (Petrolul Ploiești), 
C. Tănase (C. S. Brăila), V. Muri- 
neanu (Dinamo), E. Imbuzan 
(Steaua) și alții. Despre compor
tarea excelentă a lui Dumitru 
Stanca am mai vorbit. Evoluția sa 
în proba contracronometru a fost o 
adevărată revelație. Al doilea timp 
al zilei, realizat într-o alergare atft 
de dificilă, îl recomandă ca pe un 
sportiv cu mari resurse de care va 
trebui să se țină seama.

Ghaaroho STEFANESCU
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In divizia c lupta continuă îr

în numai 5 serii au fost desemnate

Electronica București, Gloria Buzău,

participantele

Independența

la barajul Diviziei B:

Sibiu, Victoria Cărei

și Metrom Brașov

INCERTITUDINEA PERSISTĂ; NIMENI NU CEDEAZĂ VREUN PAS...
(Urmare din pag. 1)

băieților lui Halagian care, în con
junctura mai favorabilă pentru ei a 
etapei imediat următoare (miercuri, 
21 iunie), pot realiza definitiva des
prindere de urmăritori. Pentru că 
In timp ce F. C. Argeș va evolua pe 
propriul teren (în compania „lanter
nei* — Crișul Oradea), U.T.A. și 
»U“ Cluj vor susține dificile partide, 
in deplasare, cu Steaua și, respectiv, 
Politehnica Iași.

Luptă, din răsputeri, pentru supra
viețuire în prima divizie a țării și 
trio-ul formațiilor suferinde: C.F.R. 
Cluj (cine-i mai acorda vreo șansă 
la sfîrșitul turului, cînd se afla, cu 
7 p., pe ultimul loc ?) a depășit, aca
să, un adversar dificil, Politehnica 
lași a smuls un punct Steagului roșu, 
pe terenul acesteia, în sfîrșit, Petrolul 
a pus serioase probleme formației 
textiliste, timp de 70 de minute. Ne 
este greu să fixăm, cu precizie, echi
pa locului 15, mai ales că, în etapa 
care urmează, toate trei vor juca 
pe propriul teren. Apreciem, doar, 
că feroviarii clujeni au un program 
mai ‘ ușor, atît miercuri 21 iunie, cît 
și în etapa de închidere cînd tustrele 
vor evolua în condiții de deplasare. 
C.F.R. Cluj, la Brașov (unde — ne-o 
spun ultimele rezultate — „1“ a în
cetat să mai fie solist), Petrolul, la 
Petroșani (unde nu este exclus ca și 
Jiul să mai aibă nevoie de puncte), 
Politehnica, la Tg. Mureș, acolo unde 
A.S.A. s-ar putea să mai asipre Ia 
„un număr de start" în Cupa U.E.F.A.

Abia acum, după etapa consumată 
duminică, își dă seama Dinamo cît de 
aproape a fost și ea de participarea 
In Cupa U.E.F.A. Obiectiv cam „mic* 
pentru o campioană „en-titre“ dar, 
oricum, mai conform cu valorile ei.

Cu gîndul la Cupă sau, mai sigur, 
la... viitoarea ediție a Diviziei A, 
Dinamo a repetat, alaltăieri, în fața 
a 12 000 de suporteri (la un meci 
fără miză !) o lecție nouă, de orga
nizare și eficiență în joc: cu un 
cuplu de fundași centrali (Gabriel 
Sandu — Dobrău), tînăr, de perspec
tivă, cu o linie de mijloc (Dinu — 
Radu Nunweiller) de foarte multe 
karate, și cu o pereche de înaintași 
centrali alcătuită din doi virtuozi ai 
balonului, Dumitriu II și Dumitrache. 
La Dinamo, ex-juniorul Dobrău (dîrz, 
plasament bun, deposedare cvasiper- 
fectă, oportun și precis în transmi
teri) pare să-i rezolve lui Nicușor o 
importantă problemă, și anume aceea 
a fixării mijlocașului ideal, în accep
țiunea modernă a postului. Despre 
Dinu e vorba, ale cărui „d!agona'°“, 
de 40—50 m, expediate spre aripi, 
ne-au pus din nou în fața unui i.,j- 
locaș de certă clasă internațională, 
în stare să-și scoată coechipierii din 
linia I din cronica criză de timp și 
de spațiu. Da, la Dinamo, problema 
e ca și rezolvată. Am dori-o și la 
lotul reprezentativ (poate cu Boc, 
poate tot cu... Dobrău), mai ales că 
și Angelo Niculescu se arată pre
dispus, la ora actuală, pentru inovări 
în direcția concepției tactice.

Ce-ați zice de un „mijloc* Dumitru 
— Dinu — Nunweiller la echipa na
țională pentru sezonul viitor ? Cu

Dinu, trecut din apărarea imediată 
spre zona de mijloc, ar cîștiga teren, 
credem noi, și ideea jocului ofensiv, 
preconizată, de altfel, pentru campa
niile preliminariilor C. M.★

A reintrat Dumitrache I Zeci de 
copii ai galeriei de la tribuna a doua 
i-au făcut o entuziastă primire, un 
„stadion* i-a scandat numele. După 
deschiderea scorului, de către Dumi
triu II, suporterii dinamoviștilor au 
ritmat : „Dumitrache, vrem un
gol ! 1 !“. Și Dumitrache s-a confor
mat, în stilul său personal — voie, la 
o centrare de pe aripa dreaptă — 
pentru ta, în final, să treacă la o 
porție dublă. Din conul de umbră în 
care s-a aflat (din cauza lui !), multă 
vreme, Dumitrache este, iarăși, sub 
fascicolul de lumină. Va depinde 
numai de el să rămînă aici, în aten
ția tuturor, deci și a selecționerului 
federal. In stagiunea de primăvară, 
echipa națională a acuzat lipsa unui 
vîrf de clasa lui Dumitrache, dar și

jucătorul dinamovist va trebui să facă 
totul pentru a binemerita tricoul na
ționalei.

★
Și tocmai cînd un ex-tricolor își 

face reintrarea în arenă, iată că 
Răducanu dispare (din nou) din lotul 
reprezentativ, reunit, ieri, în vederea 
amicalului cu Italia. Aflînd știrea 
excluderii portarului rapidist din 
lotul pentru partida de sîmbătă ne 
întrebam dacă membrii biroului fe
deral n-au fost, cumva, cam aspri 
cu el și iată-1 pe Răducanu răspun- 
zîndu-ne, singur, cît se poate de ex
peditiv : printr-o nouă atitudine de 
neseriozitate, arătată în timpul jo
cului de la Tg. Mureș, de pe urma 
căreia a avut de suferit întreaga e- 
chipă. Este Răducanu un incurabil ?

SERIA I
Nicolina Iași — Minobradul Vatra 

Dornei 3—2 (2—1)
Textila Botoșani — I.T.A. Pașcani 

2-4 (1-1).
Constructorul Iași — Victoria P.T.T.R. 

Botoșani 1—1 (0—1)
Victoria Roman — Minerul Gura 

Humorului 1—0 (1—0)
Chimia Suceava — ’ Unirea Iași 6—o

(5-0)
Avîntul Frasin — A.S.A. Cîmpulung

1- 1 (O—l)
Foresta Fălticeni — Fulgerul Dorohoi

2— 1 (2—1)
(Corespondenți : V. Diaconescu, T. 

C’ngureanu. D. Valerin, G. Groapă. C. 
Alexa, L Bodnar și D. Crăciun).

Chimia Buzău — Aurora Urziceni 3—1

Olimpia Rm. Sărat — Petrolistul Bol
dești 1—0 (1—0)

Viitorul Slănic — Carpați Sinaia 2—5
(2-1)

Șoimii Buzău — Prahova Ploiești
1—0 «Victoria Florești — I.R.A. Cîmpina 3—0

GAFELE LUI RĂDUCANU

GOLUL ETAPEI

Un gol de mare frumusețe a fost 
înscris de Dumitrache în minutul 
37 al partidei Dinamo — S.C. Bacău.

Acțiunea care a premers înscrierii 
lui a fost simplă, rapidă și precisă, 
de o geometrie impecabilă : Dinu a 
intrat în posesia balonului undeva 
în apropierea centrtrhri—terenultrip—pe-

CAMPIONATUL ȘCOLILORI

stingă, în vecinătatea tușei, a 
făcut cîțiva pași și l-a deschis pe 
Radu Nunweillear — printr-o pasă 
de aproximativ 40 de metri — aflat 
tocmai pe cealaltă parte a terenului, 
pe post de extremă dreaptă ; Radu 
a făcut o cursă pe aripă și a cen- 

rirat~tn~careu7 MMgea~ a depășit bu
chetul apărătorilor băcăuani, ajun- 
gînd la Dumitrache, care a reluat-o 
din voie, imparabil, în colțul stîng 
al porții apărate de Cizic.

Îmi vine greu să pun pe htr- 
tie aceste rinduri ce se vor a- 
dresa unuia dintre cei mai ta- 
tentați și mai dotați portari ai 
fotbalului nostru — Răducanu-

Îmi vine greu și pentru că 
Răducanu este un băiat bun, în
totdeauna foarte vesel și bine 
dispus, simpatizat de toți cei ce 
vin la fotbal, fie că sint sau nu 
suporteri ai Rapidului. Dar iată 
că, mereu, Răducanu, socotit 
printre cei mai buni portari din 
Europa, „prieten cu Pele“, după 
cum ii place să spună, ne amin
tește șt de cealaltă lață a sa, 
întocmai unui lanus al fotba
lului. l-am aplaudat de atitea 
ori reușitele, mingile scoase in 
extremis, am fost de acord cu 
antrenorii Rapidului, atit cucei 
de azi cît și cu cei dinaintea 
lor, care spuneau că Răducanu 
le-a ciștigat meciuri. Mi-am a- 
mintit de Lausanne și de încă 
atitea și atitea intilniri in care 
el a fost imbatabil.

Am fost de acord cu ziaristul 
francez Robert Vergne care, 
după meciul Ungaria — Româ
nia, de la Budapesta, scria că 
Răducanu, deși nu are siguran
ța unui Banks, poate apăra une
ori ca lașin. L-am felicitat de 
multe ori pe purtătorul tricou 
lui cu nr. 1 al Rapidului și al 
naționalei. Dar toate astea nu 
mă pot face ca astăzi să nu 
scriu despre numărul tot mai 
mare de gafe pe care le face 
Răducanu, despre superficiali
tatea cu care privește meciurile, 
superficialitate care, probabil, 
vine—și—din- -ușurința cu care 
privește antrenamentele, dar 
mai ales de la felul său de a 
fi, de a lua lucrurile ușor.

Adică, îndeminarea sa ieșită din 
comun l-a dus la bufonerie; iar 
bufoneriile — atunci cînd nu 
i-au reușit — l-au dus la faul
turi șt la greșeli grave care s-au 
soldat cu goluri.

Să ne amintim, printre alte
le, de golul făcut cadou lui 
Capkovici, in meciul de anul 
trecut cu Cehoslovacia, de par
tida Rapid — Tottenham, de 
faulturile grosolane asupra lui 
Năstase și asupra orădeanului 
Tarnaș, de jocul său dincolo de 
careul de 16 m (care înseamnă 
și o desconsiderare a adversa
rului, dar și pericol pentru 
poarta proprie), ca și de multe 
altele — și să ne oprim la me
ciul A.S.A. — Rapid, de dumi
nică. De data asta, Răducanu 
n-a mai adus puncte Rapidului, 
ci le-a pierdut. La primul gol. 
a atins mingea cu mina și parcă 
mai virtos a înfundat-o in col
țul plasei; la al doilea, surprins 
prea înainte, a pasat adversaru
lui (de data asta el s-a numit 
Mureșan), iar in timpul jocului 
Răducanu a făcut faulturi gro
solane in afara careului : in 
min. 14 asupra lui Hajnal, in 
min. 31 asupra lui Mureșan-

Gafele lui Răducanu, refle
xele sale intirziate (vezi golul 
din min. 88. de la Belgrad) au 
ajuns proverbiale. Adversarii 
contează pe ele. antrenorii săi 
oare nu le văd ? Nu analizează 
cauzele lor ? De ce nu iau mă
suri de îndreptare ? Ar fi păcat 
ca talentatul Răducanu să dis
pară rapid, "așa' cum au dispă
rut atiția alțt talentațt fotbaliști 
români...

Mircea TUDORAM

1. I.T.A. Pașcani » 17 3 5 C—22 37
2. Chimia Suceava 25 14 8 3 29— 8 3o
3. ASA Cimțxilung ■ 13 8 4 42—23 34
4. Victoria F.oman 25 14 4 7 47—24 32
5. Min. G. Humorului 25 11 7 7 43—18 29
6. Avântul Frasin 25 12 5 8 28—26 29
7. Textila Botoșani 25 7 9 9 30—31 23
8. Foresta Fălticeni 25 9 5 11 23—2 Z 23
9. Unirea 'Iași a 8 5 12 30—47 21

10. Nicoiina Iași 25 8 4 13 36—50 20
11. Mincbr. V. Domei 25 8 3 14 35—52 19
12. Fulgerul Dorohoi 25 7 4 14 23—51 18
13. Victoria Botoșani 25 7 3 15 32—56 17
14. Constructorul Iași 25 l 10 14 17—52 12

Etapa viitoare — ultima (18 iunie) : 
Mineral Gura Humorului — Construc
torul Iași. Minobradul Vatra Domei — 
Avintul Frasin. Unirea Iași — Victoria 
Roman. I.T.A. Pașcani — Foresta Fălti
ceni. A.S.A. Cimpulune — Textila Bo
toșani. Fulgerul Dorohoi — Nicolina 
Iași. Victoria P.TT R. Botoșani — Chi
mia Suceava

SERIA A ll-a
Minerul Comăneștî — U.R A. Tecuci 

2—1 (0—0)
Luceafărul Focșani — Lelea Bacău 

3—1 (0—0)
Gloria Tecuci — Danubiana Roman 

0—1 (0—0)
Textila Buhuși — Petrolul Moinești 

1—2 (O-O).
Rulmentul Birlad — Oituz Tg Ocna 

3—0 (0—0)
Cimentul Bîcaz — Viitorul Vaslui 2—2 

(2-0)
Trotușul Gh Gheorghiu-Dej — Auto

mobilul Focșani 4—1 (2—0)
(Corespondenți : I. Birzan. V. Mano- 

liu. V. Dorus, I. Vieru. E. Solomon. 
St, Ghimpe si Gh. Grunzu).

1. Petrolul Moineșn 25 13 10 2 45—21 36
2. Rulmentul Birlad 25 15 5 5 41—22 35
3. Min. Comăneștî 25 14 5 6 35—22 33
4. Automob Focșani 25 14 1 10 47—40 29
5. Danub. Roman 25 11 3 11 48—37 25
6. Textila Buhuși 25 11 2 12 47—43 24
7. Viitorul Vaslui 25 9 6 10 26—32 24
8. U.R.A. Tecuci 25 10 3 1*2 33—33 2::
9. Oituz Tg. Ocna •25 9 5 11 31—39 23

10. Letea Bacău 25 10 2 13 33—37 22
11. Trot. Gh. Gh.-Dej 25 9 4 12 37—45 22
12. Cimentul Bcaz 9 8 6 11 32—47 22
13. Luceafărul Foc. 25 6 5 14 33—47 17
14. Gloria Tecuci 25 3 9 13 18—51 15

Etapa viitoare : Danubiana Roman ~~ 
Textila BuhușL Petrolul Moinești — 
Gloria Tecuci Automobilul Focșani — 
Minerul Comăneștî, Let ea Bacău — Rul- 
meniul Birlad Viitorul Vaslui — Trotu
șul Gh. Gheorghiu-Dej. Oituz Tg. Ocna 
_  Luceafărul Focșani. U.R.A. Tecuci ~~ 
Cimentul Bicaz.

SERIA A IH-a
Granitul Babadag — I.M.U. Medgidia 

1—2 (1—1)
Dunărea Tulcea — Unirea Tricolor 

Brăila 0—0
Otelul Galați — Viitorul Brăila 2—1 

(0—0)
Portul Brăila — S. N. Constanța 6—1 

(3—0>-
Cimentul Medgidia — Delta Tulcea 

0—0 __
Marina Mangalia — Constructorul Ga

lați 2—2 (1—1)
Electrica Constanța — Ancora Galați 

4—1 (2—1)
(Corespondenți : N. Fucigiu. I. Turșie, 

V. Ștefănescu, Tr. Enache. B. Avram, I.

(1—0)

(Corespondenți : V. Zbarcea, I. Matei,
M. Dumitru. T. Budescu, D. Ciobanu, D. 
Marin șf N. Coman),

1. Gloria Buzâu 25 15 9 1 49—13 39
2. Carpați Sinaia 25 13 5 7 43—31 31
3. Șoimii Buzău 25 11 8 6 35—22 30
4. IR A Cîmpina 25 11 5 9 32—24 27
5. Caralm. Bușteni 25 9 8 8 33—28 26
6. Petrolistul Boldești 25 9 7 9 37—31 25
7. Prahova Ploiești 25 7 11 7 34—31 35
8. Azotul Slobozia 25 8 8 9 36—35 24
9. Victoria Florești 25 8 7 10 43—40 23

10. Chimia Buzău 25 9 5 11 30—35 23
11. Olimpia Rm. Sărat 25 8 6 11 28—33 22
12. Petrolul Berea SS 7 7 11 28—36 21
13. Aurora Urziceni 25 7 4 14 25—57 18
14. Viitorul Slănic 25 7 2 16 26—54 16

Etapa viitoare : Aurora Urziceni — Vic
toria Florești. Petrolistul Boldești — 
Șoimii Buzău. I.R.A. Cîmpin.a — Viito
rul Slănic. Carpați Sinaia — Chimia Bu
zău, Petrolul Berea — Olimpia Rm. Să
rat, Gloria Buzău — Azotul Slobozia. 
Prahova Ploiești — Caraimanul Bușteni.

SERIA A Vl-a
Sporting Roșiorii de Vede — Flacăra 

Mo reni 1—4 (0—4).
Oltul Slatina — Chimia Tr. Măgurele 

4—1 (3—0)
Petrolul Videle — Oltul Rm. Vîlcea

4— 1 (2—0)
Dacia Pitești — Muscelul Cîmpulung

5— 2 (3—0)
Unirea Drăgășani — Rapid Piatra Olt

6— 0 (3—0)
Comerțul Alexandria — Lotrul Brezoi 

1—0 (0—0)
Petrolul Tîrgoviște — Metalul Mija 

2—2 (1-0)
(Corespondenți ; T, Negulescu, C.

Gtiițescu, V, Pancu, Al. Momete. D.
Denghel. Al. Bizon și M Avanu).

1. Flacâra Moreni 25 18 3 4 58—18 19
2. Oltul Slatina 25 16 6 3 44—16 38
3. Chim. Tr. Măg. 25 11 6 8 32—18 28
4. Dacia Pitești 25 10 7 8 39—27 27
5. Petrolul Videle 25 8 9 8 23—22 25
6. Metalul Mija 25 11 3 11 35—31 25
7. Petrolul Tîrgoviște 25 10 5 10 35—31 25
«. Comerțul Alex. 25 10 5 10 24—32 25
9. Unirea Drăgășani 25 9 6 10 36—32 34

10. Sporting Roșiori 25 8 5 12 29—46 21
11. Lotrul Brezoi 25 7 7 11 24—4G 31
12. Oltul Rm. Vîlcea 25 8 4 13 33—46 20
13. Mușc Cîmpulung 25 5 7 13 21—43 17
14. Rapid P. Olt 25 5 5 15 19—49 15

Etapa viitoare : Chimia Tr. Măgurele
— Petrolul Videle. Rapid Piatra Olt *
Petrolul Tîrgoviște. Metalul Mija — spor
ting Roșiorii dP Vede, Lotrul Brezoi — 
Unirea Drăgășani, Muscelul CI m pu l un g 
— Comerțul Alexandria. Oltul Rm. Vii- 
cea _  Dacia Pitești. Flacăra Moreni —
Oltul Slatina $

SERIA A Vll-a
Minerul Motru — Metalul Drobeta *^Cr,« 

Severin 2—1 (1—0)
Pandurii Tg. Jiu — Răsăritul Caracal 

4-1 (1-1)
Progresul Strehaia — Steagul roșu 

Plenița 0—1 (0—1)
Metalul Topleț — Știința Petroșani 1—1 

(0-0)
Meva Drobeta Tr. Severin — Dunărea 

Calafat 2—2 (1—1)
Minerul Lupeni — Progresul Corabia 

4—0 (1—0)

(Corespondenți : ?. Pălânceana. N.
Chlvulescu, Gh. Dobreanu, R. Pred eseu* 
M. Focșan și l. Cotescu).

(Corespondenți î M. Iojinid, Gh. To- 
pirceanu. I. Vladislav, M. Munteanu, M» 
Fallclu, I. Iile și V. Popovlci).
1. Independența Sibiu 25 16 4 5 62—n 36
2. Victoria Călan 25 12 4 9 43—26 28
3. Unirea Alba lulia 25 12 4 9 24—26 28
4. CFR Slmpria 25 12 3 10 46—34 27
5. Metalul copșa M. 25 11 5 9 36—37 27
6. Minerul Teliuc 25 10 6 9 33—29 26
7. U.P.A. Sibiu 25 10 5 10 35—36 25
8. Vitrometan Mediaș 25 9 7 9 31—37 25
9. Chimia Victoria 25 10 4 11 25—32 24

10. CFR Sighișoara 25 8 8 9 24—31 24
11. Minaur Zlatna 25 9 4 12 31—33 22
12. Constr. Hunedoara 25 8 6 11 22—36 22
13. Textila Sebeș 25 8 4 13 28—53 20
14. ASA Sibiu 25 6 4 15 32—45 15

Etapa viitoare : Textila Sebeș — Vi-
from etan Mediaș, Chimia Or. Victoria — 
Metalul Copșa Mică, C.F.R. Sighișoara 
— Independența Sibiu, Unirea Alba Tu
lia — C.F.R. Simeria, A.S.A. Sibiu — Mi
nerul Teliuc, Victoria Călan — Con
structorul Hunedoara Minaur Zlatna —' 
U.P.A. Sibiu.

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Bradul Vișeu 6—0 

(4—0)
Măgura Șimleui Silvaniet — Construc

torul Baia Mare 2—4 (0—1)
Minerul Baia Sprie — C.I.L. Sighetul 

Marmatlet 2—0 (2—0)
Topitorul Baia Mare — Someșul Satu 

Mare 0—0
Bihoreana Marghita — Recolta Salonta 

o—o
Gloria Baia Mare — Voința C-arei 1—0 

(0—0)
Minerul Cavnic — Unirea Zalău 0—0-
(Corespondenți : Tr. Silaghi, T. Topan, 

Al. Domuta, V. Săsăranu, A. Pașcaîău, 
T. Teodor si Z. Debrețenl).

1. Victoria Cărei
2. Min. Baia Sprie
3. Bihoreana Marghita
4. Minerul Cavnic
5. Unirea Zalău
6. Topitorul B.M.
7. Someșul Satu Mare
8. Bradul Vișeu
9. C.I.L. Sighet

10. Gloria B. M.
11. Recolta Salonta
12. Constr. Baia Mare
13. Voința Cărei
14. Măgura Șimleu

25 17 3 5 63—22 77
23 12 7 6 41—14 31
25 13 4 8 38—29 30
25 10 8 7 37—24 28
25 10 8 7 27—22 28
25 11 5 9 31—37 27
25 10 4 11 33—28 24
25 9 6 10 25—39 24
25 10 3 12 28—32 23
25 8 6 11 20—34 22
25 » 4 12 29—16 22
25 6 8 11 39—50 20
23 8 4 13 25—40 20
25 6 2 17 21—42 14

Etapa viitoare : Bradul Vișeu — Mi
nerul Cavnic, Recolta Salonta — Gloria 
Baia Mare. C.I.L. Sighetul Marmației — 
Victoria Cărei. Unirea Zalău — Topito
rul Baia Mare, Voința Cărei — Măgura 
Șimieul Silvaniel. Constructorul Baia 
Mare — Minerul Baia Sprie. Someșul 
Satu Mar. — Bihoreana Marghita.

SERIA A Xl-a
Progresul Năsăud — Arieșul Cimpia 

Turzii 4—2 (2—1)
Chimica Tîrnăveni — Tehnotrig Cluj 

5—1 (2—0)
Metalul Aiud — Minerul Rodna 9—4

C.l L. Gherla — Someșul Beclean 
3—4 (1—2)

Industria sîrmei Cimpia Turzii — 
Soda Ocna Mureș 5—0 (2—0)

Dermata Cluj — Arieșul Turda 2—0 
(2—0)

Viitorul Tg. Mureș — Unirea Dej 
3—0 (neprezentare)

(Corespondenți : D. Nistor, 1. Ducan, 
I. Somogyi. A. Sabo, P Tonea. EL 
Fehervari $1 A. Szabo).

GENERALE ÎN FAZA DE ZONĂ
Turneul final, la Piatra Neamț, 

intre ,17-23 iulie
Campionatul republican al _ șco

lilor generale a avansat pînă în 
faza de zonă. Cele șase cîștigătoare 
ale grupelor pe zone se vor cali
fica pentru turneul final al compe
tiției, programat la Piatra Neamț, 
intre 17 și 23 iulie.

Din datele existente pină în pre
zent la Ministerul Educației și 
învăț.ămîntului. rezultă că Ia etapa 
Pe centre de comune și școli a 
întrecerii s-au aliniat peste 4 500 
de echipe reprezentative de școli, 
adică aproximativ 50 000 de mici 
jucători.

Intervalul de o lună dintre etapa 
de zonă și turneul final, perioadă 
în care elevii se vor afla în va
canță, permite celor șase finaliste 
să se pregătească temeinic pentru 
a conferi turneului final un bun 
nivel tehnic, prin jocuri de cali
tate, desfășurate pe coordonatele 
unei depline sportivități. Este de 
presupus că victoria finală va su- 
rîde acelei echipe care va ști să 
folosească mai bine tocmai această 
perioadă.

Cioboată și P. Cornel).

1. Delta Jnlcca 25 H 7 $ 35—11 35
2. IMU Medgidia 25 11 11 3 44—21 33
3. Constr. Galați 25 12 8 5 47—16 32
4. Oțelul Galați 25 11 6 8 37—28 28
5. Electrica C-,a 25 10 6 9 37—37 26
6. Viitorul Brăiia 25 10. 6 9 30—32 26
7. Marina Mangalia 25 7 11 7 27—25 25
8. Unirea Tricolor Br. 25 7 9 9 24—39 23
9. Granitul Babadag 25 9 4 12 33—49 22

10. Dunărea Tulcea 25 6 10 9 13—32 22
11. Cimentul Medgidia 

Ancora Galați
25 7 7 11 30—29 21

12. 25 6 9 10 22—33 21
13. Portul Brăila 25 7 4 14 32—47 18
14. S.N. Constanța 25 6 6 13 21—38 !8

Etapa viitoare : Delta Tulcea — Portul 
Brăila, Constructorul Galați — Granitul 
Babadag. Ancora Galați — Marina Man
galia. Viitorul Brăila — Electrica Con
stanța. S.N. Constanța — Oțelul Galați. 
Unirea Tricolor Brăila — Cimentul Med
gidia, I.M.U. Medgidia — Dunărea Tul
cea.

SERIA A IV-a
Electronica București — Olimpia Giur

giu 5—0 (2—0)
Unirea Tricolor București — T.M.

București 0—2 (0—0)
Tehnometal București _  Flacăra roșie

București 1—1 (1—1)
Victoria Lehliu — Dinamo Obor Bucu

rești 0—0
Voința București — Laromet Bucu

rești 3—0 (2—0)
Mașini unelte București — Celuloza 

Călărași 1—1 (1—0)
Autobuzul București — Sirena Bucu

rești 1—1 (1—0)
(Corespondenți : R. George, C. Secară, 

C. Toader. S. Mischie, O. Guțu, G. Octa
vian și G. Rosner).

UNIVERSALCOOP
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la dispoziția asociațiilor, sco
și tuturor sportivilor materia- 
echipament pentru diferite dis-

lei 80,50

pentru

Liceul de cultură generală 
„N. Bălcescu" Craiova • 

Secția cu program de educație 
fizică

ANUNȚ
Concursul de admitere în anul 

I pentru anul școlar 1972—1973 
va avea loc Intre 22 Iunie — 3 
iulie 1972 și constă din : exa. 
menul teoretic (ca la liceele de 
cultură generală), controlul me
dical (probe hepatice, examenul 
cardio-vascular și pulmonar), 
probe practice (60 m, lungime. 
1 000 m (băieți), 500 m (f) și o 
probă la alegere din atletism sau 
baschet în funcție de dorință și 
aptitudini).

Media la examenul de admi
tere se calculează adunlnd media 
examenului practic cu media 
obținută la obiectele de cultură 
generală.

în perioada 16—21 iunie a.c. 
se organizează cursuri de pregătire 
pentru examenul practic și te
oretic.

în perioada 1—10 sept. 1972 se 
va ține un concurs de selecție 
pentru ocuparea locurilor libere 
în clasele V—VIII ale secției cu 
program de educație fizică (atle
tism — baschet).

Examenul va consta din :
— examen medical
— probe practice (60 m lun

gime, aruncarea mingii de oină, 
500 m băieți, 300 m fete).

Elevii admiși din mediul rural 
vor avea asigurat internat șl 
masă contra cost, iar cei cu 
aptitudini deosebite vor avea 
întreținere gratuită.

Secția cu program de educație 
fizică din cadrul liceului „N. 
Bălcescu* este liceu de cultură 
generală, cu secțiila uman șl 
real, care oferă cele mai bune 
condiții de pregătire tineretului 
școlar pentru obținerea unor 
■performanțe sportive, paralel cu 
aaigurarea unei bune pregătiri 
de cultură genearală.

1. Met. Drobeta Tt.
2. Știința Petroșani
3. Minerul Lupeni
4. Minerul Motru
5. Pandurii Tg. Jiu
6. Steagul r. Plenița
7. Dunărea Calafat
8. Meva Drobeta Tr. S.
9. Răsăritul Caracal

10. Metalul Topleț
11. Progresul Corabia
12. Progr. Strehaia
13. Minerul Rovinari

Lr23145 4 W—22 
23 13 6 4 47—20 32 
23 11 10 2 49—23 32 
23 10 G 7 37—26 26
23 9 5 9 28—29 23
24 9 4 11 35—32 22 
23 8 6 9 42—41 22 
23 7 6 10 24—29 20 
23 7 6 10 35—43 20 
23 7 6 10 34—47 20 
23 7 5 11 28—42 19 
23 6 4 13 20— 41 16 
23 3 5 13 23—56 15

1. ind. s. C. Turzii
2. Chimica Tîrnăveni
3. Arieșul Turda
4. C.I.L, Gherla
5. Dermata Cluj
6. Metalul Aiud
1. Unirea Dej
s. Soda Ocna Mure»
9. Vlit. Tg. Mureș

10. Tehnofrig Cluj
11. Arieșul C Turzii
12. Someșul Beclean
13. Progresul Nâsăud
14. Minerul Rodna

25 19 1 5 GS—19 39
25 18 3 4 63—18 39
25 13 4 3 46—23 30
25 12 6 7 44—26 30
25 12 5 8 32—21 29
25 11 5 9 44—29 27
25 9 8 8 33—31 26
25 fl 6 11 23—33 22
25 9 3 13 46—39 21
25 7 7 11 23—38 21
25 .7 a..13 22—34 li»
25 7 3 15 27—84 17
25 5 5 15 29—50 15
25 4 7 14 28—78 15

Etapa viitoare : Someșul Beclean — 
Chimica Tîrnăveni, Minerul Rodna — 
Dermata Cluj, Unirea Dej — industria 
sîrmei Cimpia Turzii, Tehnofrig Cluj — 
Metalul Aiud, Arieșul Cimpia Turzii — 
Viitorul Tg. Mureș, Soda Ocna Mureș — 
Progresul Nâsăud. Arieșul Turda 
C.I.L. Gherla.

SERIA A Xll-a
Etapa Viitoare : Răsăritul Caracal — 

Meva Drobeta Tr. Severin, Dunărea Ca
lafat — Pandurii Tg. Jiu, Minerul Rovi
nari — Progresul Strehaia. Metalul Dro
beta Tr. Severin — Metalul Topleț, Pro
gresul Corabia — Minerul Motru. Știința 
Petroșani — Minerul Lupeni. Steagul 
roșu Plenița — stă.

SERIA A Vlll-a
Mureșul Deva — C.F.R. Caransebeș 

S-l (3—1)
Victoria Caransebeș — Minerul Bocșa 

1—3 (0—1) (s-a jucat la Bocșa Români)
Minerul Moldova Nouă — Electromo

tor Timișoara 1—0 (1—o).
Metalul Otelul Roșu — Vagonul Arad 

1—2 (0—0)
Furnirul Deta — Aurul Brad 2—1 (1—1)
Gloria Arad _ U.M. Timișoara 1—1 

(1-0)
Progresul Timișoara — Minerul Ghelar 

3—2 (1—1)

(Corespondenți : I. Slmion, C. Brindsea, 
P. Simandan, R, Zeno, M. ștefan. I. ște
fan și I. Ene).

Textila Odorheiul Secuiesc — Fores
tierul Tg. Secuiesc 2—2 (0—2)

Torpedo Zărnești — Tractorul Bra
șov 3—1 (1—1)

Metrom Brașov — Colorom Codlea 
7—0 (5—0).

Carpați Covasna — Politehnica Bra
șov 0—2 (0—1)

Oltul SI Gheorghe — A.S Miercurea 
Ciuc 1—1 ’(0—0)

Carpați Brașov — Viitorul Gheor- 
ghieni 3—1 (1-1)

Minerul Bălan — Unirea Cristuru Se
cuiesc 0—0.

(Corespondenți • A. Plaloga, C. Chi- 
riac, E. Bogdan, Fr. Gazdag, Gb. Brio- 
tă, G. Caro) și R. Bortoș).

Stan, in luptă cu Naidin, respinge 
balonul pe care Stoian (nr. 9) il 
așteaptă pentru a-l retrimite spre 
poartă. (Fază din meciul Jiul — 

F. C. Argeș)
Foto : Virgil ONESA

MIERCURI-CUPLAJ

LA PITEȘTI
Miercuri va avea loc la Pitești 

un interesant cuplaj în care vor 
evolua în meci vedetă (orele 17,30) 
echipele F. C. Argeș și Sportul stu
dențesc. în deschidere (orele 15,30) 
se vor înfrunta ..cadeții* forma
ției gazdă cu divizionara C Sirena 
București.

Turneul

ÎN LUPTĂ CU
IAȘI, 11 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Cu toată căldura to
ridă care a dăinuit la Iași, parti
dele turneului final al campionatu
lui de juniori continuă să se dispute 
într-o notă de extraordinară rapidi
tate, majoritatea jucătorilor lăsînd 
impresia că au făcut o pregătire 
specială de... aclimatizare pentru 
condițiile acestui turneu.

După meciurile de duminică dupâ- 
amiaza, dominate de confruntările 
formațiilor masculine Școala spor
tivă Craiova — Școala sportivă nr. 1 
București — victoria a revenit cra- 
iovenilor cu 15—13 (10—7) — și 
Liceu] 4 Timișoara — Școala spor
tivă Tg. Mureș, în care timișorenii

1. Electronica Buc. 25 15 7 3 41—12 37
2. Unirea Trie. Buc. 25 13 8 4 45—17 34
3. Autobuzul Buc. 25 13 6 6 41—20 32
4. Tehnometal Buc. 25 13 4 8 41—25 30
5. Celuloza Călărași 25 13 4 8 35—23 30
6. T.M. București 25 11 5 9 23—27 27
7. Laromet Buc. 25 7 10 8 19—27 24
8. Sirena Buc. 25 6 10 9 21—23 22
9. FI. roșie Buc. 25 9 4 12 27—37 22

10. Voința Buc. 25 7 8 10 22—29 22
11. Dinamo Obor Buc. 25 7 7 11 18—29 21
12. Mașini unelte Buc. 25 6 8 11 22—36 20
13. Olimpia Giurgiu 25 6 7 12 23—34 19
14. Victoria Lehliu 25 3 4 18 13—57 10

1. Vagonul Arad 25 14 6 5 36—24 31
2. Mureșul Deva 25 14 4 7 53—24 32
3. Min. Mold. Nouă 25 11 7 7 35—25 29
4. U.M. Timișoara 2i> 11 6 8 35—27 28
5. Electromotor Tim. 25 12 3 10 38—32 27
6. Progr. Timișoara 25 10 6 9 38—36 26
7. Met. Oțelul Roșu 25 10 6 9 45—44 26
8. Furnirul Deta 25 11 3 11 22—28 25
9. Aurul Brad 25 îrt 4 11 33—41 24

10. Gloria Arad 25 9 5 11 30—30 23
11. Minerul Bocșa 25 1Q 3 12 39—43 23
12. Minerul Ghelar 25 10 2 13 39—46 22
13. CFR Caransebeș 25 6 5 14 32—43 17
14. Victoria C.-sebeș 25 4 6 15 25—57 14

Etapa viitoare: Aurul Brad — Gloria 
Arad, U.M. Timișoara — Metalul Oțelul 
Roșu, Minerul Ghelar — Minerul Mol
dova Nouă, Minerul Bocșa — Progre
sul Timișoara. Electromotor Timișoara — 
Mureșul Deva, Vagonul Arad — Victoria 
Caransebeș. C.F.R. Caransebeș — Furni
rul Deta.

1. Metrom Brașov
2. Tractorul Brașov
3. Textila Odorhei
4. Politehnica Br.
5. Carpați Brașov
6. Forest. Tg, sec.
7 Torpedo Zârnești
3. Oltul Sf. Gh.
9. Carpați Covasna

10. Viit, Gheorghieni
11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristur
13. A.S. M. Ciuc
14. Colorom Codlea

25 20 2 3 70— 8 42
25 16 4 5 66—22 36
25 11 7 7 36—27 29
25 9 11 5 27—20 29
25 11 5 9 3.8—30 27
25 10 7 8 28—30 27
25 9 a 8 30—29 26
25 9 7 9 39—40 25
25 10 5 10 23—38 25
25 8 8 9 37—43 24
25 7 8 10 14—32 22
25 5 6 14 24—47 16
25 3 7 15 18—39 13
25 3 3 19 17—62 9

Etapa viitoare : Tractorul Brașov — 
Carpați Covasna. Politehnica Brașov — 
Textila Odorhei. Unirea Cristuru Secu
iesc — Oltul Sf. Gheorghe Forestierul 
Tg. Secuiesc — Carpați Brașov. Colorom 
Codlea — Minerul Bălan. A.S. Miercurea 
Ciuc — Torpedo Zărnești, Viitorul 

Gheorghieni _  Metrom Brașov.

Etapa viitoare : Laromet București — 
Victoria Lehliu, Dinamo Obor București 
— Autobuzul București, Flacăra roșie 
București — Unirea Tricolor București, 
Olimpia Giurgiu — Mașini unelte Bucu
rești. T.M. București — Voința București. 
Sirena București — Tehnometal Bucu
rești. Celuloza Călărași — Electronica 
București.

SERIA A V-a
Caralmanul Bușteni — Gloria Buzău 

o—o
Azotul Slobozia — Petrolul Berea 2—0 

(1-0)

SERIA A IX-a
Constructorul Hunedoara — Chimia Or- 

Victoria 2—0 (1—0)
u.P.A. Sibiu — unirea Alba lulia 1—o 

(0—0)
Minerul Teliuc — Textila Sebeș 6—2 

(4-1)
C.F.R. Simeria — A.S.A. Sibiu 3—0 

(1—0)
Metalul Copșa Mică — C.F.R. Sighișoa

ra 2—2 (1—1)
Independența Sibiu — Mlnaur Zlatna 

3—o (2—0)
Vitrometan Mediaș — Victoria Călan 

1—0 (0—0)

final al handbaliștilor juniori

ADVERSARII Șl CU... CANICULA
au ciștigat cu scorul de 15—13 
(7—7), turneul a oferit în a doua 
zi și alte cîteva întîlniri de mare 
atractivitate. Ne referim, în primul 
rînd, la derbyul reprezentantelor 
handbalului masculin bucureștean, 
Șc. sportivă nr. 1 și Șc. sportivă 
nr. 3, un meci de zile mari în care, 
după ce juniorii de la de la Șc. 
sportivă nr. 1 au condus detașat 
(6—1), s-au văzut egalați în min. 
55 (14—14) și au obținut in extremis 
o victorie, aproape nesperată, după 
felul cum au evoluat în repriza se
cundă. Scorul final i 16—15 (8—5) 
îi nedreptățește, totuși, pe handba- 
liștii de la Șc. sportivă nr. 3, care 
meritau o „remiză*1, în ciuda celpr 
trei aruncări de la 7 m. ne care

le-au ratat. în rest, fetele de la 
Liceul 2 Iași (antrenor I. Haraga) 
au făcut și în cel de-al doilea meci 
un adevărat galop de sănătate, 
surclasînd formația Șc. sportive 
Gloria Arad cu 18—4 (8—1), grație 
formei excelente a jucătoarelor Ma
riana Boși și Dorina Stamatin.

Iată și celelalte rezultate 1 FEMI
NIN : Șc. sp. Craiova — Șc. sp. 
Bistrița 14—8 (8—5), Lie. 2 Brașov 
— Șc. sp. Craîova 14—5 (6—4), Șc. 
sp. 2 Buc. — Lie. 2 Brașov 12—11 
(4—9)

Horia ALEXANDRESCU

LOTO 
PRONOSPORT 
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

LOTO — 20 IUNIE
S-au pus în vînzare biletele pen

tru tragerea excepțională Loto din 
20 iunie 1972, tragere la care se 
atribuie în număr NELIMITAT : 
premii fixe în bani în valoare de 
75.000 lei. 50.000 lei, 25.000 lei, 
12.000 lei ; premii în numerar de 
valoare variabilă ; autoturisme 
MOSKVICI 408 cu caroserie 412 și 
FIAT 850 ; excursii în U.R.S.S. și 
excursii în BULGARIA, în IUGO
SLAVIA și UNGARIA.

Participarea se face pe variante 
de 2 lei, 5 lei și 15 lei. Variantele 
de 15 lei vă oferă posibilitatea de 
participare la toate extragerile.

Rețineți ! Mai multe variante de 
15 lei, mai multe șanse de cîștig !

Procurați-vă din vreme biletele.
• Astăzi este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți procura bile
tele pentru tragerea Pronoexpres 
de miercuri 14 iunie a.c., tragere 
ce va fj televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18.40

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR 23 

DIN 7 IUNIE
EXTRAGEREA I : Categoria a 

2-a : 2,10 variante a 33.048 lei, a 3-a ; 
9,60 a 7.229 Iei ; a 4-a : 38,80 a 
1.789 lei; a 5-a : 124,65 a 557 lei; 
a 6-a : 4.152,30 a 40 lei.

Report categoria 1 ; 1.373.011 lei 
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 

B : 10,10 variante a 6.506 lei ; C ! 
41,50 a 1.583 lei ; D : 2.171,30 a 60 
lei ; E : 144,25 a 200 lei ; F s
3.143,20 a 40 lei.

Report categoria A: 85.806 lei
Rubrică redactată 

de LOTO-PRONOSPORȚ



în preajma întîlnirii de „Cupa Davis", România-Italia

SĂ-I CUNOAȘTEM Pt TEMSMENII ITALIENI
La sfîrșitul acestei săptâmîni (vineri,.sîmbătă și duminică) pe centralul de la Progresul se va desfășura întâlnirea 

Romania — Italia, contând pentru semifinalele zonei europene (grupa A) din „Cupa Davis". O întrecere de 
mare interes pentru iubitorii sportului alb de la noi.

în rîndurile care urmează, corespondentul nostru din Italia, Cesare Trentini, schițează portretele sportive ale 
viitorilor noștri adversari.

a

ADRIANO PANATTA CORRADO BARAZZUTTI
S-a născut la Roma, la 9 iulie 1950. Aparține 

Tennis-Clubului Parioli. In 1970, datorită rezultatelor 
înregistrate (a învins pe Năstase, Tiriac, Philips 
Moore și Bungert) este clasificat pe locul al doilea 
în clasamentul național. In septembrie 1970, smulge 
lui Fletrangeli, în cursul unei memorabile finale, 
titlul național. In același an, debutează în „Cupa
Davis“ in meciul cu Cehoslovacia. La Zagreb, ir. fața 
Iugoslaviei, pierde la Iovanovici și dublul (cu Di 
Domenico) în fața perechii Franulovici — Iovanovici. 
La „internaționalele11 Franței, elimină pe Matthews 
și N’Gordrila, dar cedează la Dominguez. Ie<e vic
torios în turneele de la Modena, Ancona, Senigallia. 
Grado și Reggio Emilia, fiind eliminat în cel de la 
Terracina de către Giordano Maioli, în două seturi. 
La Milano, însă, el dă o strălucită probă a valorii, 
cîștigînd „Trofeul Bonfiglio11. Apoi, la Florența, cu
cerește din nou titlul de campion 1 ............... ’ ’
pe Nicola Pietrangeli.

Dar marile lui victorii rămîn 
El l-a eliminat pe asul american 
neul de la Madrid, a făcut același lucru cu __
Năstase la Roland Garros și acum, înainte de a veni 
la București, Panatta l-a învins și pe excelentul 
Kodes, calificîndu-se in finala turneului de la Ham
burg.

ai Italiei, bătîndu-1

cele din acest an.
Stan Smith în tur-

Ilie

NICOLA PIETRANGELI
S-a născut la Tunis, la 11 septembrie 1933. A fost 

de șapte ori campion al Italiei la simplu, de 15 ori 
la dublu (de 10 ori în pereche cu Sirola, de două 
ori cu Tacchini, de două ori cu Maioli și o dată cu 
Fachini) si o dată la dublu mixt, cu Lea Pericoli. 
Deține recordul absolut al participărilor în „Cupa 
Davis" : 163 prezențe, 120 de victorii, dintre care 42 
la dublu. A fost de două ori cîștigător la Roland 
Garros, de două ori in campionatele Internaționale 
ale Italiei și de două ori component al echipei Italiei, 
finalistă In „Cupa Davis11 (1960 și 1961), semifinalist 
la Wimbledon în 1960. La „internaționalele" Italiei 
din anul trecut l-a eliminat pe Barazzutti, dar a 
fost nevoit să abandoneze in fața lui Gimeno, în turul 
următor, din cauza unei smulgeri de ligament. La 
campionatele internaționale ale Franței i-a învins 
pe Passarel și Pokorny, dar a cedat la Kodes. După 
citeva luni de „penitență11, revine în „Cupa Davis", 
la meciul cu Iugoslavia : pierde la Franulovici și cîș
tigă cu greu la Iovanovici.

In sezonul actual, n-a înregistrat rezultate deose
bite : după un neizbutit turneu în Statele Unite, 

_ ,? 1 2__ 2_ —2__ x----2^ învins
de 'Pala), în timp oe la „internaționalele" Italiei este 
eliminat de Barthes chiar din primul tur. Anul acesta, 
în „Cupa Davis, a ciștigat, in cuplu cu Panatta, 
probele de dublu cu Austria și Olanda.

bite : după un neizbutit f_”.__  "...
ajunge pînă în sferturi la Cairo (unde este

S-a născut la Udine, la 19 februarie 1953. Aparține 
clubului de tenis „Eur* din Roma. Excepțional pro
gresul acestui băiat care a trecut de ia o categorie 
la alta, cîștigind mereu titlul! In 1970 este campion 

. : din re-
și a fost nr. 1 Ia 
în care Italia s-a

absolut al categoriei a doua. A făcut parte 
prezentativa de juniori a Italiei 
Verona, în „Cupa Vasco Valerio*, 
clasat pe locul trei.

In 1971, cîștigă campionatele de 
in finală pe Consolini, precum și 
de la Berlin, în finala cu Werboys. La Wimbledon, 
In turneul rezervat juniorilor, este eliminat de 
Taroczy in primul tur. A fost omul de bază al echi
pei italiene în „Cupa Vasco Valerio*.

La începutul sezonului actual, realizează un mare 
salt, ajungînd In finala campionatelor indoor de la 
Modena, unde a pierdut la Panatta. după ce elimi
nase pe Di Matteo și Pietrangeli. Ciștigă „Turneul 
mărilor*, turneul de la Monte Carlo (pînă la 21 ani) 
Si are o comportare bună la „internaționalele* Italiei, 
unde ajunge in optimi, eliminind pe Hoad și Moore, 
fiind învins de Năstase. In „Cupa Davis* din acest 
an a ciștigat două meciuri de simplu în întîlnirea 
cu Austria

juniori, învinglnd 
turneul de juniori

PAOLO BERTOLUCCI
Născut la Forte dei Marmi, Ia 3 august 1951, apar

ține Tennis-Clubului din Florența. în 1964 ocupă 
locul I în competiția Lambertenghi. Doi ani mai 
tîrziu cîștigă la Bordighera titlul italian în întrecerea 
rezervată elevilor. In 196« este promovat în categoria 
a doua, în a cărei competiție este învins, în finală, 
de Panatta. In 1970 este promovat în prima echipă 
și joacă în „Cupa Galea“ cu Panatta. Obligat să 
abandoneze activitatea pentru o perioadă destul de 
lungă, din cauza unei hepatite virotice, a revenit pe 
terenurile roșii la jumătatea anului trecut. In 1971 
decepționează în „Cupa Galea“, dar cîștigă turneul 
de la Argenta. *La campionatele de la Florența este 
învins în optimi de Zugarelli. Se afirmă la Paris, 
unde cîștigă „Cupa Bivort“ 
preună cu Savoldelli.

1972 este anul succeselor 
semifinalele campionatelor 
(învins de Panatta), cîștigă _____ ,
unde învinge pe Mulligan, se întrece pe sine la „in- 
ternaționalele“ Italiei, în cadrul cărora străbate pînă 
în sferturi, trecînd de Gimeno, Munoz și Gulyas, 
cedînd la Kodes în trei seturi. Anul acesta, în „Cupa 
Davis“, a ieșit victorios în trei meciuri de simplu 
(două în întîlnirea cu Austria și unul în cea cu 
Olanda), pierzînd doar un singur meci în confrun
tarea cu Olanda.

la proba de dublu, îm-

mai notabile : ajunge în 
indoor de la Modena 
turneul de la Catania,

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
ARCAȘELE DIN»

R.P.D. COREEANĂ
In orașul Tallin, capitala R.S.S. 

Estone s-a desfășurat un interesant 
turneu internațional de 
cui.

In probele feminine, turneul 
dat loc la o interesantă 
tre trăgătoarele sovietice și cele din 
R.P.D. Coreeană. Campioana mon
dială Emma Gancenko a fost depă
șită de compatrioata sa din Lenin- , 
grad, Alia Neknova. la proba pe 
distanta de 30 m. La 50 m au con
curat in mod strălucit arcașele din 
R.P.D. Coreeană, care au obținut 
primul loc prin Dju-Tsun-Sam, la 
egalitate cu sovietica Arhipova, și 
locul III prin Kim Van Min.

La distanțele mari, turneul mas
culin a fost dominat de fostul cam
pion al Europei, finlandezul Kosty 
Laasonen. Excelente rezultate a ob
ținut arcașul sovietic Viktor Sido- 
riuk, care a stabilit și un nou re
cord al U.R.SS. De asemenea s-au 
remarcat danezul A. Iakobsen și 
polonezul Levanski. La distanțele 
scurte turneul a fost ciștigat de ti- 
nărul arcaș sovietic Strelbițki.

tir cu ar

a
dispută în-

FLĂCĂUL DIN BANOV
Născut acum 24 de ani In satul 

Banov, situat in sudul Slovaciei, 
alergătorul Dușan Moravcik a adus 
Cehoslovaciei o neașteptată medalie 
de argint, anul trecut, cu ocazia 
campionatelor europene de la Hel
sinki. Deși rănit la picior de unul 
din adversari — la cca 800 m îna
inte de sosire — deși el însuși si-a 
rupt în acest mic incident unul din

BOXERII ROMÂNI Șl SOVIETICI AU DOMINAT
ÎNTRECERILE EUROPENE DE LA BUCUREȘTI

Competiția continentală rezer
vată tinerilor pugiliști, care a po
larizat mai mult de o săptămînă 
atenția iubitorilor sportului cu mă
nuși din țara noastră, ca și din 
alte țări din Europa, s-a încheiat 
cu un frumos success al sportivilor 
sovietici și români. In cele 11 reu
niuni (opt gale eliminatorii, două 
semifinale și finala), pe ringul din 
incinta patinoarului „23 August11 
a urcat un număr de 130 de bo
xeri, reprezentînd 19 țări de 
pe continentul nostru. Dacă în 
primele reuniuni puține au fost me
ciurile care s-au ridicat la nivelul 
unei competiții de acest gen, înce- 
pînd cu partidele din sferturile de 
finale și, mai ales, la semifinale și 
finale, mulți dintre tinerii compe
titori au demonstrat frumoase cali
tăți fizice și suficiente cunoștințe 
tehnice. Partide ca Turei 
sîpko (U.R.S.S.), Turei — 
(Bulgaria), 
(Ungaria), Condurat 
(U.R.S.S.),

— Za- 
Nikolov 

Condurat — Gliick 
Dubovski 

Lazăr — Stanislawski 
(Polonia), Cuțov — Cichowlas (Po
lonia), Harmath (Ungaria) — Si
monov .(U.R.S.S.), Pierwieniecki' 
(Polonia) — Harmath (Ungaria), 
Zorov (U.R.S.S.) — Wojcik (Polo
nia), Băbescu — Ziborov (U.R.S.S.), 
Lemeșev (U.R.S.S) — Knudsen
(Danemarca), Subotin (U.R.S.S.) — 
August (R. F. a Germaniei) s-au 
disputat la un excelent nivel teh
nic și spectacular, fiind aplaudate 
la „scenă deschisă" de cei prezenți 
la aceste confruntări.

Totodată, competiția continen
tală rezervată boxerilor născuți 
după anul 1952 a prilejuit și o 
trecere în revistă a potențialului 
pugilistic (la acest niveb din dife
rite țări din Europa, oferindu-ne 
posibilitatea să prevedem care vor

fi forțele ce vor domina în anii 
următori boxul în continentul nos
tru. Din rîndul pugiliștilor 
cipanți la întrecerile de la 
rești s-au desprins categoric 
zen tații Uniunii Sovietice, 
cîțiva ani de relativă eclipsă, bo
xul sovietic revine iar cu autori
tate în fruntea clasamentului in
ternațional. Echipa prezentată la 
aceste întreceri de federația de 
specialitate din U.R.S.S„ conține 
aproape fără excepție, un mă
nunchi de valori sportive de ne
contestat. Pugiliștii sovietici, parcă 
lucrați pe același calapod, practică 
un box clar, tehnic și eficace, ma
joritatea fiind excelenți luptători 
și foarte bine pregătiți din punct 
de vedere fizic. Ceea ce se des
prinde evident din evoluția boxe
rilor din U.R.S.S. este forța și 
precizia loviturilor preferate (ac
centuate), ca și maniera deosebită 
în care ei știu să le pregătească. 
Sportivi ca Vladislav Zasîpko (se- 
mimuscă), Valeri Solomin (cocoș), 
Valeri Lvov (pană), Anatoli Zorov 
(semimjlocie), Ivan Ziborov (mijlo
cie mică), Vladimir Lemeșev (mij
locie) și Mihail Subotin (grea) sînt 
elemente de mare 
care, cu certitudine, 
cuvînt greu de spus la viitoarele 
mari confruntări pugilistice inter
naționale.

De asemenea, o surpriză plăcută 
au constituit-o pugiliștii din 
slavia. Chiar dacă în rîndul 
gației sportive a Iugoslaviei n-au 
figurat boxeri cu o tehnică 
lentă, toți reprezentanții țării ve
cine sînt tineri puternici, comba
tivi, posesori ai unor lovituri de 
temut, calități care, credem, îi var 
ajuta să se facă mai cunoscuți în 
arena internațională. Se poate,

parti- 
Bucu- 
repre- 
După

perspectiva, 
vor avea un

Iugo- 
dele-

exce-

UN RECORD EDDY MERCKX

AGENDA 
SĂPTÂMÎNII

pantofi fiind nevoit să alerge res
tul cursei de 3 000 m obstacole des
culț, Moravcik a dat dovadă de o 
mare putere de luptă.

Trecînd dintr-un cvasl-anonimat 
în rîndul celebrităților acestei difi
cile probe, Moravcik este astăzi 
una din marile speranțe ale atle
tismului cehoslovac pentru întrece
rile de la Miinchen. In acest scop, 
flăcăul din Banov se pregătește cu 
multă sîrguință și specialiștii din 
țara sa îl consideră capabil de mari 
performanțe

? ! ZIUA TÎNĂRULUI FOTBALIST4
In întreaga Bulgarie s-a desfășu

rat „Ziua tînărului fotbalist11 care 
a devenit un eveniment deosebit in 
viața celui mai răspindit sport din 
această țară. El a avut pe de o 
parte caracterul unei manifestații 
de masă iar, pe de alta, a prilejuit 
trecerea in revistă a celor mai is-

cusiți fotbaliști tineri ai tării. Ca
racterul de masă l-a asigurat or
ganizarea in fiecare localitate (oraș 
sau comună) a zeci de intîlniri în
tre formații alcătuite din elevi din 
diferite clase, partidele lor avînd, 
insă, un caracter demonstrativ.

In ceea ce privește fotbalul de 
performanță, s-au desfășurat in ora
șele Tîrnovo și Gorna Oreahovița 
meciuri între patru formații de ti
neret : reprezentativa formată 
jucători de pînă la 22 de ani 
aceea alcătuită din fotbaliști 
pînă la 20 de ani; selecționata 
viziei B a Bulgariei de Nord 
acea a Bulgariei de Sud (jucători 
pînă la 22 ani). La Plovdiv au ju
cat selecționatele de juniori: echipa 
A, selecționata de perspectivă a ju
niorilor, selecționatele juniorilor 
din Divizia B (Bulgaria de Nord și 
Bulgaria de Sud). Pretutindeni, ma
nifestările prilejuite de „Ziua tînă- 
rului fotbalist11 s au bucurat de un 
mare succes.

din 
cu 
de 
di- 
cu

14 iunie : FOTBAL, semifi
nalele C. E. : Belgia — R. F. 
a Germaniei și U.R.S.S. 
Ungaria.

CĂLĂRIE : concurs inter
național de obstacole la Olsz- 
tyn (Polonia).

POLO : România — Cuba, 
la București.

15 : CICLISM : începe Turul 
Elveției.

16—18 : TENIS : Meciuri din 
turul a III-lea al „Cupei Da
vis11 (România — Italia, la 
București).

ATLETISM :
S.U.A.;

deci, afirma că progresul sportu
lui cu mănuși din Iugoslavia este 
evident. Chiar dacă sportivii iugo
slavi n-au obținut nici o medalie 
de aur, ei au cucerit un număr de 
cinci medalii, prin Branislav Va- 
kiei. Miloslav Popovici (argint) la 
categoriile semiușoară și, respectiv, 
semigrea —
(48 kg.),
(71 kg). Ramin Zunianin (75 kg) 
de bronz, jucînd un rol de seamă 
în competiția de la București.

Pugiliștii polonezi, care au do
minat multă vreme marile compe
tiții internaționale, n-au mai avut 
aceeași strălucire 1? campionatele 
europene de tineret. Ei au reușit să 
cucerească totuși o medalie de aur 
(celelate 10 fiind cîștigate de bo
xerii sovietici — șase și români — 
patru) prin campionul național de 
seniori al Poloniei la categoria 
ușoară, Krisztof Pierwieniecki,

și Dragan 
Aleksandar

Petrovici 
Popovici

două de argint (Stanislaw Oset- 
kowski — pană, Walenty Wojcik 
— semimijlocie) și două de bronz 
(Jan Stanislawski — cocoș și Al
fred Cichowlas — semiușoară).

Nici tinerii boxeri maghiari nu 
s-au situat la nivelul valorii inter
naționale a pugiliștilor seniori 
Ungaria. Numai trei sportivi 
ghiari au reușit să se înscrie 
rîndul fruntașilor categoriilor
pective (Imre Schimik. locul III la 
semiușoară și 
bor Csizmadia 
goriile ușoară 
locie mică).

Dintre reprezentanții celorlalte 
țări, au impresionat în mod plăcut 
englezii R. Maxwell (mijlocie mică) 
și D. Otwell (mijlocie), clasați pe 
locul III și danezul Poul Knudsen, 
finalist la mijlocie.

din 
ma

in 
res-

Jozsef Harmath, Ti- 
— finaliști la cate- 
și, respectiv, mij-

cele mai îndrăgite discipline, în cadrul Spartaehiade- 
D Germană. Acești doi micuți boxeri își dispută cu 
meciul lor intr-o primă fază a competiției

Foto : A.D.N.-ZENTRALBiLD

1 - z. ■ «Mi

K
Boxul este una din 
lor școlărești din R.

însuflețire

MIINE

IN BELGIA

campionatele
Pa'rulater 

masculine (U.R.S.S., 
Italia, România) la Milano.

17 : BASCHET : Europa — 
S.U.A., la Zagreb.

FOTBAL : finala pentru
locurile 3—4 ale C. E. ; Ro
mânia — Italia, la București.

18 : FOTBAL : finala C. E.
POLO : turneu internațio

nal la Budapesta.
ATLETISM : concurs inter

național feminin la Bergamo.
19 : BASCHET : Europa — 

S.U.A., la Geneva (al doilea 
meci).

echipe 
Belgia,

La Las Palmas

PORTISCH ȘI-A MAR’T
AVANTAJUL

LAS PALMAS, 12 (Agerpres). — Cu 
patru runde înainte de terminarea tur
neului internațional de șah de la Las 
Palmas (insulele Canare), marele maes
tru maghiar La jos Portisch conduce ae- 
tașat în clasament cu 9‘/2 P. urmat de 
Larsen (Danemarca) — 8 p, Bronstein 
și Smîslov (URSS) cu 7',2 P, și cite o 
partidă întreruptă. Fiorin Gheorghiu 
ocupă locul 6 cu 6 p. Rezultate din run
da a 11-a : Portisch — Andersson 1—0; 
Bronstein — Menvielle remiză; Larsen — 
Gheorghiu 1—0; Huguet — Tatai remiză; 
Pomar — Valcarcel 1—0.

CICLIȘTII ROMÂNI

LA TULA
MOSCOVA, 12 (Agerpres). — 

Proba de semifond cu adițlune de 
puncte (100 de ture), din cadrul 
concursului internațional desfășurat 
pe velodromul din Tula, a revenit 
ciclistului sovietic Igor Lukianov. 
Ștefan Leibner (România) a ocupat 
locul 5, iar Florian Negoescu 
locul 14.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI
EUROPEI DE FOTBAL

In program: Belgia — R.F.G. fi U.R.S..S.— Ungaria 
Partidă dificilă pentru elevii lui Schon

MONDIAL 
CARE A TRĂIT 

O ORĂ
SI 13 MINUTE...
al

Mare și justificată a fost du
minică bucuria atletei poloneze 
Eva Gryziecka, care în „triun
ghiularul11 de pe stadionul Re
publicii a stabilit un nou re
cord mondial la suliță : 62.70 m.. 
Ceasul indica ora 17 și 50 de 
minute...

Seara cînd am ajuns la re
dacție am aflat că la Potsdam, 
recordul lumii fusese bătut în
tre timp de atleta Ruth Fuchs 
din R. D. Germană, cu perfor
manța de 65.06 m ! Ieri am 
primit și amănunte.

Iată-le : Ruth Fuchs (în vîrstă 
de 26 de ani, asistentă medicală 
la Jena și studentă la cursurile 
fără frecvență ale D.H.f.K. din 
Leipzig) a fost selecționată în 
echipa secundă a R.D. Germa
ne, care a întilnit la Potsdam 
reprezentativa Bulgariei. Din 
cauza performanțelor incon
stante, ea nu fusese inclusă în 
prima echipă, pentru meciul 
Anglia — R.D.G. — Olanda, 
de la Londra.

In concursul de la Potsdam, 
Ruth Fuchs a reușit recordul 
lumii la a doua încercare. 
Ceasul indica ora locală 18,03 
(ora 19,07 — ora Bucureștiului). 
Prin urmare, recordul Evei 
Gryziecka a trăit 
minute.

Iată și seria 
noii recordmane 
60.14, 65,06, 63,10. 
58,26.

A CIȘTIGAT

TURUL ITALIEI
ROMA, 12 (Agerpres). — Belgia

nul Eddy Merckx a ciștigat al 55-lea 
„Giro dTtalia11 desfășurat în 20 de 
etape, însumînd 3 790 km și ter
minat de 69 cicliști din cei 100 
care au luat startul. Eddy Merckx 
(care își înscrie pentru a 3-a oară 
numele printre învingătorii acestei 
mari întreceri) a realizat timpul 
total de 103h 04:04, fiind urmat de 
spaniolii Fuente — la 5:30, Galdos 
— la 10:39, Carril — la 11:17, Pa- 
nizza (Italia) — Ia 13:00. G. Petter- 
sson (Suedia) — la 13:09. Primul 
favorit al italienilor, Felice Gi- 
mondi, a ocupat locul 8, la 14:05. 
Ultima etapă (Arco — Milano — 
185 km) a
G. Paolini în

revenit italianului
4 h 21:36.

S-A ÎNCHEIAT turul
CICLIST AL AUSTRIEI

__ Evei 
o oră ți 13

aruncărilor 
mondiale : 

62,30, 60,80,

VIENA, 12 (Agerpres). — Turul 
ciclist al Austriei s-a încheiat cu 
victoria rutierului austriac Wolf
gang Steinmayr, urmat de compa
triotul său Rudolf Mitteregger — 
la 1:44 și italianul Morelli — la 
7:04. Cicliștii români au ocupat 
următoarele locuri: Andronache 16, 
Șt. Szekeîi 32, N. David 38. Clasa
mentul pe echipe: 1. Austria; 
2. Olanda; 3. Italia. Formația 
României a ocupat locul 10.

Albert reintrodus
Mihai TRANCA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
de tenis dintre echipele 

și Poloniei, contind ca semifi- 
zonei europene (grupa A) a 
Davis11, s-a încheiat cu scorul 
în favoarea tensmenilor sovie- 
ultimele două partide de sim- 

Aleksandr Metreveli l-a învins cu 
7—5,

întîlnirea
U.R.S.S. 
nală a 
„Cupei 
de 4—1 
tici. în 
piu, _________  _____
4—8, 7—5, 7—5, 8—6 pe Gasiorek, iar
Novickl a ciștigat în fața lui Kakulia 
(accidentat) cu 6—4, 7—5 — abandon.

Iii ziua a doua a concursului internațio
nal de atletism de la Los Angeles, 
sprinterul american Ray Robinson a 
ciștigat cursa de 100 m plat cu 10,3 
în același timp cu francezul Roger 
Bambuck, urmat de Jean Luis Ravelo- 
manantsoa (Republica Malgașă) — 10.4. 
Alte rezultate : masculin : 440 yarzi g. : 
West Williams (S.U.A.) — 50,4 ; disc :
Tim Volmer (S.U.A.) — 64,16 m ; pră
jină : Hans Laquekvist (Suedia) — 
5.18 m.

Turneul International masculin de vo
lei desfășurat la Sofia s-a terminat cu 
victoria reprezentativei 
urmată în ordine de R.
Bulgaria (A) și U.R.S.S.

Cehoslovaciei, 
D. Germană,

____ . (B).
In ultima zi a competiției s-au înre

gistrat următoarele rezultate : Cehoslo
vacia — R. D. Germană 3—2 ; U.R.S.S. 
(B) — Bulgaria (A) 3—2 ; Brazilia — 
Cuba 3—0 ; Italia — Bulgaria (B) 3—1.

■
Cu prilejul întilnirii feminine de atle
tism disputată la Potsdam între selec
ționatele secunde ale R. D. Germane și

lotul Ungariei

Bulgariei. în cadrul căreia Ruth Fuchs 
~ ~ Germană) a stabilit un nou re-

mondial la aruncarea suliței, 
(65.06 m), atletele bulgare au realizat 
patru noi recorduri naționale : Blagoeva 
— 1.86 m la înălțime; Stoeva 
la disc ; ~ 
și Iorgova — 6.54 m la lungime. Scorul 
final al întîlnirii a fost de ““ 
în favoarea gazdelor. Tot 
a avut loc meciul atletic 
pele masculine ale R.
Bulgariei. în care 
gazdelor (144—57 p). 
tate : 200 m : Schenke (R.D.G.) 
400 m g. : Rudolph 
ciocan : Sachse 
lungime : Klaus

(R. D. 
cord

62.18 m
Petrova — 4.15.2 la 1 500 ni

73—62 puncte 
la Potsdam, 
dintre echi- 
Germane și 

a revenit
D. 

victoria
Iată citeva rezul-

20.7 ; 
50.0 ; 

m ;
(R.D.G.) —

(R.D.G.) — 73.14
(R.D.G.) 7,70 m.

TROȘKIN — unul dintre reprezentan
ții noii generații în reprezentativa 
U.R.S.S. — in acțiune, In meciul des
fășurat la Moscova, in partida din sfer
turi de finală cu Iugoslavia.

Foto : TASS

Iată-ne, așadar, în ajunul turneu
lui final al marii competiții conti
nentale fotbalistice, care timp de 
aproape trei ani a polarizat atenția 
iubitorilor sportului cu balonul ro
tund din întreaga Europă. De mîine, 
în Belgia, se desfășoară cele patru 
meciuri din Campionatul Europei, 
care vor desemna ordinea primelor 
4 echipe la cea de a patra ediție 
a prestigioasei întreceri rezervată 
reprezentativelor naționale.

Semifinalele au loc între selecțio
natele Belgiei și R. F. a Germaniei, 
la Anvers, și ale U.R.S.S. și Unga
riei, la Bruxelles.

Apoi, simbătă 17 iunie, formațiile 
învinse în semifinale se vor în
trece pentru locurile 3—4 la Liege, 
iar duminică, 18 iunie, formațiile 
învingătoare își dispută întîietatea 
în finală pentru cucerirea mult 
rîvnitului trofeu.

Dar iată o scurtă prezentare a 
celor două partide din semifinale.

BELGIA SAU R. F. A 
GERMANIEI ?

Mai întîi, un palmares semnifica- 
iv. Cele două reprezentative s-au 

întilnit de 14 ori. De 9 ori, victoria 
a fost de partea echipei vest-germa- 
ne și de 4 ori de partea Belgiei. 
O singură dată scorul a fost egal. 
Ultima întîlnire dintre cele două 
echipei a avut loc în 1968 la Bru
xelles, cînd victoria a revenit for
mației R.F. a Germaniei cu 3—1. 
Care este, însă, situația la ora ac
tuală ? Reprezentativa R. F. a Ger
maniei are o misiune dificilă la 
Anvers. Belgienii sînt în prezent 
într-o formă bună, beneficiind și de

avantajul terenului, unde n-au fost 
învinși din 1968 ! Antrenorul bel
gienilor, Raymond Goethals, își 
pune mari speranțe în veteranul 
Paul Van Himst, dar. firește, regre
tă accidentarea lui Van Moer, foar
te greu de înlocuit.

Lotul lui Schbn se află de azi, de 
la amiază, la Bruxelles, de unde, 
în cursul serii va pleca la Anvers

Iată echipa probabilă Maier — 
Hottges, Schwarzenbeck, Becken
bauer, Breitner — Wimmer, Netzer, 
Hoeness — Grabowski, Muller, 
Kraemers.

MECIUL ÎNCEPE LA ORA 21 
(ora României) ȘI VA FI ARBI
TRAT DE SCOȚIANUL MULLEN.

U.R.S.S. SAU UNGARIA?
întîlnirea de la Bruxelles este 

așteptată cu mare interes și de iu
bitorii fotbalului din țara noastră. 
Cu mai multă șansă, în locul echi
pei Ungariei putea să fie prezentă 
în această semifinală reprezentativa 
României. Cine se va califica în 
acest meci ? O întrebare dificilă, 
dacă avem în vedere mai mulți 
factori : echipa Ungariei nu a reu
șit să învingă decît o singură dată 
redutabila selecționată sovietică. 
Cele două echipe au caracteristici 
diferite: sovieticii au o excelentă 
pregătire fizică, un sistem defen
siv bine închegat,. în timp ce fotba
liștii unguri păstrează un ușor 
avantaj la capitolul tehnicității, al 
combinațiilor subtile, îndeosebi pe 
contraatac.

Echipa U.R.S.S. a sosit în capitala 
Belgiei cu efectivul complet, inclu
siv cu jucătorii care n-au evoluat 
în partida cu R.F. a Germaniei de 
la Miinchen — ........ ~ '
fiind decisă 
ei maximă.

MECIUL 
(ora României) ȘI VA FI CONDUS 
DE RUDI GLOCKNER (R.D.G.).

(Evriujihin, Dolmatov), 
să evolueze Ia valoarea

ÎNCEPE LA ORA 21

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE ■ ULTIM E L E ST IRI
GIMNASTELE ROMÂNCE 

ÎNVINGĂTOARE ÎN OLANDA
raarca ; GRUPA A IV-A : R. D. Ger
mană, Ghana, Columbia, Polonia.

Meciurile din cadrul grupelor se des
fășoară intre 27 august și 1 septembrie, 
in orașele Miinchen, Augsburg. Passau, 
Niirnberg. Regensburg și Ingolstadt.

MECIURI PRELIMINARII ÎN 
„CUPA INDEPENDENTEI" LA 

FOTBAL

fotbal considerat un „mic campionat 
mondial11, a început cu meciurile celor 
trei grupe preliminare. Iată rezultatele: 
GRUPA I : Franța — Selecționata Ame- 
rlcii Centrale 5—0 (au marcat Bereta. Re- 
velli 3, Bilnes — autogol);
Selecționata Africii 2—0.

GRUPA A II-A : Irlanda 
Portugalia — Ecuador 3—0 
Buseblo, Diniz șj Nene).

GRUPA A III : Paraguay — Venezuela 
4—1; Peru — Bolivia 3—0. Următoarea 
etapă este programată la 14 iunie.

întîlnirea internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele Olandei și Româ
niei. disputată timp de două zile la 
Hoorn, s-a încheiat cu dublul succes 
al gimnastelor românce. Pe echipe 
scorul a fost 370,89 p — 361.25 p, iar 
la individual compus prima s-a clasat 
Elena Ceampelea cu 75.90 p. urmată de 
Ans van Gerven 71.90 p. Pauia loan 
73,8o p. Marcela Păunescu 73.40 p

AU FOST STABILITE GRUPELE 
PRELIMINARII

OLIMPIC DE FOTBAL

Argentina —

— Iran 2—1; 
(au marcat :tra

de
La Vilnius, au 
diționalei competiții 
handbal „Cupa Mării Baltice4*. In prima 
zi a turneului, echipa U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 17—10 (7—1) formația Da
nemarcei, iar reprezentativa Suediei a 
dispus cu 9—7 (3—2) de a Poloniei. 
Alte două rezultate : R. D. Germană 
— Finlanda 27—10 (15—3) ; R. F. a Ger
maniei — U.R.S.S. (B) 19—17 (10—10).

început întrecerile 
masculine

RIO DE JANEIRO, 12 (Agerpres). 
,Cupa Independenței'1, marele turneu de

ALE TURNEULUI
LOTUL ITALIEI PENTRU MECIUL DE SÎMBÂTĂ

DE LA BUCUREȘTI
Meciul atletic de decatlon dintre echi
pele masculine ale U.R.S.S. și R. F. a 
Germaniei desfășurat la Moscova s-a 
încheiat cu victoria gazdelor. La indi
vidual, pe primul loc s-a clasat sporti
vul sovietic Nikolai Avilov cu 8 084 
puncte, urmat de Gerbert Svoboda 
(R. F. a Germaniei) — 7 959 puncte, 
Boris Ivanov (U.R.S.S.) — 7 896 puncte.

sorti au fost sta-Prin tragere la 
billte, la Miinchen, grupele preliminare 
ale turneului olimpic de fotbal. Iată 
componența celor patru grupe : GRUPA 
I : R. F. a Germaniei, Malayezia, Ma
roc, S.U.A. ; GRUPA A II-A : U.R.S.S., 
Birmania. Sudan, Mexic ; GRUPA A 
III-A : Ungaria, Iran, Brazilia, Dane-

tirzlu, selecționerul echl- 
a Italiei. Vaicareggi, a co
de 22 de jucători pentru

Luni seara, 
pei de fotbal 
municat lotul____ ____ ______ .
meciul cu România de simbâtâ, de la 
București : Albertosi (Cagliari), Superchi 
(Fiorentina). Burgnlch, Bedin, Boninseg- 
na, Mazzola (Intemazionale), Anastasi, 
Capello, Cauaio, Marchetti. Spinos! (Ju-

ventus), Benetti, Blgon, Prati, Rosato 
(Milan), Zoff (Napoli), Bet, Santarlni 
(Roma), Agroppl, Sala (Torino), Fedele 
(Bologna). Chinaglia (Lazio),

Lotul fotbaliștilor italieni va sosi la 
București vineri la amiază cu un avion 
special.
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