
VIZITA IN TARA NOASTRA 
A ȘUI 1I I SIATTTIII CAMBODGIA, 

SAMDEOI NORODOM SIANUK
In cea de-a doua zi a vizitei ofi

ciale de prietenie în tara noastră, 
Altețele Lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk, celelalte persoane oficiale 
cambodgiene au fost oaspeții muni
cipiului Pitești, luînd cunoștință cu 
acest prilej de unele aspecte ale 
dezvoltării economice a acestui im
portant centru industrial al Româ
niei.

în drum spre Pitești, numeroși 
camenj aj muncii din localitățile 
prin care a trecut coloana mașini
lor oficiale au salutat cu deosebită 
căldură pe solii poporului cambod
gian. La intrarea în județul Argeș, 
tn comuna Glîmbocata, Altețele 
Lor Regale sînt salutate de tovară
șul Gheorghe Năstase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, de alți îreprezen- 
tanți ai organelor județene de par
tid și de stat. Corul comunal into
nează un cîntec de bun-venit pe 
meleagurile argeșene. Potrivit tra
diției, oaspeților lj se oferă pîine și 
sare, ploști cu vin, buchete de flori. 
Coloana mașinilor oficiale escorta
tă de motocicliști, se îndreaptă apoi 
spre noua zonă industrială a Piteș
ti ului de la Colibași. Primul obiec
tiv al vizitei este Uzina de autotu
risme Pitești — mîndrie a industriei 
noastre constructoare de mașini.

Prințul Norodom Sianuk, alte 
persoane oficiale cambodgiene se 
opresc la diferite locuri de muncă, 
exprimînd înalte aprecieri la adre
sa gradului de tehnicitate al uti-

lajelor, a organizării procesului de 
fabricație.

Pretutindeni In vizita prin sectoa
rele întreprinderii, solii poporului 
cambodgian au fost salutați cu căl
dură de colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri.

Vizita solilor poporului cambod
gian a continuat apoi în zona in
dustrială de sud a orașului, unde în 
anii construcției socialiste s-au 
înălțat trei mari unități — Combi
natul petro-chimic, Uzina de negru 
de fum și o modernă 
care alcătuiesc Grupul industrial 
de petrochimie. O dată cu intrarea 
în producție a acestor întreprinderi, 
care au,permis valorificarea supe
rioară a materiilor prime din sub
solul acestor meleaguri — petrolul, 
orașul de pe Argeș — Piteștiul — a 
intrat în rîndul marilor centre in
dustriale ale României socialiste.

După vizita prin unitățile indus
triale din Pitești, tovarășul Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a oferit un dejun în onoarea 
Alteței Sale Regale, prințul Noro
dom Sianuk, și a Alteței Sale Re
gale, prințesa Monique Sianuk.

★
Șeful statului Cambodgia. preșe

dintele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Alteța Sa Regală, prin
țul Norodom Sianuk, împreună cu 
Alteța Sa Regală, prințesa Monique 
Sianuk, au oferit, marți, în saloa
nele Casei Centrale a Armatei, un

rafinărie,

dineu în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar general al Par
tidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu soția, E- 
lcna Maurer, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ștefan Voitec, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dincă cu soțiile, 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
Cambodgia — domnii Ieng Sary, 
Sarin Chhak, cu soția, Huot Sam- 
bath, cu soția, Thiounn Prasith și 
Alteța Sa prințul Sisowath Methavi.

La începutul dineului au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
ci; Socialiste România și Cambod- 
giei.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, prințul Norodom Sia
nuk și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.
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Voința unanimă a comuniștilor, a tuturor

muncitorilor, țăranilor și intelectualilor

CINCINALUL
ÎNAINTE DE TERMEN!
La această oră ar fi greu de 

făcut o adunare a cifrelor de 
mare cutezanță pe care clasa 

noastră muncitoare s-a hotărît să le 
înfăptuiască în plus peste angaja
mentul luat inițial în cadrul între
cerii socialiste pornite la începutul 
acestui an.

Dar, fără îndoială, putem afirma 
încă de pe acum că ne aflăm în 
fața unui tablou unic de eferves
cență creatoare a poporului, care a 
răspuns printr-un „Da !“ unanim 
chemării patriotice a partidului, a 
secretarului său general, de a munci 
mai bine, mai cu spor, pentru în
deplinirea înainte de termen a cin
cinalului $i a contribui, astfel, la un 
progres mai rapid al economiei, la 
sporirea avuției naționale, pentru 
ridicarea României la noi acte do 
bunăstare și civilizație.

Conferințele extraordinare ale or
ganizațiilor .județene de partid, care 
se desfășoară în întîmpinarea și 
pregătirea Conferinței Naționale a 
P.C.R. din 19—21 iulie, au abordat

LA ROMAN: 0 frumoasă duminică

cu un spirit de cea mai înaltă res
ponsabilitate comunistă problema
tica vastă și complexă a perfecțio
nării întregii activități sociale din 
țara noastră, socotind-o ca pe un 
imperativ major al actualei etape 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

In telegrame, străbătute de un vi
brant entuziasm, adresate Comite
tului Central al Partidului, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, sînt 
sintetizate preocupările pentru spo
rirea necontenită a producției, hotă- 
rirca de a da patriei produse <le 
calitate superioară, mai ieftine, ia 
un nivel competitiv mondial, Je’S' 
face totul pentru a îndeplini înainte 
de termen cincinalul.

O trecere în revistă a acestor an
gajamente ne oferă o imagine toni
că, demnă să stîrnească un senti
ment de justificată mîndrie patrio
tică.

Județul Ilfov, de pildă, va da o 
producție marfă industrială peste 
plan în valoare de 140 milioane Iei, 
va dubla livrările suplimentare la 
export, va produce fi,6 mii tone griu 
și secară, 16 000 tone porumb și 
7 000 tone legume mai mult la fon
dul central al statului.

cultural-sportivă
Strandul Tineretului din Roman a fost 

gazda unei duminici cultural-sportive 
car® s-a bucurat de un deosebit succes.

Organizatorii. Comitetul municipal 
U.t.c. si Consiliul municipal ai sin
dicatului. in colaborare cu C.M.E.F.S. 
Roman, au asigurat un program atrac
tiv din care nu au lipsit Întrecerile de 
volei (s-au întrecut echipele celor două 
licee teoretice. Șc. profesională F.Z.R. 
șt Metalul I.M. Roman), demonstrațiile 
de handbal (cu participarea echipelor de 
băieți șl fete ale Școlii sportive șl Li
ceului teoretic nr. 2) concursurile de 
înot ale tinerilor din scoli si tntre- 
orlnderi. brecum șl locuri de fotbal șl 
tenis de dmp.

De o bună primire s-au bucurat de
monstrațiile de box ale echipei A. 9. 
Laminorul, precum si evoluția fanfarei 
Uzinei de țevi.

TINERETUL PARTICIPA 
LA CONSTRUCȚIA NOULUI 

STADION

De pe meleagurile județului Olt 
răsună un angajament ferm i 1 000 
tone aluminiu, 2 100 tone produse 
cărbunoase, 1 000 mc lemn peste 
sarcinile planificate ; insămințarea 
în culturi duble a unei suprafețe de 
38 000 ha.

Campionatele naționale de box

GRUIESCU SI MORARU,
9 1

ELIMINAU DIN COMPETIȚIE!
9

9 Meciuri bune — arbitraje slabe • în semifinale
Pometcu - Amăzăroaie și
Prima reuniune de ieri ne-a pri

lejuit reîntîlnirea cu candidații ca
tegoriei cocoș. Lui Mircea Toni 
(Constructorul Galați) nu i-au tre-

PROGRAMUL PRIMEI 
SEMIFINALE

șt. 
Stă-

Gh.

(azi, de la ora 19, la pati
noarul „23 August")

Categoria semimuscă :
Băiatu — P. Ganea, C. 
nescu — R. Cosma.

Categoria semiușoară i
Ciochină — I. Agapi, Antoniu 
Vasile — A. Iliescu,

Categoria mijlocie-mică : I.
Gyorffi — Al. Tirboi, I. Mo- 
canu — S. Tîrilâ.

Categoria mijlocie i A. Năs- 
tac — I. Moldovan, I. Peter 
— Gh. Chivăr.

Categoria grea : G. Schu
bert —I. Dascăl u, C. Varan — 
A. Iancu.

Nedelcca - Dumitrescu
huit decît 4 minute și jumătate 
pentru a diminua forțele lui Ion 
Angelescu (CSM Reșița) și a-1 sili 
să se recunoască învins. Toni b.ab.2 
Angelescu. în schimb, Octavian An- 
derco (Voința Cluj) și Octavian 
Badea (Farul Constanța) au furnizat 
un meci confuz, care nu merita nici, 
un învingător, față de calitatea me
diocră a evoluției. Arbitrii au decis, 
fără convingere : Badea b.p. (3—2) 
Anderco. Prima surpriză de răsunet 
a campionatelor s-a înregistrat în 
partida dintre colegii de club (Di
namo) Adrian Moraru și Marin 
Peia. Favoritul întîlnirii (beneficiar 
al unei îndelungate prezențe în lo
tul de seniori), tot mai greoi în 
mișcări, a suportat asaltul tînărului 
Peia (20 de ani), plfri de forță, cu 
alonjă și temperament de veritabil 
cocoș, care s-a impus prin frecvența 
și claritatea loviturilor sale. Peia 
b.p. (3—2) Moraru. Cu garda pe 
părți opuse, Iulian Lungu (Metalul 
București) și Vasile Kiss (ASA Cluj) 
au oferit un meci tipic cu lovituri 
lâterale puternice, urmate de ine
vitabile clinciuri. Cu mai multă lu-

C.alistrat Cuțov (dreapta) pregătește 
încheia lupta.

upercutul de stingă cu care
Foto 1 Paul ROMOȘAN

va

în acțiuni, clujeanul ar fi 
victoria, dar 3 arbitri (din 
au văzut altfel. Lungu b.p

La această categorie, 
național

La categoria ușoară, Calistrat Cu
țov (Dinamo București) a debutat 
cu o victorie facilă în fața lui

ciditate 
meritat 
păcate) 
(3—2) Kiss, 
familia fostului campion
al categoriei cocoș, Constantin Lăză- 
reanu, oferă o cupă memorials ce
lui ce va obține titlul.

Victor BANCIULESCU
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

doiUniversitarii clujeni în luptă cu apărarea Stelei, intr-unui din jocurile — întotdeauna interesante între acești 
adversari — disputate la București. Ce va fi diseară '! Pe Stadionul 23 August, meciul începe la ora 20. 

Avem toate motivele să credem că ca fi o partida interesantă

în apropierea ștrandului din munici
piul Roman, se construiește un modern
stadion, cu pistă de atletism, cu teren 
auxiliar de antrenament, cu vestiare
spațioase șl bloc sanitar. cu terenuri
de handbal, volei, tenis de «mp.

Capacitatea tribunelor terenului de fot
bal va tl de ÎS 000 de locuri.

tn aceste zile. !n cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, precum și a ce
lei de a XXV-a aniversări a Republicii, 
tineri! din școlile șl întreprinderile ro- 
mașcan» prestează mit de ore de mun
că patriotică în vederea amenajării a- 
eestel modeme baze sportive, cu oara 
locuitorii orașului se vor mlndri.

George GROAPA, coresp.

Au cu ce se rnîndri și muncitorii 
din județul Mureș i ei au realizat în 
primele 5 luni ale acestui an o pro
ducție industrială suplimentară de 
134 milioane lei, din angajamentul 
total de 320 milioane lei prevăzuți 
pină la sfirșitul lui 1972.

Nu se lasă mai prejos nici cei din 
județul Caraș-Severin. Ei vor da în 
acest an 175 de milioane lei în plus

(Continuare In pag. a 3-a)

Turneul internațional al României

0 importantă verificare
a luptătorilor înaintea

Jocurilor Olimpice de la Miinchen
• Și-au anunțat participarea mulți concurenți reputați

Vineri, sîmbătă și duminică, tn 
sala Floreasca din Capitală, se vor 
desfășura întrecerile celei de a 
Xl-a ediții a Turneului internațio
nal de lupte greco-romane și libere 
ale României. Competiția, progra
mată cu puțin timp înaintea con
fruntărilor de la Miinchen, consti
tuie un prilej excelent de verifi
care a sportivilor care vor concura 
pe saltelele olimpice. Așa se ex
plică și faptul că și-au anunțat pre
zența numeroși luptători de mare 
reputație în arena internațională. 
Iată, de altfel, cîteva spicuiri din 
telegramele sosite pînă ieri.

Lotul Ungariei cuprinde, printre 
alții pe Ferenc Seres (cat. semi
muscă), vicecampion european, 
Lâszlo Răcz (pană), clasat pe locul 
IV la campionatele mondiale de 
anul treci® Antal Steer (semiușoa
ră), medaliat cu argint la campio
natele europene din 1966 și la cele 
din acest an. vicecampion mondial, 
Csaba Hegediis (semimijlocie), de
ținătorul titlului de campion mon-

dial al categoriei, Ferenc Kiss 
(semigrea), de două ori campion 
european și medaliat cu argint la 
C.M. 1970 — de la greco-romane 
—, Jozsef Rusznyăk (semiușoară), 
vicecampion european în anul 
1970, Kâroly Bajko (mijlocie), me
dalie de argint la aceeași ediție a 

(semigrea), 
1970 — la

C.E., Jozsef Csatâry 
vicecampion mondial în 
libere.

Dintre luptătorii din 
mană rețin atenția în mod deose
bit Jiirgen Mobius (semimuscă), 
vicecampion european în 1970, la 
greco-romane, Wolfgang Nitschke 
(ușoară), medaliat cu argint la 
C.E. 1970, Peter Doring (mijlocie), 
aflat printre protagoniști la ulti
mele mari confruntări — la libere.

Daniel Robin (ușoară), cîștigăto- 
rul medaliilor de argint la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico 
atît la greco-romane cît și a libere, 
este liderul lotului francez.

Ieri au sosit în Capitală luptă
torii din Maroc și cei din Israel.

R.D. Ger-

ETAPA FIERBINTE, 
IN DIVIZIA A DE

Astăzi, penultima etapă ! O etapă 
care ar putea simplifica totul sau 
menține tulbure apele clasamentului, 
plnă la 25 iunie. Această a XXIX-a 
etapă prezintă cîteva meciuri de al 
căror rezultat depinde in mod direct 
titlul și soarta celei de a doua re
trogradate, Din acest punct de ve
dere, partida de la Iași, dintre Po
litehnica și U.T.A., pare capul de 
afiș al zilei. Un meci nul în Dealul

Copoulul ar clarfica „ecuația cam
pioanei" In favoarea echipei F. C. 
Argeș, eonșumînd, iremediabil, dra
ma iețienllor. Dar, la Iași, se poate 
produce oricare din cele trei rezul
tate posibile,..

Alte două meciuri care ne vor re
ține atenția, în strînsă legătură cu 
duelul din dulce tlrg al leșilor, se 
vor disputa la Ploiești, intre Petrolul 
și Dinamo, și la Cluj, intre C.F.R. și 
Farul. Dacă partida de pe Someș 
pare favorabilă clujenilor, mai di
ficil este verdictul pentru jocul de 
la Ploiești, acolo unde Dinamo, tn 
revenire de formă, ar putea recîș- 
tiga punctul pierdut in fața aceluiași 
adversar in tur (sau poate mai mult 
de un punct !), tngreuind și mal 
mult sarcina echipei lui Oană. Pe
troliștii, însă, nu so gîndesc decît la

Victor Dolipschi s-a___ ____  _ _ pregătit in aceste zile luptind la 
telor de tineret, Iată-l erecutind un tur de braf în 

lordache (Progresul Buc)
Foto : Viorel

finalele 
partida

campiona- 
cu Marin

AVRAM — Bacău

ASTAZI, 
FOTBAL

victoria salvatoare. Tot un meci cu 
implicații pentru zona fierbinte se 
va juca la Craiova, între o echipă 
fără griji, Universitatea, și alta, Jiul, 
neliniștită de perspectivele teoretice 
destul de amenințătoare, Jiul va în
cerca să obțină punctul de aur pen
tru a nu se mai gtndi la... Divizia 
B. La București, două partide inte
resante mai ales pentru... „U" Cluj, 
echipă care va încerca să confirme 
forma bună in care se află de o 
bună bucată de vreme. Interesant de 
urmărit cum va replica Steaua fos
tului său antrenor, Ștefan Onisie. In 
celălalt joc din Capitală, un verita
bil duel al portarilor Răducanu și 
Adamache. Fără îndoială, rezultatul 
partidei Rapid—Steagul roșu va de
pinde mult de cei doi goal-keeperi. 
Dar nu numai de ei...

CLASAMENTUL LA ZI
1. F. C. Argeș 28 17 3 8 44-32 37
2. U.T.A. 28 14 7 7 49-28 35
3. „U" Cluj 28 15 5 8 38-25 35
4. A.s. Armata 28 13 7 8 32-28 33
5. Dlnamo 28 12 7 9 44-31 31
6. steagul roșu 28 11 8 9 30-20 30
7. Rapid 28 13 4 11 39-33 30
8. s.c. Bacău 28 13 4 11 40-39 30
9. Univ. Oralova 28 12 5 11 37-33 29

10. Steaua 28 9 8 11 32-26 26
11. Farul 28 8 9 11 25-34 25
12. Jiul 28 9 7 12 24-34 25
13. C.F.R, 28 8 7 13 24-34 23
14. Petrolul 28 8 7 13 21-38 23
15. Politehnica 28 5 12 11 28-39 22
18 Grisul 28 3 8 17 15-48 14

Doui partide care, practic, nu pot 
Influența cele doui zone de Interes 
ale clasamentului : F. C. Argeș -• 
Crișul și S. C. Bacău — A. S. Ar. 
mata Tg. Mureș, Piteștenll au cîști- 
gat șl în tur, la Oradea, și nu vor 
putea pierde chiar acum, etnd slnt 
numai la doi pași (a se citi : doui 
etape) de împlinirea marelui vis. 
La Bacău, gazdele vor încerca să 
demonstreze în ultimul joc în fața 
publicului propriu că au depășit pe
rioada.... asteniei de primăvară.

Aceasta ar fi etapa de azi, privi
tă prin prisma unor simple calc de 
teoretice. Ceea ce nu exclude rez 11- 
tatele-surpriză, care ar putea com
plica și mai mult clasamentul Îna
intea ultimei etape.

CREȘTI REA Șl EDIJCAIIIA COPIILOR IN SPIRIT COMUNIST,

• Dialog cu conf. univ. EMIL DOMOCOS,
de perfecționare a cadrelor care

directorul Centrului național
muncesc cu pionierii

Cu mai bine de trei ani în urmă 
lua ființă pe lingă Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
(al cărui organism este) Centrul 
național de perfecționare a cadre
lor care muncesc cu pionierii. O 
instituție destinată să asigure ri
dicarea la un nivel superior, în 
raport direct cu cerințele, cu exi
gența mereu crescîndă a vieții 
noastre sociale, a gradului de pre
gătire a celor care și-au făcut un 
veritabil crez, o datorie de onoare 
din a crește și educa. în spirit co
munist, generațiile în formare, mi-

în rin-

azi: HANDBALUL
O trecere în revista a potențialului olimpic al handbalului românesc, în pag. a 2-a

lioanele de copii, încadrați 
dul „cravatelor roșii".

Despre aceste obiective și_
neral despre modul cum își des
fășoară activitatea această institu
ție postuniversitară a avut amabi
litatea să ne vorbească conf. univ. 
Emil DOMOCOȘ. directorul Centru
lui național de perfecționare a ca
drelor care muncesc cu pionierii.

— Pentru început, dacă vreți, 
o prezentare sintetică a struc
turii organizatorice a Centru
lui ..

— Centrul funcționează 
catedre: prima, de „1 
viață de organizație" 
vorbind, de conducere a 
pionierești — a doua, de 
cații practice" în domeniul activi
tăților sportiv-turistice și de pre
gătire pentru apărarea patriei, ști
ință si tehnică, muzică — realizate 
printr-o multitudine de forme și 
mijloace. Sigur, vă interesează cu 
precădere elementele de referință 
din sfera catedrei de aplicații prac
tice, activitățile cu caracter spor- 
tiv-turistic.

— înțelegem, din această su
mară prezentare, că tot ceea 
ce se referă la activitatea e-

în Se-

cu două 
.Pedagogie și 

practic 
muncii 
„Apli-

ducativă a pionierilor, reali
zată, de exemplu, prin sport 
și turism, intră nemijlocit in 
preocupările Centrului...

— Da ! Pornind de la formele 
cele mai simple ale exercițiului' fi
zic (de la jocurile organizate la 
nivelul grupei și detașamentului, 
deci a clasei) și pînă la acțiuni 
de .masă, de amploare, cum ar fi 
inițierea copiilor în învățarea îno
tului _ — acțiunea „Delfin", pentru 
practicarea turismului — „Roza 
vînturilor" sau expedițiile ..Cute
zătorii", anul acesta de dimensiuni 
neobișnuite, cu peste 1 500 de e- 
chipaje — expedițiile cicloturis
tice. demonstrațiile și parăzile 
sportive, acțiunile de pregătire a 
pionierilor și școlarilor pentru a- 
părarea patriei ș.a. Tot între ..gra
nițele" acestei catedre se află or
ganizarea cinecluburilor pioniere":, 
a cercurilor tehnice-aplicative de 
radio, de carturi, de aero și r..v. >- 
modele etc.

— Privit, Ia scară națio
nală, fiecare asemenea obiec-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a.
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Se de zile pinâ la inaugurarea Olimpiadei

azi: HANDBALUL
!
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Handbalul este un sport cu vechi 
tradiții in tara noastră. La 
puțin timp după ce a fost 

„inventat" în Germania. acest 
sport a fost practicat pe meleagu
rile noastre, iar la primele manifes
tări internaționale, reprezentativa 
României s-a numărat printre parti
cipante. La început, în condițiile grele ale practicării sportului pe 
timpul trecutelor regimuri, cu rezultate modeste. Mai tirziu, insă, după 
Eliberare, pe fondul unei dezvoltări de masă cuprinzătoare și al unui 
sprijin permanent si eficient, handbalul românesc a prins să se afirme 
tot mai insistent, ajungind să domine cu autoritate ierarhia mondială, 
în fruntea căruia se află încă, pe baza clasamentului competițiilor 
oficiale.

Buna organizare a întrecerilor interne, creșterea permanentă a 
numărului de echipe, în special de juniori, ridicarea continuă a noi 
cadre de tehnicieni, mulți dintre ei apree^ați și peste hotare (un mare 
număr de antrenori români lucrează in prezent in diferite țări) — 
toate la un loc au determinat puternica afirmare pe plan internațional 
a handbalului românesc.

In aceste zile, cei mai buni dintre miile de handbaliști din 
țara noastră se pregătesc cu asiduitate pentru unul dintre cele mai difi
cile, dar — tocmai prin aceasta — onorante examene competiționale : 
TURNEUL OLIMPIC. Avîntul cunoscut, in ultimul timp, de acest 
sport în foarte multe țări, saltul valoric, spectaculos prin dimensiunile 
sale, realizat de o bună parte dintre reprezentativele naționale, dorința 
fierbinte de afirmare anunță că turneul olimpic va fi una dintre cele 
mai severe întreceri din istoria handbalului. Prin această prismă, 
misiunea jucătorilor români, care au de apărat și un palmares frumos, 
este dintre cele mai dificile. Acest lucru nu sperie insă pe nimeni. 
Dimpotrivă.

Ambiția, dorința de a fi la înălțimea încrederii acordate, de a 
onora speranțele iubitorilor sportului din țara noastră sint factori care 
amplifică mobilizarea titularilor lotului in munca de pregătire. Avind

MEDALIILE DE AUR!
• HANDBALIȘTII ROMÂNI LA J.O. DIN 1936 • DISPAR EFECTELE 

SCHIMBULUI DE GENERAȚII ? • CEA MAI DIFICILĂ CONFRUNTARE 

DIN ISTORIA HANDBALULUI • 24 DE JUCĂTORI PENTRU 16 LOCURI
• ECHIPA ROMÂNĂ Șl CAMPIONATELE MONDIALE

alături antrenori pricepuți. cu vaste posibilități, olimpicii handbalului 
se străduiesc, în aceste zile, să ridice cit mai sus ștacheta nivelului lor 
general de pregătire, pentru a putea aspira astfel la medaliile de aur, 
a căror cucerire ar însemna nu doar o victorie de moment, ci o con
firmare a justeței locului de frunte pe care-1 ocupă în prezent hand
balul românesc in lume !

CEA MAI DIFICILA CONFRUNTARE A

DIN ISTORIA HANDBALULUI
Organizarea, după 36 de ani, a 

încă unui turneu olimpic de hand
bal a constituit — pe lingă fireasca 
satisfacție provocată în rîndurile. 
iubitorilor acestui sport din toate 
țările — o puternică emulație prin
tre jucători și antrenori, răscolind 
ambiții competiționale pe care rit
mul de desfășurare a campionate
lor mondiale și ierarhiile bine cu
noscute și respectate ale acestei în
treceri le temperau cu regularitate. 
Noutatea disputei olimpice, aureola 
— mult mai strălucitoare — a unei 
medalii la competiția de la Mun
chen, ecoul firesc mai larg al unei 
astfel de victorii — toate concurea
ză la o neobișnuită creștere a in
teresului pentru handbal, chiar și 
în unele țări 
află încă în 
deci, fără un 
ridicat.

Nu a fost, 
mirare, faptul că incercînd să rea
lizăm, nu de mult, o anchetă prin
tre antrenorii unora dintre cele mai 
bune echipe reprezentative din 
lume (Iugoslavia, R. D. Germană, 
Suedia, Cehoslovacia și România), 
cu scopul de a le afla părerile re
feritoare la ocupantele podiumului 
olimpic, am primit răspunsuri din
tre cele mai ambigue, fără preci
zări ; cu rețineri în pronunțarea nu
melor echipelor. Unul singur dintre 
cei chestionați, Roland Matsson 
(Suedia) a răspuns fără ezitare : 
„Pronosticul meu ? Iată-1: 1. Iugo
slavia, 2. România, 3. Uniunea So
vietică !“.
fermitatea 
tehnician, 
handbalul 
în preajma uneia dintre cele mai 
echilibrate competiții din istoria sa.

Tn aceste condiții, sarcina hand- 
baliștilor români este dintre cele 
mai dificile. El

în carp acest sport se 
plină dezvoltarae și, 
standard valoric prea

așadar, un lucru de

Lăsînd însă la o parte 
opiniilor acestui reputat 
un lucru rămîne cert: 
masculin mondial se află

au în fața lor cite-

PANOUL
ECHIPEI

(căci este, într-ade- 
o autentică perfor-

Performanța 
văr, vorba de 
manță !) echipei masculine de hand
bal a țării noastre, comentată și 
apreciată de toți specialiștii, rămî
ne un fapt unic în istoria acestui 
sport: în 10 ani (1961—1971) se
lecționata României a cucerit de 
trei ori medaliile de aur și o dată 
pe cele de bronz Ia campionatul 
mondial. In dorința de a oferi ci
titorilor posibilitatea unei treceri în 
revistă a acestor succese de pres
tigiu. vom reaminti pe scurt fe
lul în care echipa română a reali
zat aceste excelente rezultate

2—12.111.1961 EDIȚIA A IH-A A 
C M., ÎN R. F. A GERMANIEI. ÎN 
PRELIMINARII, România a elimi
nat Uniunea Sovietică după două 
jocuri : Moscova 9—12 (6—5) și 
București 18—13 (10—8); la turneul 
final al C.M. : România — Japo
nia (Hassloch, 2 III) 29—11 (14—7), 
România — Cehoslovacia IFreiburg. 
3. III) 8—12 (3—3), România — Da
nemarca (Dortmund, 5 III) 15—13 
(6—7), România — echipa unită a 
Germaniei (Krefeld, 7 III) 12—9 
(7—5), România — Norvegia (Miin- 
ster, 9 III) 16—14 (9—6) : FINALA : 
România — Cehoslovacia (Dortmund 
12 IU) 9—8 (4—4, 7—7). Echipa : 
M. Redl și I. Bogolea (portari), O. 
Telman, P. Ivănescu, G. Covaci, V. 
Hnat, I. Moser, A. Bulgaru. M. Co<- 
tache II, Gh. Bădulescu, M. Costa- 
che I, C. Oțelea, Gh. Coman, O. No
dea ; antrenori : Oprea Vlase, N. 
Nedef.

6—15.HI.1964, EDIȚIA A IV-A A 
C.M., ÎN CEHOSLOVACIA, Echipa 
României a fost calificată din ofi
ciu în turneul final; România — 
U.R.S.S. (Pardubice, 6 III) 16—14 
(7—8), România — Norvegia (Par
dubice 7 III) 18—10 (11—7), Româ
nia — Japonia (Pardubice 9 III) 
36—12 (16—7), România — Dane
marca (Praga, 11 III), 25—15 (10—7), 
România — Cehoslovacia (Praga 
13 III) 16—15 (9—7), FINALA: Ro-

24 DE JUCĂTORI ÎȘf DISPUTA
PROGRAMUL

Maestrul e.-uerlt al sportului CRISTI \x 
runda «Hulii chiar st la cele mal dUleUe 
sclpat In plonjon spr» poarta adversa, in

formații mature, excelent suda- 
alcătuite din jucători rutinați, 

o vastă experiență competiționa-

16 LOCURI ÎN LOTUL OLIMPIC...
In momentul de față, 24 de handbaliști concu

rează pentru cele 16 locuri ale lotului care s® 
deplasa ia Munchen. Concurența — după cum 
vede — este aprigă. Vă prezentăm, mai jos, 

cei 24*...

va
se
pe

X XX

DE IA J.O.

CORNEL PENU (Dinamo București) 
VIRGIL TALE (Universitatea Buc.) 
ALEXANDRU DINCA (Steaua) 
STEFAN ORBAN (Steaua) 
GHEORGHE GRUIA (Steaua) 
VALENTIN SAMUNGI (Dinamo Buc.) 
CRISTIAN GAȚU (Steaua) 
GHEORGHE LICU (Dinamo Buc.) 
RADU VOINEA (Universitatea Buc.) 
VAS1LE CAPRA (Universitatea Cluj) 
LAURENȚ1U ROȘU (Universitatea Buc.) 

’ "GAVRILA KICSID (SteaiiaT
ROLAND GUNESCH (Politehnica T;m.)

104
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31
46

112
100
86
84
27

26
31
27
23
32
30
27
27
22
21
3X
24
28

*5
40

9

11
17
20
50

24
24
22
22
20
22
22
31
22
18
23
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ȘTEFAN BIRTALAN (Steaua) 
DAN MARIN (Dinamo Buc.) 
SIMION SCHOBEL (Universitatea Cluj) 
IOSIF WILLISCH (Dinamo Brașov) 
WERNER STOCKL (Steaua) 
MIRCEA ȘTEF (Universitatea Buc.) 
ADRIAN CQSMA (Universitatea Buc.) 
ION POPESCU (Steaua)
CONSTANTIN TUDOSIE (Universitatea Cluj) 4 
CEZAR DRAGANIȚA (Steaua)- —
CONSTANTIN HORNEA (Politehnica Galați) —

Antrenorii lotului sînt NICQLAE NEDEF 
OPREA VLASE, ambii antrenori emeriți, munca 
lor și in general întreaga activitate de pregătire 
fiind îndrumată și controlată de IOAN KUNSȚ- 
GHERMĂNESCU, antrenor emerit, secretar al 
C.N.E.F.S.
X = jocuri în prima reprezeffUrtrdPsr
XX = virsta jucătorilor

va
te, 
cu
lă, capabili să aplice facil, fără e- 
fort, scheme tactice variate de a- 
părare și atac, cu o remarcabilă 
forță de joc. în această categorie 
intră, în primul rînd, selecționatele 
Iugoslaviei, R. D. Germane și Un
gariei. Alături de ele există alte 
reprezentative care aspiră justifi
cat la rezultate cit mai bune, pe 
fondul unei valori confirmată în 
ultimul timp de performanțele rea
lizate la marile întreceri internațio
nale : Uniunea Sovietică, Suedia. 
Cehoslovacia și Norvegia. Ca să 
nu mai vorbim de formația țării 
gazdă. R. F. a Germaniei, și ea con
siderată. pe drept cuvint, 
favoritele turneului olimpic.

Concluzia care se impune 
lupta va fi dintre cele mai

DE ONOARE
MASCULINE

printre

este că 
apriga,

III) 
Redl, 

Tale, I. Bogolea (portari), J. 
- - - v.

mânia — Suedia (Praga 15 
25—22 (14—13). Echipa : M. 
V.
Iacob. P. Ivănescu, O. Nodea. 
Hnat, T. Moser, A. Bulgaru, C. O- 
țelea, M. Costache II, I. Popescu. 
M. Costache I, Gh. Gruia, C. Nica ; 
antrenori : I. Kunst — Ghermănes- 
cu, N. Nedef, E. Trofin.

13—21.1.1967, EDIȚIA A V-A A 
C.M. in SUEDIA. Echipa României 
a fost calificată din oficiu în tur
neul final : România — R.D.G.
(12 I. Stockholm) 14—14 (7—7), Ro
mânia — Canada (Borlănge, 13 I) 
27—3 (9—1), România — U.R.S.S. 
(Stockholm, 15 I) 15—13 (7—9). Ro
mânia — Ungaria (Linkdping, 
17 I) 20—19 (13—12), România — 
Cehoslovacia (Văsterăs, 19 I) 17—19 
(10—11), campioană mondială : Ce
hoslovacia, jocul pentru locurile 
III—IV : România 'a— U.R.S.S. (Vâs- 
terăs, 21 I) 21—19 (8—11. 18—18). 
Echipa : M. Redl. C. Penu. Al. Din- 
că (portari), J. Iacob. M. Costache 
II, Gh. Gruia. C. Oțelea, V. Sa
mungi, C. Gațu, I. Moser, Gh. Licu, 
C. Nica, V. Hnat, Gh. Goran, R. 
Gunesch, I. Popescu ; antrenori: I. 
Kunst-Ghermănescu, N. Nedef E 
Trofin.

26.11—8.III1970. EDIȚIA A VI-A 
A C.M., ÎN FRANȚA. Echipa Ro
mâniei a fost calificată din oficiu 
în turneul final : România — Fran
ța (Paris, 26 II) 13—9 (7—2), Româ
nia — Elveția (Amlens, 28 II) 22—7 
(9—6), România — R. F. i ~ 
maniei (Caen, 1 III) 14—15 
România — Suedia (Paris, 
15—13 (10—6), România — 
marca (Lyon, 5 Iii) 18—12 (9—6) ; 
FINALA : România — R.D.G. (Pa
ris, 8 III) 13—12 (4—5, 10—10,
11—11). Echipa i C. Penu, Al. Dincă, 
St. Orban (portari), V. Samungi, 
Gh. Gruia, C. Oțelea, C. Gațu, R. 
Gunesch, C. Kicsid, Gh. Licu, Gh. 
Goran, C. Nica, I. Popescu, M. Ma
rinescu, T. Moldovan, St. Birtalan ; 
antrenori: N. Nedef, O. Vlase, E. 
Trofin.

fără menajamente, cu o angajare fi
zică totală, cu o precizie și o dis
ciplină tactică fără reproș, deoare
ce orice greșeală va fi plăLtă, în 
mod cert, foarte scump. Stat lu
cruri de care membru lotului nos
tru olimpic trebuie să fie pe deplin 
convinși și, drept urmare, să nu-$i 
acorde nici un 
în pregătire și 
sportive de la 
nata României 
se urce Ia J.O. 
treaptă a podiumului. Pentru că nu 
puține vor fi acolo echipele 
să beneficieze de o forță de arun
care ca cea a reprezentativei noas
tre (Gruia. Gunesch, Kicsid. Bir
talan. Schobel. Dan Marin), de a- 
portul unor excelenți tehnicieni ea 
Gațu sau Samungi. de vigoarea și 
rezistența unor pivoți ca StfickL 
Licu sau Voinea și de un portar ca 
Penu. care atunci cînd este în for
mă impune respect chiar și celor 
mai eficiente atacuri. Am mai a- 
dăuga soliditatea sistemului defen
siv, care ne-a adus atitea satisfacții 
la C.M. și varietatea mijloacelor 
tactice, cu care handbaliști! români 
au surprins la fiecare ediție a C.M

Desigur nu poate fi neglijat nici 
faptul că în ultima perioadă de 
timp evoluția echipei noastre re
prezentative nu a fost pe deplin 
mulțumitoare. Ea a cedat suprema
ția la marile întreceri ale handba
lului, pierzînd partide-cheie, în fața 
unor adversari, ce e drept, redu
tabili. Ea a cedat însă luptind și 
apărîndu-și onorabil șansele. în nici 
una din evoluțiile ultime ale hand- 
baliștilor români ei 
pășiți în meciuri pe care ar fi me
ritat să le cîștige. în 
sau în martie 1972 
adevărat, cei mai buni. Este un a- 
devăr inatacabil. Dar să vedem cine 
va fi mai bun la Munchen... Acolo, 
în „retorta olimpică" se vor distila 
cel mai bine principiile metodice 
de pregătire, valoarea echipelor, 
forța lor de joc, ca și perspectivele 
ce Ie au.

ECHIPA ROMÂNIEI
LA PRIMA EDIJIE

4 Gcr-
■ (9-5),

3 III)
• Dane-

moment de respire 
in asprele dueluri 
Munchen Selecțio- 
are posibilități să 
pe cea mai înaltă

care

n-au fost de-

noiernbrie 1971 
au cîștigat, cu

A TURNEULUI OLIMPIC
S-a mai spus și cu alte ocazii și. 

din acest motiv, probabil că mulți 
dintre iubitorii handbalului știu că 
acest sport nu este pentru prima 
oară prezent in programul unei e- 
diții a Jocurilor Olimpice. La Miin- 
chen. cei mai buni handbaliști din 
lume au al doilea „rendez-vous" 
olimpie, deoarece pentru prima oară 
ei s-au întilnit sub egida flam are i 
albe cu cele cinci cercuri înlănțuite, 
în 1936. Era cea dinții competiție 
internațională oficială a acestui 
spon (abia in 1938 s-a organizat e- 
diția inaugurală a campionatului 
mondial) și emoțiilor debutului, li 
s-au adăugat. în mod firesc, inte
resul. curiozitatea, dorința de a cu
noaște — toate legate de primul 
contact interuațkxwl.

Primele trei locuri ale întrecerii 
— onorate cu medalii olimpice — 
au fost cucerite. în ordine, de : 1, 
Germania. învingătoare in turneul 
final asupra Austriei cu 10—6 
(5—3) și asupra Elveției cu 16—6 
(5—3) ; 2. Austria, care a întremt 
Elveția cu 11—6 (6—3) ; 3. Elveția.

Nu lipsit de interes este faptul 
că la această competiție de debut 
a handbalului au fost prezenți șj 
reprezentanții țării noastre. Selec
ționata României, deși lipsită de 
sprijinul oficialității din «icea vre
me, s-a aliniat totuși la startul în
trecerii, adunîndu-și fondurile ne
cesare deplasării din organizarea 
unui joc internațional (cu repre
zentativa secundă a Germaniei) la 
Sibiu, din vînzarea de cocarde și 
de insigne. La Jocurile Olimpice, 
handbaliștii români au avut neșan
sa de a întîlni in jocurile prelimi-

două dintre cele trei echipe 
în cele din urmă, au suit pe

nare 
care, , ........ ........... . „
podium. în primul meci, cu Aus
tria echipa țârii noastre a fost în
trecută eu scorul de 3—18 (1—5), 
iar în cel de al doilea, cu Elveția 
a pierdut la limită, 6—8, (2—5), după 
ce nu cu mult timp înainte de fi
nal scorul era egal : 6—6. Apoi în 
partida de clasament, formația Ro
mâniei a învins selecționata 
cu 10—3 (4—0), ocupînd în 
competiției locul V.

Partidele de la J.O. de 
s-au disputat la handbal 
teren mare. La Munchen, 
lea turneu olimpic, se va 
în

S.U.A. 
finalul

Berlin
11, pe

la 
în 
la al doi- 
juca însă

J» BALANSUL"

PALMARESUL ECHIPEI ROMÂNIEI
7

35 
1»

107
337
27

196
183
32

173
162
198

12
125
289
114
190 

«7
116
155
256
214

3027

Selecționata României face parte 
din seria C a turneului olimpic, 
alături de formațiile R. F. a Ger
maniei, Norvegiei și Spaniei,

Programul jocurilor din această 
țrupă este următorul :

30 august, la Boblingen ;
ROMANIA — NORVEGIA, 
palmares : 12 11 0 1 190—137
1 septembrie, la Augsburg : 
ROMANIA — SPANIA
palmares : 5 5 0 0 116—69
3 septembrie, Ia Munchen : 
ROMÂNIA—R.F. a GERMANIEI 
palmares : 11 7 0 4 198—179
Componența celorlalte serii : A : 

Danemarca, Suedia, U.R.S.S., Polo
nia ; B : R. D. Germană, Cehoslova
cia, Islanda, Tunisia ; II : Iugosla
via, Ungaria, S.U.A., Japonia.

în cazul cînd se clasează pe pri
mele două locuztiate seriei, echipa 
română va juca in grupa semifi
nală secundă alături de primele 
două clasate din seria D (foarte 
probabil Iugoslovia și Ungaria). De 
notat că în grupa semifinală con
tează rezultatele din seriile preli
minarii.

„ȘEFUL 
DE PROMOȚIE"

Tinăra generație de jucători a 
handbalului românesc s-a impus cu 
autoritate în ultimul timp. Numă
rul șj valoarea handbaliștilor intro
duși în acest sezon in lotul repre
zentativ au făcut dificilă alegerea 
unui „set de promoție", țn cele dpi 
urmă l-am preîerat pent.ru aceest 
onorantă postură pe RAPU VOI
NEA. student al Institutului de Edu
cație Fizică și Sport din București, 
component al formației divizionare 
Universitatea București (antrenor Eu 
gen Trofin). Originar din Sighișoara, 
oraș în care și-a început in I96o ac
tivitatea sportivă primul său antre
nor a fost prof. Lucian Albu de la 
Se. sportivă Sighișoara Calitățile 
sale l-au făcut repede rerag.rc.e- f- 
după ce a debutat în echipa națio
nală de juniori, a făcut parte de 1-S 
ori din selecționata de tineret a tării 
A fost promovat apoi în prima gar
nitură. în care a jucat de 27 de ori 
Radu Voinea are in palmaresul sen 
o victorie in „Cupa Tănloț Latine' 
(Portugalia — 1970) cu formația dr 
tineret si un loc III la C.M. univer
sitar (Cehoslovacia — 1971). Are 22 
de ani. 79 de kg. Si 1,84 m.

SCHIMBULUI OE
dul moral și valoric s-a refăcut și 
In 1970 selecționata țării noastre 
a triumfat iarăși. Mai departe, pe 
acest drum anevoios al marii per
formanțe, drum cu suișuri și cobo- 
rîșuri (în cazul handbalului mas
culin niciodată, pînă acum, prea 
adinei...) schimbarea de generații a

GENERAI»
limpezească. După fireștile convul
sii determinate de restructurările 
din lot, formația s-a reașezat, îsi 
găsește drumul și mijloacele cele 
mai eficiente de luptă. Alături de 
mai vechii Gruia, Samungi, Gațu, 
Penu, Lieu sau Popescu în echipă 
se afirmă tot mai insistent tinerii 
Voinca, Cosma, Schobel. Birtalan, 
Tudosie, Dan Marin, Stockl, Orban, 
Capră sau Willisch. Plătind un oa
recare tribut lipsei lor de expe
riență, dar beneficiind de 
celorlalți și de vigoarea celor tineri, 
echipa română, muncind în conti
nuare* neobosit, poate privi cu în
credere apropiatul turneu olimpic.

■ a ■

Intr-o formație de 7 sau de 11 
jucători realizarea unității valorice 
și, mai ales, morale, precum și e- 
chilibrarea, iar apoi înmănunchie- 
rea într-un tot unitar a forței și 
vigoarei celor mai tineri cu expe
riența celor mai vîrstnici — sînt 
lucruri deosebit de dificile și nu . „ __  _
la îndemîna oricărui antrenor. Ma- afecțat iarăși forța competițională 
rile competiții, Ia care am fost a reprezentativei noastre, care în 
martori în ultimul timp, ne oferă 
multe exemple de echipe cu un 
palmares prestigios, dar care tie- 
cind prin dificila perioadă a schim
bului de generații, nu și-au putut 
valorifica pe deplin valoarea, 
zul selecționatei de fotbal a 
ziliei la C.M. din 1966 este, 
dem, suficient de elocvent.

Reprezentativa masculină 
handbal a țării noastre, care în 
ultimii 10—11 ani ă dominat copios 
marile întreceri ale acestui sport, 
a trecut și ea printr-un asemenea, 
moment. După două campionate 
mondiale (1961 și 1964) cîștigate de 
o manieră autoritară, echipa aceea 
de aur în care Ivănescu, Moser, 
Hnat, Covaci, Redl, M. Costache II 
sau Nodea alcătuiau un bloc per
fect echilibrat, fără fisuri, a dat 
semne de vlăguire și, în mod fi
resc, modificările în componența 
lotului au fost necesare. Și astfel, 
la C.M. din 1967 echipa română s-a 
prezentat într-o alcătuire cumva 
eterogenă, în care handbaliștii 
mai vechi care ,,supraviețuiseră“ în 
echipa reprezentativă (Redl, Hnat, 
Moser, M. Costache II), nu formau- 
o echipă bine sudată alături de 
noul val (pe atunci...) al handba
lului românesc (Penu, Gațu, Sa
mungi, Licu, Marinescu, Goran). 
Consecința ? Jucătorii români au 
terminat întrecerea, din Suedia, pe 
locul III. Dar, în continuare, fon-

Ca- 
Bra- 
cre-

de

sezonul 1971/1972 a cedat primul 
loc la unele - mari și tradiționale 
confruntări internaționale, 
ce nu și-a găsit. ritmul și 
tactică, neavînd vigoarea 
țeze victoria în partidele

Acum lucrurile au început să se

deoare- 
unitatea 
să for- 

decisive.

rutina

Întrebările care circulă co insistență în aceste zile printre amatorii ' 
de handbal și, în general, printre toti iubitorii sportului sînt : 
POT HANDBALIȘTIl ROMÂNI SA CÎSTiGE MEDALIILE DE AUR’ 

Și DACA DA, CUM VOR TREBUI SA ACȚIONEZE?
Este în afara oricărui dubiu că o competiție de amploarea celei 

ce va avea loc nu pește mult timp la Munchen, ridică de pe acum si 
va ridica — în mod cert — în timpul desfășurării ei, multe și variate 
probleme de ordin tehnic. In această direcție nu intenționăm nițiun 
fel de imixtiune. Lotul este condus de doi antrenori foarte pricepuți, 
iar întreaga muncă este coordonată de unul dintre cei mai reputati 
tehnicieni ai handbalului mondial. Nu ne îndoim, cunoscîndu-le nu 
numai capacitatea tehnică, ci și priceperea pedagogică, că ei vor 
găsi ia timp cele mai bune soluții tehnice și tactice.

Ceea ce dorim însă este să stîrnim, o dată în plus, ambițiile 
jucătorilor noștri, amintindu-le că marile victorii, pe care mulți dintre 
ei le-au realizat, s-au concretizat, înainte de orice, pe fondul voinței 
lor exemplare, puterii de luptă dusă pînă la epuizare, darmței fier
binți, de neînfrînt, de a învinge. La Munchen (handbaliști! o știu mai 
bine ca oricine !), disputa va fi mai aprigă ca niciodată. De aceea le 
solicităm ambiția și dăruirea în pregătire și în jocuri la cote mai 
ridicate decît orieînd. Largi mase de oameni ai muncii, căliți în bătălii 
de producție evident mai dificile decît cea care-i așteaptă pe mem
brii selecționatei noastre de handbal, așteaptă cu speranță, cu o 
deplină încredere ca olimpicii handbalului să-și onoreze palmaresul 
și să apere prestigiul sportiv al patriei noastre cu energie, din toată 
puterea ființei lor I
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PORTRETUL UNEI... SPERANȚECOLEGIUL DIVIZIONAR PROPUNE

9 din 
tnalt,

Șl A CELEI DE A XXV-a ANIVERSĂRI A REPUBLICII
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI!

la producția-marfă, concretizate în :
5 000 tone cărbune brut, 2 000 tone 
cocs metalurgic, 8 000 tone fontă.
6 500 tone oțel, 7 motoare Diesel.

Ca un ecou vine angajamentul 
muncitorimii din Bistrița-Năsăud i 
intrarea în funcțiune Ia întreaga 
capacitate, cu 45 de zile mai de
vreme, a fabricii de textile nețe
sute: 4 000 tone minereu complex, 
1 500 mc cherestea peste plan.

La rindul lor, tulcenii s-au decis 
să producă peste plan 6 000 tone 
alumină calcinată, 54 000 tone cal
car siderurgic, 3 700 tone stuf, 200 
tone conserve de pește ș.a.

Fără îndoială, enumerarea
putea continua 1 Sîntem martorii 
unei miriunate competiții patriotice, 
In care — întreeîndu-se cu cel de 
alături — omul se întrece, de fapt, 
cu sine însuși, iar singurul și ma- •

rele ei învingător și beneficiar este 
POPORUL.

Profund atașați politicii partidu
lui și statului nostru, sportivii pa
triei, înregimentați în marele front 
al oamenilor muncii, participă cu

tot elanul și entuziasmul lor tine
resc, cu toate forțele lor, la înfăp
tuirea acestor angajamente, la ma
rele efort constructiv general care 
caracterizează în aceste zile întrea
ga noastră viață socială.

IA BRAȘOV: O reușită inițiativă dinamoristă

in domeniul activității sportive de masă
în cinstea Conferinței Naționale 
partidului și a aniversării Repu- 

clubul sportiv „Dinamo“

ar

a 
blicii, 
Brașov a organizat o competiție de 
masă pentru tineretul școlar din 
municipiul Brașov, dotată eu „Cupa 
primăverii".

întrecerile desfășurate au cu
prins peste 1 000 de școlari din 
10 școli brașovene, la 4 ramuri de 
sport, respectiv, atletism, trîntă, 
handbal și volei.

T7]

I
Competiția, care s-a bucurat de 

un deosebit succes, a fost dominată 
de reprezentanții Școlii generale' 
nr. 14 (prof. Olimpia Drăgănuș) 
cîștigători ai „Cupei primăverii"

Locul II în clasamentul general 
a revenit Școlii generale nr. 15 
(prof. Aurelia flemeter și prof. 
Ștefan Sperchez). iar locul III, Șco
lii generale nr. 7.

I
I
I
I
I

DE MÎINE, ÎN CAPITALĂ, TURNEELE FINALE
I

H ALE FESTIVALULUI PIONIERESC DE Ml NIB ASCHET
I
I

MENJim ACTUALEI FORMULE Â
CAMMUILUIDETWTWE

Colegiul divizionar A și-a reluat 
activitatea printr-o ședință care a 
avut loc la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Pe ordinea sa de zi, printre 
altele, două probleme importante, 
de mare actualitate : regulamentul 
de transferări și formula campio
natului de tineret-rezerve, asupra 
cărora reprezentanții echipelor divi
zionare (mai puțin cel al Jiului, 
care a anunțat absența delegatului 
său) au purtat discuții ample. De
sigur, pe ici pe colo au răzbit și 
discuții cu caracter de „oameni de 
club“, dar în final s-a ajuns la un 
acord majoritar asupra propuneri
lor care urmează șă.fie supuse Bi
roului Federal In legătură cu cele 
două probleme amintite.

Lungi și aprinse dezbateri
avut loc atunci cînd s-a pus în dis
cuție reglementarea transferărilor 
în forma care urmează să intre în 
vigoare începînd din vara acestui 
an. Multele și diversele propuneri

au

A Vl-a ediție a Festivalului pio
nieresc de minibaschet își dispută 
turneele finale joi, vineri și sîm- 
bătă. pe terenurile cu bitum de la 
Palatul pionierilor din Capitală. în
trecerile vor avea loc de la ora 8 
și de la ora 16, iar festivitatea de 
închidere a competiției (sîmbătă) la 
ora 12. Iau parte reprezentante ale 
orașelor Suceava, Oradea, Tg. Mu-

DUPA OPT ANI, DIN NOU ÎN DIVIZIA A

reș, Botoșani, Pitești, Roșiorii de 
Vede, Timișoara, București (două 
echipe) la băieți categoria I ; Mediaș. 
Oradea, Suceava, București la băieți 
categoria a II-a; 
Bacău, Tg. Mureș, 
Brașov, București 
fete categoria I ;
Gheorghieni, Mediaș, Oradea, Pitești 
și București la fete categoria a II-a.

Ploiești, Galați. 
Oradea. Pitești, 

(două echipe) la 
Brașov, Sibiu.

dispute atractive, aplaudate cu însu
flețire de publicul prezent In tribu
nele terenului Crișul. La Încheierea 
întrecerilor, primul loc a fost ocupat 
la băieți de Șc. sp. Oradea și Ia 
fete de Metalul Salonta și Șc. sp. 
Oradea (la egalitate de puncte). S-au 
evidențiat prin precizia aruncărilor 
la coș Ștefan Csiki (Șc. generală 
Simian) 23 p. Alexandru SzOcs (Șc. 
sp. Oradea) 22 p și Ovidiu Crișan 
(Șc. sp. Oradea) 22 p. Ecaterina Kiss 
(Metalul' Salonta) 25 p, Elisabela 
Covaci (Metalul Salonta) 24 p și Fe
licia Mezaroș (Șc. sp. Oradea) 23 p. 
De menționat apariția unor centre 
noi (Simian, Săcuieni) care au ob
ținut rezultate promițătoare.

Tot la Oradea s-a disputat .Cupa 
Bihorul*, la care au luat parte Șc. 
sp. Salonta, Șc sp. Sibiu și Șc. sp. 
Oradea. în meciurile finale : Șc. sp. 
Oradea — Șc. sp. Sibiu 40—24
24—15) la fete. Șc. sp. I Oradea — 

sp. II Oradea 63—22 (29—10) ' 
eți. (V. SERE — coresp.)

I
I
i
I

(și unele au fost foarte interesante), 
confruntarea de opm'-i asupra unor 
prevederi pe care membrii Colegiu
lui le-au socotit că trebuie incluse 
in viitorul regulament, la baza că
ruia să se afle normele de transfe
rare elaborate 
concretizat în 
propuneri.

în ceea ce 
de tineret-rezerve și formula lui 
s-au făcut maj multe propuneri 
(disputarea pe două grape, jocuri 
programate în alte zile etc.), dar în 
fața unor obiecțiuni justificate s-a 
ajuns la concluzia, majoritară că, 
în primul rind, acest campionat 
este necesar și ca atare trebuie 
menținut, iar jn al doilea rind că 
actuala formulă este totuși mai 
convenabilă, dar se impune mai 
multă atenție acordată instruirii 
acestor echipe, ca treaptă intre 
cele de juniori si primele formații.

de C.N.ET.S., s-au 
final într-o serie de

privește campionatul

BARAJUL PENTRU
PROMOVAREAy.v-

I
I

'p

Ila

i
I
I

A DIVIZIEI B

CANDIDAT! DE ARBITRI 
INTERNAȚIONALI

■entral 
chet a 

I.
.. N.

Atanasescu (București)
ca:

i

ciclism
Cupa

Vo/nfa

102 PARTICIPANT! ÎNSCRIȘI
LA ÎNTRECERILE EDIȚIEI A XVII-a

I
ANTON HAKKO

Voința Tg. Mureș noua promovată in divizia A
Foto -------------------------

Știința Bacău
— Metalul București. Poiana €impi- 
na - Progresul Brăila, Ceahlăul P. 
Neamț — Ș. N. Oltenița (seria i), 
Minerul Anina — Gaz metan Mediaș, 
Chimia Făgăraș — C.F.R. Timișoara, 
Olimpia Satu Mare — Corvinul Hu
nedoara, Metalurgistul Cugir — 
C. F. R. Arad, Politehnica timișoara
— Elcctroputere Craiova și Vulturii 
textila Lugoj — C.S.M. Sibiu (seria 
a II-a).

Federația română de fotbal a sta
bilit ca în zilele de 2, 5 ți 9 iulie să 
se desfășoare barajul pentru pro
movare in Divizia B. Cele 12 echi
pe clasate pe primul loc in seriile 
Diviziei C au f06t împărțite în 4 
grupe ; formațiile cîștigătoare a
acestor grupe vor promova în Di
vizia B. Iată grupele ;

grupa I (meciurile se vor disputa 
la P. Neamț): I.T.A. PAȘCANI, 
PETROLUL MOINEȘTI și DELTA 
TULCEA;

IN DIVIZIA B
n-a (Ploiești): ELEC- 
BUCUREȘTI. GLORIA 
flacara moreni

TII-a (Km. Vilcea): ME-

La propunerea Colegiului 
arbitrilor. Birou] F. R. Ba 

aprobat ca dr. I. Știrbu (Cluj), 
Balaș. G. Berekmeri (Tg. Mureș). 
Iliescu ți A.

participe la Stagiul 
a deveni arbitri internaționali.

ORA OFICIALA A MECIURILOR 
DIN ULTIMA ETAPĂ

grupa a
TROMCA
BUZĂU și

grupa a 
TALUL DROBETA TR. SEVERIN’, 
VAGONUL ARAD și INDEPEN
DENȚA SIBIU :

grupai a IV-a (Tg. Mureș): VIC-
SIRMEI 

BRAȘOV.
sediu] fe- 
p rog ramul

TORTA CĂREI, IXD. 
C. TURZH și METROM

în ziua de 26 iunie, la 
derației, va fi siabiltt 
fiecărei etape, prin tragere la sorți. 
La această operațiune vor partici
pa delegații echipelor calificate in 
baraj.

Purtătorul tricoului cu nr. 
echipa Jiului este un jucător 
bine proporționat fizic, cu un mers 
ușor legănat care amintește de Con
stantin. A învățat să joace fotbal 
pe terenurile centrului de la Ghen- 
cea al clubului Steaua și a promo
vat apoi, cu discreție am spune, 
pe diferitele trepte competiționale, 
ocolind — prin voia altora — prima 
formație de juniori, pentru a ajunge 
la 19 ani rezervă în garnitura de 
tineret a militarilor bucureșteni.

In vara lui 1971, după încă o edi
ție de campionat la tinere-rezerve, 
tinărul GHEORGHE MULȚESCU 
(căci despre el este vorba), căruia 
unii nu-i prevedeau la un moment 
dat un viitor fotbalistic dincolo de 
granițele mediocrității, este transfe
rat de la Steaua la Jiul Petroșani. 
Mai bine zis, este dat „ca supli
ment*, în cadrul unui schimb de 
jucători Suciu — Ion Constantin, 
unei echipe săracă in personalități 
și care, intr-un anumit fel, era o- 
b'.igată să-i acorde, noului venit, 
credit pină la proba contrarie.

Metamorfoza s-a produs în mod 
surprinzător și, in același timp, 
deosebit de spectaculos. Mulțescu, 
jucătorul aparent fără perspective 
la Steaua, a devenit, in mai puțin 
de un an, titular, poate chiar ju
cătorul nr. 1, intr-o altă formație 
de Divizia A. Mai mult decit atit. o 
speranță autentică pentru 
națională !

Cum a fost posibil acest 
după unii miraculos ? Mai 
decit și-ar fi putut închipui cinevq.. 
Adică, Jiul, mai precis antrenorul 
E. lordache, l-a pus pe Mulțescu să 
joace in prima sa echipă. Și a cre
zut in el. La rindul său, Mulțescu 
s-a străduit să răsplătească un ase
menea credit și să dovedească poa
te; pe de altă parte, altora, că s-au 
înșelat in aprecierea adevăratelor 
sale posibilități. Și a reușit, (n- 
tr-un timp relativ scurt, grație unui 
climat de colectiv favorabil ascen
siunii sale, să facă marele salt de la 
anonimat pină la afirmare.

Recent, eu ocazia meciului Jiul 
— F. C. Argeș, am avut prilejul 
să-l urmărim din nou la lucru pe 
„optarul" formației din Petroșani. 
După meci, intr-o discuție cu cîțiva

echipa

lucru, 
simplu

spectatori neutri, ocazionali la a- 
ceastă întilnire. unul dintre aceștia, 
fostul internațional clujean, ing. 
Zeană, mărturisea că Mulțescu i-a 
plăcut chiar mai mult decît Dobrin 
ți că stilul său de joc, capacitatea 
sa de angajare in disputa cu adver
sarul și abilitatea de a se descurca 
pe spafii mici și aglomerate sint, 
practic, aproape de cerințele majore 
ale fotbalului modern.

Am ținut apoi să aflăm și păre
rea antrenorului E. lordache : „Gigi 
(n.r. Mulțescu) este un jucător nu 
numai talentat, ci și foarte conști
incios in pregătire și cuminte, ca
lități care-l recomandă drept un 
candidat sigur la consacrarea fot
balistică".

Dar, ca să ajungă aici, Mulțescu 
va trebui să persevereze in a se de
păși pe sine, in a convinge pe de
plin, atingind dimensiunile valorilor 
certe. Și mai este ceva, care nu mai 
depinde de el. Ci de aceia care au 
datoria să nu treacă astăzi neob
servată ascensiunea unuia dintre 
puținii tineri pretendenți autorizați 
la un loc in lotul naționalei.

Mihai IONESCU

GUST AMAR!

Opt ani au trecut de cînd forma
ția feminină Voința Tg. Mureș a 
retrogradat în divizia B. Opt ani 
au fost necesari pentru ca baschet
balistele pregătite de antrenorul La- 
dislau Gruber să revină în prima 
categorie a țării, de astă-dată hotă- 
rîte, însă, să reprezinte cu cinste 
orașul de pe Mureș și să se claseze 
pe un loc onorabil. Infuzia de ti
neret și aportul unor jucătoare mai 
experimentate au fost determinante 
în calificarea în divizia A a echipei 
Voința care a folosit următorul lot 
(între paranteze, înălțimea și vîrsta) : 
Barbara Brassai (1.72 m, 30 ani), 
E.’jsabeta Lucaci (1,72 m, 28), Marga- 
rstfa Popp (1.65 m. 23), Elena Opri- 
c^j (1.87 m, 20), Eniko Farkas (1,80 m, 
20), Ildiko Toduț (1,72 m, 19), Elisa- 
bea Szokgci (1,70 m, 20), Exavia 
Covaci (1,78 m, 19). A(ia Loriricz 
(1,83 m, 26), Etelca Brassai (1,68 m,

23), Agota Braham (1,70 
D. Novac (1,68 m, 24), 
(1,69 m, 20), Gabriela Antal (1,68 m, 
20), Maria Marton (1,68 m, 18). Cvin
tetul de bază : B. Brassai, Lucaci, 
Popp, Opriciu, Farkas ; coșgeterele 
formației : Opriciu 313 p. B. Brassai 
?00 p. (C. ALBU — coresp.).

Tg. Mureș
m, 23), Ana 
Maria Szabo

INTENSA ACTIVITATE 
MINIBASCHETBALISTICA LA ORADEA

Ajuns la ediția a IV-a, Festivalul 
minibaschetului orădean s-a bucurat 
și anul acesta de un frumos succes. 
Participantele (Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. 
Salonta, Metalul Șalanța, Șc. gene
rală Simian, trei echipe ale Șc. sp. 
Oradea la fete, Șc. generală Să- 
cuieni. Șc. generală Simian, Șc. sp. 
Oradea, Șc. generală nr. 6 Oradea, 
Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Salonta și Me
talul Salonta la băieți) au oferit

Săptămîna trecută, am publicat 
lista participanților la „Cupa Vo
ința", la ciclism, din Stuttgart — 
R. F. a Germaniei, Telovychovna 
Jednota — Cehoslovacia și Start, 
Varșovia — Polonia. Astăzi sîntem 
în măsură să facem cunoscut și nu
mele concurențelor celorlalte trei 
echipe oaspete : Dusseldorf — R. F. 
a Germaniei : E. DERLICH, I. 
RUCH. P. THALLER, H. KAMFER,
J. SCHUMACHER ; selecționata fe
derației bulgare: D. BALABAN, I. 
PENKO. GH. ODLINSKI, T. GAN- 
CEV, I. GANCIU ; Pecs-Ungaria :
K. SCHNEIDER, I. PANICSEK, S. 
HEVESI.

La cea de a XVII-a ediție a „Cu
pei Voința" vor participa deci 102 
concurenți, dintre care 28 de aler
gători de peste 
fi reprezentate 
țiile sportive : 
gători), Steaua 
rești (6), Voința Ploiești (5), 
Cluj (5), Metalul Plopeni (5), Olim
pia București (5), CIBO Brașov (5),— ‘' -- -- - grgjja (j)’

hotare. Din tară vor 
cluburile și
Dinamo (15

(14). Voința

asocia- 
aler- 

Bicu- 
Voința

IN PRAG DE VICTORIE...

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Abea duminică, în ultima etapă 

a campionatului de rugby, am 
aflat cine este campioana ediției 
1971/1972. Dueh.il — aproape per
manent, am putea spune — dintre 
Știința Petroșani și Universitatea 
Timișoara a luat sfîrșit în favoarea 
timișorenilor. Primii care au sesi
zat aceasta au fost spectatorii bîr- 
lădeni care duminică atunci cînd 
au văzut că „U“ ridicase scorul la 
10:0 (în dauna echipei locale Rul
mentul), au prins a striga ,.Bravo 
campionii" (cu o pronunțată satis
facție întrucît, după cum se știe, 
în formația timișorenilor activea
ză nu mai puțin de patru bîrlă- 
deni i Duță, Ionică, Nedelcu, Răș- 
canu). Cu această victorie. Univer
sitatea Timișoara ciștigă titlul pe a- 
cest an, indiferent de rezultatul pe 
care îi va înregistra în meciul res
tanță de duminica viitoare cu Farul. 
Performanță, într-un fel, cu totul 
deosebită. Studenții timișoreni alcă
tuiesc echipa din provincie eu cele 
mai bune rezultate în rugbyul ro
mânesc : în ediția 1969—70 ’ locul 
III. (prima echipă din provincie) 
iar în cea actuală — caz unic în 
țara noastră — locul I.

Pentru cititorii care ne-au între
bat, pe ce criteriu se afirmă că „U“ 
este campioană din moment ce se 
află la un punct diferență (55 față 
56 p.) de Știința Petroșani? — facem 
precizările de rigoare. în clasa
mentul campionatului de rugby 
se acordă trei puncte pentru vic
torie, două pentru meci nul și unul, 
Ia înfrîngere. Deci, Universitatea! 
prin simpla sa prezentare la meciul . 
cu Farul- va cîștiga automat un 
punct și se va afla la egalitate cu 
Știința Operează apoi criteriile de 
departajare stabilite: număr de 
victorii obținute, meciuri directe 
(tur : 0—6 ; retur : 22—12) și apoi 
esaveraj-ul. Și in toate cele 
criterii timișoreni) aU CÎȘtig 
cauză. Nu este exclus însă ca ei să 
obțină mai mult la Constanța i un

ii“

trei 
de

I
I
I
I
I
I
I
I

nul, deci două puncte sau 
victorie (3 puncte).
încheiere, cîteva amănunte

% • * * •
Se află în plină desfășurare faza 
oală a Campionatului republican 
• juniori. Conform regujamentu- 

iuî. Ia desemnarea campioanei par
ticipă clștigăteare.’e seriilor preli
minare- campioanele"' județene .de 
juniori- și. după meciuri tur-retur 
eliminatorii între formațiile clasate 
pe locul secund în cele opt serii, 
ocupantele locului al doilea din pa
tru serii.

Participă, însă, chiar cele mai 
bune echipe de juniori în ' această 
fază finală ? Mai bine zis : toate 
formațiile sînt calificate conform 
regulamentului ? In proporție de 
peste 90 la sută, da. Dar de ce să

0 publicație foarte utilă pentru antrenori
TEHNIC

meci 
chiar

în 
furnizate de corespondentul nostru 
Petre Arcan din Timișoara. Vestea 
despre victoria cu 10—4 asupra 
Rulmentului s-a aflat duminică în 
jurul orei 12 cînd în „cartierul stu
dențesc" a fost o adevărată ma
nifestare de simpatie la care au 
participat sute de studenți. în gară, 
a doua zi dimineața, au sosit peste 
1 500 de persoane cu flori, drapele, 
muzică. S-a cîntat Gaudeamus, 
după care rugbvșțij au fost pur- 
tați pe brațe pînă la Universitate. 
Iar peste tot. prin oraș, pe unde 
a trecut această coloană entuzias
tă, sute de locuitori ai Timișoarei 
au aplaudat pe puternicii lor re
prezentanți. O adevărată „fiesta" 
a Timișoarei — unică — provocată 
de rugby. Ce frumos pentru cei 
ce-1 iubesc 1

Bravo „XV“-uIui din orașul de 
pe malul Begăi! Un succes care 
are la bază seriozitate, muncă, dra
goste 
tesc.

față de acest sport bărbă-

Modesto FERRARINI

Sp. „ȘOIMII"ș<

CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
SIBIU,

A ȘCOLILOR SPORTIVE
3 zile pe stadionul 
Sibiu s-a desfășurat 
al campionatului re- 
școlilor sportive, la

Timp de 
Electrica din 
turneul final 
publican al 
rugby. Titlul a revenit Șc. sp. „Șoi
mii" Sibiu (antrenor prof. Ion Stan- 
ciu) care a întrecut în finală Șc. 
sp. Unirea Iași cu 10—3 (6—0). 
CLASAMENT : 1. Șc. sp. Șoimii— 
Sibiu ; 2. Șc. sp. Unirea Iași ; 3. 
Șc. sp. nr. 2 București (Ilie IONES
CU, coresp județean).

C.S Tg. Mureș (6), C. S. 
Petrolul Ploiești (4).

Startul în prima etapă 
Voința“ se va da miine 
din orașul Tg. Mureș. După cum am 
fost informați, aici au și sosit ma
joritatea cicliștilor înscriși în con
curs. Grăbiți să cunoască măcar 
parțial traseele pe care vor concura, 
foarte mulți -din cicliști au putut 
fi văzuți ieri după-amiaaă rulînd pe 
șoselele radiale care leagă Tg. Mu
reș de Sovata, de Cîmpenița, de Si
ghișoara.

a „Cupei 
dimineață.

I
I
I
I
I

„ROMBOL“
Recent. F R.F. a pus la înde- 

mina tehnicienilor noștri un 
foarte prețios buletin. Este vor
ba de un .JIOMBOL" tehnic, lu
crare elaborată de Seetorul me- . 
todic și documentar al federa
ției, sub îngrijirea antrenorului 
federal Ion Voica.

Buletinul cuprinde nenumă
rate articole ale unor antrenori 
și tehnicieni români și străini 
privind problemele generale ale 
pregătirii fotbaliștilor, probleme
le de pregătire fizică și tactică. ' 
refacerea organismului după e- 
fort. schimburi de experiență și 
pregătirea și activitatea profe
sională a pntrenorilor. Iată 
teva dintre aceste articole 
cluse în Primul număr 
„ROiMBOLULUU tehnic :

Planul de antrenament al
chipei Braziliei ; Norme profe
sionale comune pentru cluburi
le cu echipe în Divizia A (ela
borate de federația maghiară); 
Instalații auxiliare (Stanislav

ci- 
in- 
al
e-

Tymowicz — Polonia) ; Aplica
rea antrenamentului in circuit 
in pregătirea fotbaliștilor (Ion 
Voica) ; Propuneri practice pri
vind jocurjle de condiție fizică 
(H. D. Kreidler H.F.G.)De
cid deprinderile jucătorilor (Aî 
Wade — Anglia) : Pasa la... ad
versar (J. Dufour — Franța) ; 
Citeva sfaturi pentru tinerii an
trenori (M. Bukovi — Ungaria) : 
Ce este un antrenor ? (A Aroio- 
ni — Italia) ; Mijloace rapide 
de refacere a organismului (dr. 
I. Drăgan).

Adăugind la aceste spicuiri 
din sumarul buletinului învăță
mintele si concluziile antrenori
lor I. Motroc. M. Dridea, T. 
Jurcă. V. Copil și Gh. Olaj în 
urma schimbului de experiență 
efectuat în R. F. a Germaniei. 
Iugoslavia și Olanda, subliniem 
îndeajuns caracterul instructiv 
și utilitar al acestei publicații, 
care nu trebuie să lipsească din 
biblioteca antrenorilor noștri.

nu fie procentajul de sută la sută, 
așa cum esțe normal ?

într-adevăr o echipă nu partici
pă ia faza la care ar fi pvuț drep
tul. Ește vorba de A-S.A. II Tg. 
Mureș, z,.S.A. are două echipe de 
juniori, una a luat parte la în
trecerile din seriile preliminare ale 
campionatului și, cl'asîndu-se pe 
locul al șaptelea în seria a VII-a, 
a ieșit din discuție. Cea de-a doua 
a ocupat primul Ioc într-una din 
seriile campionatului județean, și, 
așa cum era firesc, trebuia să-și 
dispute titlu] în compania primei 
clasate 
Voința

Dar, . ____
lului mureșean nu țin seama 
A.S.A. . ‘
pe a doua clasată. Chimica Tîrnă- 
veni, de altfel o formație meri, 
tuoasă, cu rezultate frumoase în 
creșterea juniorilor, dar... clasată 
pe locul al doilea I Cîștigînd cu 
3—-0 în fața Voinței Reghin, Chi
mica a devenit campioană a jude
țului și participă acum — eu suc
ces — în faza finală a Campiona
tului republican de juniori.

Desigur, nu putem decît să a- 
plaudăm comportarea formației din 
Tîmăveni ; dar de ce sint uzurpa
te- de comisia județeană de fotbal 
drepturile cîștigate de A.S.A. II ? 
A avut cineva vreun interes să 
eludeze realitatea ?

Vreo 20 de tineri fotbaliști și un 
antrenor au rămas cu un gust 
amar după disputarea (și cîștiga- 
rea) unei serii în campionatul de 
juniori al județului Mureș...

Mircea TUDORAN

CITIJI AZI, IN NUMĂRUL 317 
AL REVISTEI

din cealaltă serie, 
Reghin.
iată că diriguitorii

echipa

fotba- 
de 

II și cheamă la întrecere

• COMENTARII ASUPRA ME
CIULUI ROMÂNIA — ITALIA 
(comportarea jucătorilor și no
tele acordate ; partida, așa cum 
o prezintă cifrele statistice ; 
puncte de vedere ale comenta
torilor italieni ; ce ne-a arătat 
jocul, în raport cu sezonul viitor, 
o pagină de instantanee foto
grafice).

•/? La „INTERVIUL SAPTAMT- 
Nll", una din marile vedete eu
ropene : MAZZOLA.

• Ce ne 
două etape

•Cine va 
vizia B ?

• Turneul ___  _. ___ _
tuluj republican al școlilor 
fesionale.

• Corespondențe speciale 
Iugoslavia și Bulgaria.

• Impresii după 
al Campionatului 
Belgiq,
• O pagină de 

tern.
• Rubricile obișnuite : Carne

tul scriitorului. în 7 zile. Prim 
plan.
• Numeroase știri, comentarii, 

rezultate din fotbalul internațio
nal.

vor oferi 
ale Diviziei
retrograda

ultimele 
A ?
din Di-

final al campiona-
__ pro-

turneul 
european

din

final 
din

Magazin ex-

MARI CÎȘTIGĂTORI LA LOTO
Omologările efectuate în ultima 

vreme la Loto au adus tragere de 
tragere o nouă serie de mari cîști
gători.

CREȘTEREA Șl EDUCAREA COPIILOR ÎN SPIRIT COMUNIST
(Urmare din pag l)

tiv anunțat ar comporta exis
tența unei catedre în cadrul 
Centrului Să luăm, de pildă, 
acțiunea „Delfin", inițiată de 
C.N.O.P., de o inestimabilă va
loare și răspundere socială, în 
ideea extrem de generoasă ca 
toți copiii patriei să învețe ine
lul. Este ușor de intuit ce in
vestiții umane, mai ales, pre
supune materializarea acestui 
important obiectiv..

— Este o observație reală și do
resc să subliniez că existența de 
pînă acum a Centrului ne-a de
monstrat că pentru a fi în pas cu 
viata trebuie să diversificăm con
tinuu profilul activităților de per
fecționare a catedrei de aplicații 
practice. Am ajuns, astfel, de la 
5 profiluri in anul 1069 la 19 în 
1971 și la 29 în acest an Nu încape 
nici o îndoială că o dată cu tre
cerea anilor se vor ivi noi cerințe 
pentru apariția și a altor profiluri, 
mai cu seamă în domeniul educa
ției fizice și sportului.

— Cum selecționați cursanții? 
Cine efectuează practic aceas
tă operație ?

— La cursurile Centrului, parti 
cipă în principal cadre didactice 
care muncesc nemijlocit cu pio
nierii, profesori de educație fizică, 
în cazul seriilor conduse prin ca
tedra de aplicații practice, cfar și 
cadre didactice de alte specialități, 
tehnicieni, maiștri. în special de 
la casele pionierilor și din școli.

Cursanții sint selecționați de con
siliile județene, municipale și oră
șenești ale Organizației pionierilor. mie: ______
de comun- acord cu inspectoratele, nice superioare, a unor personali- 
școlare și în colaborare cu alți 
factori locali.

— Fiind vorba de o perfec
ționare eminamente practică, 
intuim că Centrul beneficiază 
de o aparatură adecvată și, în 
general, de tot ceea ce presupu
ne o specializare intr-unui din 
domeniile amintite...

— Firește. La dispoziția cursan- 
ților se află un laborator dotat cu 
mijloace audțo-yizuale, prin care 
s-au realizat jEilme metodice, mii. 
de diapozitive, ghiduri și mate
riale metocfiW’toftentative care stot •

Centrul se bucură de sprijinul și 
colaborarea Universității; Acade- 

Militare. a institutelor teh-

. tățj din domeniu] vieții noastre po- 
litfeo-sociale, cultural-științifice și 
sportive. Simțim efectiv sprijinul 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport al federați
ilor, al Instituiului 
zică și Sport, maj 
zarea seriilor cu

— Care ar

de Educație Fi- 
ales în organi- 

profil sportiv.
fi echivalentul 

numeric de pină acum al Cen
trului in materie de cadre si 
care sint perspectivele în yi- 

7„ ’t<,r ?
— Pină acum au urmat cursurile 

tio ■perfecționare peste 12 000 de 
periodic elaborate de cadrele ccn- . cadre didactice, media anuală de 
trului nostru. Lecțiile sint ilustra
te prin demonstrații practice care 
au loc în diferite școli generale — 
așa numitele școli de aplicata; — 
nr. 83. 108, 196 ș.a. din București, 
în alte zone din- vecinătatea Ca
pitalei, (Crînguri; Călugăreni, Dra- 
gomirești). vara. în unele tabere 
ale pionierilor (Budam. Vîrteju. 
Mogoșoaia. Breaza). în același timp, 
cursanții își completează' orizon
tul educativ, ideologic și știin
țific prin vizite la muzee (cei de 
istorie a partidului, de științe na
turale. al satului etc.) participă 
la sesiuni de comunicări, la sim
pozioane. elaborează o serie de 
lucrări care oglindesc propria ex
periență și Implicit cele învățate. 
Pentru realizarea unui asemenea 
program complex de învățămînt,

cuprindere fiind de 4 000. Trebuie 
să precizăm. însă, că intervine și 
un proces interior de perfecționare 
ă cadrelor care muncesc cu pionie
rii, realizat indirect, prin instruiri 
Pe plan local, acțiune la care Cen
trul Național își aduce în toate 
cazurile aportul trimițînd material 
tematic si metodic, adesea și lec
tori. în acest context, se înțelege, 
numărul cursantelor este cu mult 
mai mare. Ar fi de notat, de ase
menea. o altă formă de instruire, 
aceea a organizării unor cursuri 
în anumite zone sau localități ale 
țării. Pentru acest an. de pildă, 
cursul cu profil de cicloturism va 
avea loc 
pregătire 
la Brad 
ducătorii

la Cozia (Vilcea). cel de 
pentru apărarea patriei 

(Hunedoara) : pentru con- 
de tabere și expediții pl-

onierești — U Breaza și respectiv 
Cimpina. în cazul seriei cu condu
cătorii cercurilor de carturi a fost 
ales Brașovul, în timp ce Galațiul 
a fost gazda cursului cu construc
torii de navomodele.

— Ce alte aspecte ațf dori 
să mai scoateți in relief ?

— Faptul că cei prezenți la 
cursuri au prilejul de a fi perma
nent la curent cu problemele cele 
mai actuale de politică internă și 
externă ale partidului și statului 
nostru. în sprijinul acestei reali
tăți pledează ajutorul direct, con ■ 
tinuu, ce ni-1 acordă Academia de 
științe social-politice ..Ștefan Gheor
ghiu". prin activitatea profesorilor 
și conferențiarilor care predau în 
cadrul Centrului, prin materialul 
documentar ce este pus Ia dispo
ziție. prin cabinetul de informare 
politică și metodică al Centrului. 
Contactele cu o serie de activiști 
de partid, vizitele în întreprinderi 
și uzine completează orizontul de 
cunoaștere politică a cursanților. 
Alt aspect: Centrul se bucură de 
larga apreciere a celor care ne 
vizitează — este vorba de oas
peți de peste hotare — care con
sideră extrem de utilă experiența 
noastră si nu in puține cazuri și-au 
manifestat dorința de a o aplica 
Asemenea aprecieri ne dau im
bold să sporim gradul de e- 
xigență al activității acestei insti
tuții, să-i cristalizăm și mai preg
nant caracterul de centru de per
fecționare de valoare postuniver
sitară.

Dar iată numele celor mai re- 
cenți cîștigători! Firoiu Ștefan din 
București = 100.000 lei ; Grigoriu 
Ștefan din București = 100.000 
lei; Cărămidaru Sabin din Lupeni 
= 82.198 lei ; Kurunczy Emeric din 
comuna Pecica, jud. Arad = 98.829 
lei ; Popescu-Băleni 
Pitești = 72.793 lei; Popa Zaharia 
din comuna Zagon, 
= 52.701 lei Ș.a.

Vă reamintim că și în continuare, 
sînt asigurate toate condițiile unor 
premii de valoare maximă. Ca să 
vă puteți număra printre cîștigă
tori, trebuie să participați cu per
severență la sistemul preferat.

Pentru tragerea Loto de vineri 
23 iunie, vă mai puteți procura bi
letele astăzi și mîine.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începer» 
de la ora 18.45.

Nicolae din

jud. Covasna

LA

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 20 IUNIE 1972

Extragerea I : 67, 90, 55 6, 
34, 85.

Extragerea a
64, 27, 10, 32.

Extragerea
3, 48, 44.

Extragerea
14. 86.

Fond de

II-a: 24, 49.
a

a

83,

46.

36,

44.
III-a :

IV-a:

premii:

75. 64. 67. 17.

19. 34. 38. 64.

1.674.393 lei.
PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 25 
DIN 18 IUNIE 1972

Categoria I : (13 rezultate) 29,25 
variante a 1.936 lei.

Categoria a II-a: (12 rezultate) 
514,40 variante a 132 lei.

Categoria a III-a: (11 rezultate) 
4.066,05 variante a 25 lei.

Rubrică redactată dc 
LOTO-PRONOSI’ORT

Dueh.il


Campionatele republicane de lupte pentru tineret

DINAMOVIȘTII BRAȘOVENI AU

BACAU, 20 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). Odată cu încheie
rea partidelor din cadrul tururilor 
3 și 4, nivelul spectacular și inte
resul întrecerilor campionatelor re
publicane de lupte libere pentru 
tineret, disputate în sala Tineretu
lui din localitate, au crescut simți
tor. Este grea misiunea reporteru
lui la «»; asemenea gen de compe
tiție. Grea, pentru că numărul mare 
de concurenți i-a determinat t>e 
organizatori să folosească trei sal
tele pe care se dispută concomi
tent meciurile. Grea, pentru că do
rința puternică de afirmare, carac
teristică tineretului — evident afir
mată aici la Bacău — a făcut ca 
multe dueluri pentru locurile frun
tașe să fie deosebit de interesase 
si deci urmărite și consemnate. 
Dacă, de pildă, pentru Emilian 
Cristian (component al lotului o- 
limpic) drumul spre titlul catego
riei ușoare a fost foarte neted (du
pă șase tururi nu avea nici un 
punct de penalizare 0. la celelalte 
categorii, ca de pildă semimuscâ, 
muscă, cocoș, pană și semimijlo- 
cie lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioni a fost extrem de 
disputată, cîștigătorii puțind fi cu- 
noscuți numai după ultimul sunet 
de gong.

în disputa pentru primele locuri, 
alături de snortivi deja consacrat:, 
ca Florian Mot. Emilian Cristian. 
Ion 
sile 
lian 
s-au 
de luptă o serie de tineri ca SL

Dumitru, Stealian Morcov, V*- 
Tigănaș, Marin Pircălab. Ste- 
Popescu și Ladislau Simon 
angajat cu toată puterea lo-

Gheorghe (Rapid 
(Galați), P. Ioniță 
V. Dima (Tirgoviște), 
Gr. Condrat. Gh. Dobrănel, A. Șu- 
ba. E. Tegîas și Gh. Paraschiv (Bra
șov), Gh. Potirnache (Brăila). D. Pi- 
țurcă (Dinamo Buc.), C. Ardeleanu 
(Lugoj). A. Bălăianu (Rapid Buc.), 
și I. K el eman (Tg. Mureș), sportivi 
despre care avem convingerea că 
se vor scrie lucruri frumoase.

Meciurile decisive, din 
reuniune, cea de marți de 
amiază, au fost extrem de 
tale, întreceri urmărite cu 
bit interes de cei prezenți 
de ca cele dintre A. Neagu (Galați) 
și P. Brîndușan (Timișoara). Gheor
ghe Dobrănel (Brașov) și FI. Moț 
(București). Gheorghe Paraschiv 
(Brașov) și M. Pîrcălabu (Bucu
rești), P. Ioniță (Bucuroșii) si V. 
Dima (Tirgoviște). A. Suba (Bra
șov) si Gh Potirnache (Brăi’a) au 
entuziasmat Drin dinamismul lor.

Iată cîștigâtori: titlurilor: cat xe- 
mimuscS — GH STEFAN (Rapid 
București); cat. muscă — P. 1ONT- 
TA (Progresul București); cat co
coș — GH. DOBRĂNEL (Dîr.am-' 
Brasov); cat. oand — A. SUBA (Di
namo Brasov): cat. semiuțoarS — 
E CRISTIAN (Dinamo Brașov): 
car. ușoară. — GH. PARASCTHV 
(Dinamo Brasov): cot. semimiiloci^ 
— V. TIGAN AS (Dinamo Bucu- 
restD; rit. mijlocie — I. DUMI
TRU (Steaua); cat. semițrea — 
S. MORCOV (Dinamo Bticurești): 
cot grea — L. SIMON (Dinamo 
București).

Buc.), A. Neagu 
(Progresul Buc.),

T. Sabâu.

ultâma 
dupâ- 
dispu- 
deose-
Parti-

Mihci TRANCA

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Pîrlici (Dinamo Brașov', 
un tînăr totuși curajos, pe care ’.-a 
măcinat cu lovituri la ficat. Cuțov 
b.ab.2 Pîrlici. Cu brațele sale lungi 
(dintre care folosește doar dreptul), 
bravul Vasile Ionescu (Vulturul 
Tulcea) nu a putut face față expe
rienței și cumpătatei agresivii a 
lui Ladislau Mathe (Voința Cluj), 
care a adus Someșului. în sfîrsi: o 
victorie incontestabilă. Mathe b.abA 
Ionescu. Alt semifinalist a fost de
semnat în meciul dintre Mihai Teo- 
fil (Voința București) și Dumitru 
Moraru (Constructorul Galați), doi 
băieți nu prea clari în acțiuni, dar 
insistenți. Oficialii au preferat linia 
directelor aplicate de gălățean. Mo
raru b.p. (5—0) Teofil. Al patr-iea 
semifinalist 
Cuțov) este 
București).

Partidele 
debutat cu 
ță a lui Ion Siliște 
Mare), care a reușit să-l trimită la 
podea, cite o dată în fiecare repri
ză, pe Horst Stump (Metalul Bucu
rești), cu fulgerătoare contre de 
dreapta. Ținînd seama de superiori
tatea sa în luptă, arbitrii i-au acor
dat victoria bucureșteanului, dar 
starea de surmenaj a acestuia tre
buie să dea de gîndit antrenorilor 
săi. Stump b.p. (4—1) Siliște. In cel 
mai scurt meci al galei, Petre Cim- 
peanu (Metalul București) a devenit 
beneficiarul unei tentative de simu
lare a adversarului său Petre Pirvu 
(Farul Constanța), încurajată in 
mod bizar de secundul din colț. 
Cîmpeanu b. descalificare Pirvu in 
repriza 1. Reuniunea s-a încheiat 
grotesc, prin meciul rudimentar 
dintre Marin Constantinescu (Me
talul București) și Ion Chifu (Di
namo Brașov). In trei reprize neîn
cheiate, spectatorii nu au prea avut 
ce vedea. Constantinescu b.ab.3 
Chifu. Al patrulea semifinalist al 
categoriei (din oficiu, prin tragere 
la sorți) este Pătru Cojocaru (Ra
pid București).

Și reuniunea de seară, Încă de 
la început, a oferit celor 2 000 de 
spectatori de la patinoarul „23 Au-

(viitorul adversar al lui 
Constantin Stan (Voința

categoriei semigrea au 
senzaționala performan- 

(Voința Satu

gust* o surpriză de proporții la ca
tegoria muscă. In lupta acerbă din
tre Caostaatin Gruiescu (Steaua) si 
Traian Ceretua (Portul Constanța), 
arbitrii au cegEjat punctele acumu
late de bucurestea: 
tinerețea constante 
b-p (3— 
meciuri : 
Ia$f) b.
(Steaua)) 
torul Ga 
(U M. T 
rabil meci de 1
(Voința Galați) b.p. u—n 
Suntică (Voința Brăilal. In 
le categoriei nană r Gabriel 
m (Ranid) b.p. (5—0) Ton 
(Muscelul) : Octavian 
(Constructorul GaîatT 
tr» Covaliov tGIo-ia Buzău) ; Pivei 
NVdeleea (CSM Reșița) b.o. (5^4) 
Nîcotae Rutiseaeă (ASA Cluj) : Au
rel Dumitrescu (^’eaua) h.n. (5—0) 
Nieolae Bortes (U.M. Timișoara). 
I a categoria semîmii’ocie Ion Ho- 
dosan (Xfetal"l Buc) b.p. (4—1) Ton 
X ornicescu lEiectrop ’tere) : X’ictor 
7ilb*rman (Steaua) b.p. (S—0) Ton 
X'Iad <A«ÎA B : Alexandra 
Popa CluT) b.p. (3—2) Ni ro
la e Pănălăn (Metalul București) : 
Pani Dobrescu (Dinamo Buc.) b.ab 
3 Dorel Trandafir (CSM Reșița), 
după un meci în care a dovedit o 
excelentă formă fizică.

și a:

■2) Gruiescu.
Ion
dese. 3 
: Anton 

lăți) b-P- 
îmisoara)

PREȘEDINTELE L.I.H.G.
LA BUCUREȘTI

Ieri a sosit în Capitală, venind 
de la Londra, J. F. AHEARNE. pre
ședintele Ligii internaționale de 
hochei pe gheață. Distinsul oaspe
te va participa la lucrările Con
gresului de vară al forului in
ternational • de hochei pe gheață, 
programate la Mamaia între 28 iu
nie și 5 iulie, va lua cunoștință de 
eforturile care se fao în România 
pentru 
jocului

răspîndirea și promovarea 
cu crosă și puc.

DOUĂ RTCORDURINATIONAIE

deCu prilejul triunghiularului 
haltere desfășurat la Sibiu între 
echipele CS.M Sibiu, C.S.M. Cluj 
și Minerul 
Iar cîștigat 
s-au înregistrat 
naționale. La categoria 
ridon Herghelegiu (C.S.M. Cluj) a 
„împins" 167.5 kg (v.r. 165 kg) și a 
totalizat 477,5 kg (v.r. 470 kg). Am
bele recorduri i-au aparținut tot 
Iui Herghelegiu.

Lupeni, triunghiu- 
de sportivii clujeni, 

două recorduri 
grea Spi.

Restanță la rugby Divizia A

STIAIIA BUCUREȘTI - TARUL

Ieri după amiază, pe stadionul Ghen- 
cea din Capitală s-a disputat meciul de 
rusbv restant, dintre echipele Steaua 
și Farul Constanta Meqiul. plăcut, a 
fost dominat de lucătorii bucureștem. în 
special în prima repriză, care au învins 
cu 19-jO (12—0). Constăntenii au dat o 
replică mai viguroasă abea tn partea a 
doua a locului Punctele au fost înscri
se de : Braga (încerc.). Giugiuc (Iov p. 
că?.) Burtică (încerc.) Si Octavian (două 
Iov oed : o tr). A condus foarte bine 
T. Witting.

In celelalte
Xirolao (Nicotină

Vasale Drăean
Cojan (Construc
ts—8) Carol Poo 
după un admi

tă : Ștefan Carioe 
b.p. <■ 

ita Bi 
nană '

Nieolae

Pcrnet-
Mares

i Amăzâroaie
ii bab. 2 P*-

O repriză

cu

ION
MONEA

— Ați fos, de 11 on
national. Cu o asemenea 
rientă. ne :: ___________
greu să cucerești o centură 
campion ?

— Eu nu.ml amintesc să a 
tentat fără emoții o finală 
campionat. Chiar dacă ml 
spunea că sint mare favorit, 
nu voi avea nici o problemă. . 
știam că omul din fata mea are 
sl ei șansele și speranțele lui. 
Niciodată un meci nu e dșticat 
dinainte. Este suficientă o clipă 
d« neatenție si victoria trece tn 
colțul odus E foarte greu să cu
cerești titlul de campion. Fiecare 
sportiv aspiră la un titlu, Si în 
aceste condiții. lupta pentru cu
cerirea lui a fost, este și va fi 
întotdeauna un lucru deosebit da 
greu.

campion
_________ expe

nded spun» dacă e 
de

as-
de
secă eu

DE LA BUDAPESTATURNEUL DE POLO

DEBUT BUN Âl TtNISMENOR
SOVIETICI IA LONDRA

(prin telefon). In 
insula Margareta

BUDAPESTA. 20 
piscina olimpică din 
au continuat partidele marelui tur
neu internațional de polo. Selecționa
ta țârii noastre a intilnit, în cea de 
a treia partidă, formația Ungariei, 
ciștlgâtoare a celor mai puternice tur
nee din ultimii doi ani. La capătul 
unui meci confuz, cu multe iregulari
tăți, sportivii maghiari au învins cu 
scorul de 5—2 (1-0. 2-1. 0-0, 2-1).

Arbitru! M. ManguiUot (Spania) a 
condus, tn nota jocului, următoarele 
formațtâ : UNGARLA : Molnar (Cser-

Bodnar 1, Gorgeny 1, Ka-
2, Szivos 1, Sarosi, Pocsik,

venyak) — 
6as, Farago
Magas, Konrad III ; ROMANIA : Hu
ber (Scurei) — Zamfirescu, Mihăiles- 
cu. Novac, Popescu 1, Cl. Rusu 1, Cu- 
lineac, Nastasiu, Lazăr, Rus.

în celelalte două partide s-au în
registrat tot atâtea surprise : Iugosla
via — R.F. a Germaniei 3—3 (1-1, 1-1, 
0-1, 1-0) și S.U.A. — Olanda 6—5 (1-3, 
2-1, 2-0. 1-1). In ultimul meci de luni: 
Iugoslavia — Olanda 5—4 (1-0, 1-1, 
0-1, 3-2).

Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit luni noaptea, din tribunele 
patinoarului acoperit Vernets din 
Geneva, cea de a doua întâlnire 
dintre selecționatele de baschet ale 
Europei și S.U.A., din suita de 4 
partide organizate în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a Federației in
ternaționale de specialitate. Excep- 
tînd primele 10—12 minute ale în7 
tîlnirii, jocul a fost la discreția 
„5-“-ului continental, care a obți-

Duminică, in Capitală

TRIUNGHIULARUL ATLETIC
ROMANIA

ze

La numai douâ săptâmini de la 
mtâlnirile pe care le-a susținut cu 
JLF. a Germanie: și Polonia re
prezentativa feminină de atletism 
a României va fi angajată dumini
că, lot pe Stadionul Republică. în- 
tr-un alt triunghiular, de data 
aceasta în compania formațiilor 
Cehoslovaciei și Olandei. întâlniri
le se anunță cu mult mai echili
brate. în ansamblu, decît cele care 
le-au precedat, format ilie angrena- 

competâția de duminică fiind
oricum mai apropiate ca valoare 
zenerglă. In plus, prezenta la star
tul diferitelor probe a unor per
formere reputate conferă întreceri
lor de duminică un interes aparte.

Pentru as^âz; ne-am propus să vă 
prezentăm lotul de atlete din 
_T^ra lalelelor*, care vor evolua 
pe Stadionul Republicii. Vedetele 
indiscutabile ale formației olande
ze sînt. fără discuție, sprintera 
Wilma van Gool. care deține un 
rezultat de 11.2 secunde pe 100 m 
și semîfond:stele Ilja 
său record de 2XJ2JI și 
cu 4 14-2 ne I 500 tn.

Iată acum formația 
Olandei pentru aces:

Keizer cu al 
Bem.» Boxen

completă a 
tn unghiul ar:

CEHOSLOVACIA
100 m ; Wilma van Gool 11,2, Lidv 
Makkinje 
23,1.
Trudy 
graaf 
2:02.2 ; 
2:04.9 ; 
4:14-2 : 
100 
van Beek
Ackermans 1,76; Ria Ahlers 1.76 m; 
lungine : Ella Hoogendoorn 5-93 m, 
Miep van Beek, 6.07 m ; greutate. 
Els van Noorduyn 17.87 m. EJna 
Schaik 14.65 m; disc: Anneke de 
Bruin 54 04 m. Jet van Wagempngen 
51.40 m ; suliță : Carla Luyer 47.70 
m, Lida Kuvs 46.00 m : 4x100 m : 
van Gool. Makkinje. Sterk. van 
de". Berg (Cora Hofman) ; 4x400 m; 
Ruth. Burggraaf, van den Hoeven, 
Hilde Kooij.

De-a rîndul anilor atletele noas
tre s-au intilnit în mai multe rin- 
duri cu cele olandeze. în cadrul 
unor astfel de competiții. Ultima 
dintre aceste întîlniri a avut loc 
anul trecut la Udenn, la 11 iulie. 
Cu acest prilej victoria a revenit 
reprezentativei române cu scorul 
69—66 p. (La întreceri au mai luat

11.7; 200 m: van Gool
400 m ; 

Burg, 
m : Ilja Keizer 

van den Hoeven 
m : Berny Boxen 
van Gerven 4:15.4 ;

Mieke Sterk 23,6;
Ruth 53.4 ; Marjan
53.6 ; 800

Mima
1 500 
Joke 

mg ; Mieke Sterk 13.4, Miep 
13.6 ; înălțime : Marjan

MECIUL ATLETIC NORVEGIA
ROMANIA, LA ORE DE SEARA

DAR FARA
OSLO 20 (prin telefon de la tri- 

misvi nostru special .
După o escală tăcută ia Praga, 

echipa națională de atletism, ple
cata din MUano. a ajuns luni seara 
in capitala Norvegiei. La bordul 
avionului special cu care am făcut 
ultima parte a călătoriei am avut 
plăcuta surpriză de a o intilni. in 
calitate de 
atletă Letiția 
zență a avut 
de atmosfera_______ __ _S _
zborul efectuat in condiții dificile.

La sosirea pe aeroportul din Oslo, 
delegația română a fost întâmpinată 
de numeroase oficialități sportive, 
care i-au făcut o frumoasă primire. 
Chiar de la coborirea din avion, re
numitul nostru atlet Carol Corbu a 
fost ținta blitz-urilor declanșate de 
fotoreporteri și a unor numeroase 
întrebări privind forma în care se 
află și posibilitățile de a stabili un 
nou record al lumii. Alături de 
Corbu. în atentia ziariștilor a intrat 
rapid șt Gh. Cefan, deoarece cursa 
sa de 3000 m obstacole, in care il 
are partener pe Sverre S8rr.es (recent 
a realizat 8 ; 29,8) constituie unul 
din clou-urile meciului Norvegia — 
România.

In frumoasa capitală norvegiană a 
plouat continuu plnă duminică seara, 
dar. de luni, soarele și-a făcut o 
strălucitoare apariție. Toate străzile 
sint frumos împodobite. Predomină 
liliacul care abia a înflorit. De altfel, 
întreaga populație »e pregătește pen
tru marea sărbătoare ■ verii, care

stewardesă, pe fosta 
Benaiu. a cărei pre- 

darul de a măi destin- 
incărcată pricinuită de

se desfășoară, tradițional, in ziua de 
2X La Oslo am mai avut și o altă 
surpriză. Noaptea, la ora 24,
citeam ziarele __ 2 ‘ L
amurg, iar 60 de minute mai 
a răsărit soarele. Este vremea 
brelor nopți albe—

Și acum să trecem la meciul 
tic Romania — Norvegia, care 
nunță extrem de echilibrat 
mina concursului de verificare pe 
care l-au avut simbătă și duminică 
sportivii țării gazdă, precum și a re- 
ru țațelor obținute de români la Mi
lano. Ziarele acordă prima șansă 
ech’ipei norvegiene, dar părerea an
trenorului federal Gh. Zimbeșteanu 
este că sportivii noștri (deși nu pre
zintă al doilea om la 110 m g și la 
înălțime) au suficiente șanse de 
ciștig. Organizatorii au ales o soluție 
inedită pentru desfășurarea întrece
rilor : probele din prima zi, in ordi
ne : prăjină. 110 mg. disc. 400 m, 
lungime, 1500 m, 100 m, suliță, 10 000 
m și 4X100 m se vor desfășura pe 
pista de tartan a stadionului Olimpic 
Bislet din Oslo, iar cele din a doua 
reuniune (4C0 m g, ciocan, înălțime, 
200 m. 5000 m. triplusalt, 800 tn, 
greutate, 300 m obstacole și 4 X400 m) 
pe stadionul din Sandefjotd, un 
orășel aflat la 100 km de Capitală 
La ședința tehnică însă, delegația 
română va ruga pe organizatori >ă 
schimbe proba de triplu în prima zi, 
pentru a da posibilitatea iui C. Cor
bu să concureze pe tartan.

FEMININ
OLANDA

parte si echipa feminină a Fran
ței pe care atletele noastre au în
trecut-o cu 72—63 p).

Nutrim convingerea că atletele 
selecționate în formația României 
vor face totul pentru a încheia și 
de această dată în avantaj meciul 
cu tinerele sportive olandeze, exis- 
tînd posibilități — la ora aceasta 
măcar teoretice — pentru ca dife
rența de scor să poată fi mai con
cludentă decît cele trei puncte 
anul trecut.

întâlnirile „triunghiularului 
duminică sint prevăzute să 
ceapă la ora 17,15.

nut un nou succes la o diferență 
de 27 de puncte : 88—61 (48—32).

F.xecelent conduși de Serghei 
Belov (în prima repriză) și Simono- 
vici (după pauză), baschetbaliștii 
europeni au reușit ca printr-o apă
rare foarte agresivă și o suiătă de 
contraatacuri extrem de eficace sa 
preia conducerea din min. 10 și 
apoi să majoreze în permanență 
avantajul. învingătorii au dominat 
tot timpul lupta sub cele două 
panouri, Zarmuhamedov, Luyk sau 
Ciosici reușind să cîștige cu regu
laritate duelurile cu adversarii di- 
recți.

Selecționata nord-americană a 
avut din nou o evoluție puțin con
vingătoare. Antrenorul Alex Ha- 
num, fost jucător profesionist. a 
adus în acest turneu 12 baschetba- 
liști din tot atâtea formații univer
sitare, bine pregătiți din punct de 
vedere atletic și tehnic. Echipa lor 
însă s-a dovedit lentă în acțiuni, a 
fost lipsită de omogenitate și pre
cizie în aruncările la coș. în. plus* 
această formație nu a lăsat în nici 
un moment să-j întrezărim valoa
rea deosebită a vreunui pivot, 
lucru care a surprins pe toți spe
cialiștii prezenți la meci.

Principalii realizatori : Zarmu
hamedov (21), S. Belov (14), Zed- 
nicek (10) din echipa europeană, 
respectiv Terry (15), Bustion (10) 
din cea nord-americană. Au con
dus cu scăpări Kassay (Ungaria) și 
Delessert (Elveția).

Următorul joc dintre cele două 
formații — astă-seară la Madrid.

LONDRA, 20 (Agerpres). — Au în
ceput întrecerile turneului interna
țional de tenis care se desfășoară pe 
terenurile „Queen’s Club" din Lon
dra. In proba de simplu bărbați, 
campionul sovietic Aleksandr Me- 
trcveli l-a învins cu 8—6, 6—4 pe 
neozeelandezul Ony Parun, america
nul Clark Graebner a dispus cu 6—2, 
6—2 de francezul Jean-Claude Bar
clay, iar T. Kakulla (U.R.S.S.) l-a 
întrecut cu 6—3, 6—4 pe John Bart
lett (Australia).

Alte rezultate : Stockton (S.U.A.) — 
Mottram (Anglia) 9—7, 8—6 ; Mu- 
kerjea (India) — Vilas (Argentina) 
6—4, 6—3; Lloyd (Anglia) — Mc 
Manus (S.U.A.) 6—4, 6—4 : Masters 
(Australia) — Olmedo (S.U.A.) 6—1, 
9—8 ; Spear (Iugoslavia) — Manda- 
rino (Brazilia) 6—2, 4—6, 6—3 ; Paish 
(Anglia) — Osborne (S.U.A.) • 8—9, 
6—1, 6—1.In concursul feminin, tenisma- 
na sovietică Olga Morozova a în- 
vins-o cu 6—3, 6—2 pe australiana 
Cynthia Sieler, iar englezoaica Win
nie Shaw a dispus cu 6—4, 6—3 de 
olandeza Trudy VValhof.

UN
AL
DE

NOU START
CIRCUITULUI
TENIS W.C.T
treia ediție a campiona-. 

rezervat >ju->Cea de-a 
tului mondial de tenis, ..... ,
cătorilor profesioniști din grupul 
W.C.T., care cuprinde în total 11 
turneee, va începe, la 27 Iunie, la 
St. Louis (S.U.A.) Celelalte 10 con
cursuri se vor desfășura în S.U.A, 
(Washington, Louisville, Boston, Cle
veland, Fort Worth și San Francis
co), Canada (Montreal șl Vancouver) 
și Europa (Rotterdam și un oraș din 
R. F. a Germaniei).

Principalii protagoniști ai actua
lei ediții sînt australienii Ken Ro- 
sewall, Rod Laver, John Newcombe, 
Roy Emerson, americanii Arthur 
Ashe, Marty Rlessen, Bob Lutz; o- 
landezul Tom Okker, englezul 
ger Taylor și sud-africanul Cliff 
Drysdale.

pe o lumină ca in
tirziu 
cele-

REFLFCTOARE!

atle- 
se a- 

in lu
de verificare

Hrlstachs NAUM

VEȘTI DEN ȚĂRILE SOCIALISTE
ÎN AMINTIREA

LUI RADIVOJ KORACI
tra- 

pierdut 
cei 
din

S-au împlinit trei ani de la 
gicul accident în care și-a . 
viața Radivoj Koraci, unul din 
mai renumiti jucători de baschet 
R.S.F. Iugoslavia.

Pe șoseaua Sarajevo-Tuzla la 
lometrul 4 — chiar la locul tragicu
lui accident — Uniunea iugoslavă de 
cultură fizică și sport a ridicat un 
monument 
om și 
afara 
care a 
publică 
moria _____  _ _____

In plus, ÎA fiecare au. la 3 iunie, 
la 'Sarajevo — capitala Bosniei — se 
va organiza 
baschet cu participarea celor 
bune echipe din țară.

care la diferite ediții au obțnut 8 
medalii de aur, dintre care aruacă- 
torii dețin 5. Luptătorii sînt, de a- 
semenea, în primele 
tui clasament.

Se speră ca, 
sportivii maghiari 
jubileul celei de

locuri ale aces-

actuala ediție, 
poată sărbători 

o suta medalie

ki-

în
sportiv.

acelui
devenit
din Iugoslavia cinstește me- 

marelui dispărut.

amintirea neuitatului 
In felul acesta, în 
„Memorial Koraci", 

traditional, opinia

un mini-turneu de 
mai

v „CARTEA COMORILOR"
Interesul pentru Olimpiadă crește, 

în R. P. Ungară, în mod proporțio
nal cu timpul care ne desparte de 
începerea ei. în editura „Sport" din 
Budapesta a apărut o interesantă 
lucrare intitulată sugestiv „înainte 
de Olimpiadă, despre Olimpiadă". In 
această lucrare se face un bilanț al 
participărilor maghiare Ia diferitele 
ediții J. O., ca și evocarea unor 
sportivi din trecut și prezent.

Sportivii maghiari au participat la 
19 Olimpiade, concurînd în 18 dis
cipline sportive. Cele mai multe me
dalii le-au cucerit scrimerii. înce- 
pînd chiar din anul 1908. Numărul 
acestor medalii se ridică azi la 52. 
Interesant este faptul că nu a exis- 
stat nici 
unguri să nu obțină ce) puțin o me
dalie La Tokio, de pildă, ei au ob
ținut de patru ori aur !

Locul al doilea în acest clasament 
al comorilor sportive, il dețin atleții.

o ediție în care scrimerii

dintre protagoniștii 
etape a campionatu- 
motocros, desfășura- 
Chișinău (de la stin- 
suedezul Uno Palm,

lată pe trei 
celei de a S-a 
lui mondial de 
tă duminică la 
ga la dreapta):
cehoslovacul Miroslav Halm și so
vieticul Anatoli Mandricenko. Vic
toria in cursă a revenit, conform 
pronosticurilor, belgianului Joel 
Robert, care conduce în clasamentul 
general cu 102 p, urmat de U. Palm 
(Suedia) — 50 p.

Telefoto : TASS—AGERPRES

EVOLUȚIE NECONCLUDENTA
A FOTBALIȘTILOR BRAZILIENI

Iugoslavul Bajevici golgeterul preliminariilor „Cupei Independenței"
RIO DE JANEIRO, 20 (Agerpres).

Reprezentativa de fotbal a Bra
ziliei a susținut ultimul meci de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Minsk s-au desfășurat recent cam
pionatele de lupte libere ale U.R.S.S. Tn 
ordinea celor 10 categorii, titlurile de 
campion au fost cucerite de 
sportivi : Roman Dlmitriev, 
Nasrulaev, Tarii Alibegașvili, 
Markelov. Leonid Șepilov. _ V: 
berman. Iuri Șahmuradov 
sania. Vladimir Gullutkln 
Parțukov.

următorii 
Amlnula 

Viktor 
. Viktor Zil- 
Vladlmir Mar- 
și Vladimir

volet aSelecționau masculină de 
nlet a sosit la Tokio în vederea 
jocuri car» urmează să albă loc în 
oloaiele orașe ale tării. Oaspeții 
juo» 7 partide. dintre care trei in 
oarda selecționatei Japoniei.JaDonlei.

Polo- 
unor 
prin- 

vor 
com-

La Norrkoeplng 
«Cupei Suediei* la

finala•-a disputat ____
___ _ _______ ____ fotbal între echipele 
Landskrona si Norrkoering. 
încheiat la egalitate : 0—0. 
va reiuca la 5 iulie.

Partida s-a 
Finala se

Pingeon — la 13 sec. si italianul Mar
cello Bergamo — la 2:43. In clasamentul 
general individual, pe primul loe a tre
cut Louis Pfennlnger (Elveția), urmat 
la 12 sec. de Marcello Bergamo Și la 
15 sec. de Roger Pingeon.

Cu prilejul unul coneure 
avut loc la Caracas, s- 
zuelean Felix Matt a ' 
în cursa de 100 m : 
10.1.

'«tie aere a 
„1 vene- 

'ametrat 
•U de

eJUln.Concureu! IntemaUonal d»______
Lucerna a continuat cu desfășurarea - 
nel noi probe de obstacole,. cîștigată 
de sportiva americană Kathy Kusner, pe 
calul „Nirvana". Ea a reallaat timpul 
de 76.9. fiind urmată de vest-germanil 
Lutz Merkel, pe „Slr" — 77,S »i Soenke 
Soenksen. pe „Mister reathers" — 77,9.

u-

verificare în vederea participării 
la faza finală a „Cupei Indepen- 
denței“, în care este calificată di
rect. Selecționabilii brazilieni au 
întâlnit, la Porto Alegro, o combi
nată a cluburilor Gremio și Inter
national, cu care, în mod surprin
zător, au terminat la egalitate i 
3—3. Din echipa Braziliei, cari,-tn 
acest meci a evoluat neconcludtT&t. 
au lipsit cunoscuții internaționali 
Tostao și Gerson.

După disputarea a trei etape din 
eadrul preliminariilor „Cupei Inde
pendentei", numai 6 echipe din 
15 sînt neînvinse. Este vorba de 
selecționatele Argentinei, Franței, 
Portugaliei, Irlandei, Paraguayului 
șl Iugoslaviei. Golgeterul turneului 
este Iugoslavul Bajevici, care a în
scris 6 goluri. 11 urmează Fischer 
(Argentina) — 5, Lugo (Columbia) 
și Reveli (Franța) — cu cîte 3.

la 
să 
a 

de aur, cîștigată la J. O. Pînă acum, 
ei dețin in tezaurul aurului sportiv 
95 de prezențe pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului olimpic

REÎNTOARCEREA CAMPIONULUI
Emigrările erau o gravă plagă în 

Albania dinainte de Eliberare. La 
marginea orașului Korța exista chiar 
o pajiște care se numea „Lendina e 
Loteve“ (cîmpia lacrimilor). De aici 
începeau drumul pribegiei mulți al
banezi în speranța că își vor cîști- 
ga mai ușor existența pe alte me
leaguri. Tot pe această pajiște și-a 
luat rămas bun de la ai săi, cu 
mulți ani în urmă, un copilandru 
care avea să ajungă figură proemi
nentă în sportul 
Sturgji.

La 16 anî. Petro 
creze într-o uzină 
în timpul liber îi r 
Ia reuniuni de lupte. II atrăgeau în 
special luptele libere în care avea 
să-și facă un debut nefericit, în 
fața unui campion suedez, care l-a 
învins și i-a fracturat totodată un 
braț. După ce s-a vindecat, Petro 
și-a reluat 
îl întâlnește 
Kitonen, considerat mijlociul 
al lumii. Kitonen l-a întrecut 
greu pe albanez care, peste 
luni, a obținut la rîndul său 
ria asupra luptătorului finlandez, 
cucerind titlul mondial profesionist. 
Nouă luni mai tîrziu, el și-a apărat 
cu succes titlul de campion in fața 
americanului John Turner, după un 
meci care a durat două ore și un 
sfert. Sturgji și-a continuat cariera

luptelor : Petro

a început să lu- 
din S.U.A., dar 
plăcea să asiste

activitatea. In 1923, 
pe finlandezul

el 
Uaino 
nr. 1 
foarte 
cîteva 
victo-

Petro Sturgji, purtind centura 
de campion

sportivă peste Ocean, timp de 30 de 
ani.

Cum însă dorul 
dădea astâmpăr, de 
me, el s-a înapoiat 
nia, stabilindu-se în 
împreună cu întreaga 
Petro Sturgji este acum din nou a- 
casă, printre cei dragi.

#

de patrie nu-i 
mai multă vre- 
recent în Alba- 
orașul Elbasan, 

sa familie.

In cadrul 
desfășurat

atletism.unui concurs de _____ ,
__________în localitatea suedeză Suder- 
hamn. cunoscutul can oi on suedez Kjell 
Isaksson a cî$tigat proba de 
cu prăiina cu rezultatul de 5.35 m. 
locul doi s-a situat compatriotul 
Hasse Lagervist cu 5.30 m

săritură 
Pe 

său

Cursa automobilistică internațională 
(conttnd pentru campionatul european 
al mărcilor), desfășurată pe circuitul 
de 1» Silverstone. s-a încheiat cu vic
toria italianului Merzario („Abar-th *). 
urmat de englezul Edwards („Lola“i și 
francezul Lafosse („Lola“> Prima manșă 
a cursei a revenit austriacului Quester 
(.Chevron“). iar cea de-a doua a fost 
cîștigată d„ Merzario.

TRAGERE LA SORTI 
ÎN CUPELE EUROPENE 

LA FOTBAL
Turul ciclist al Elveției a 
disputarea etapei a 4-a 
Gstaad). in care victoria 
lianului Michele DancelH 
ne distanța de 214 km 
6h 17:57.0. “

CUcontinuat 
(Soleure 
a revenit 

cronometrat 
. ______ cu timpul de
L-au urmat francezul Roger

ita-

Cursa clclistă internațională desfășurată 
la Combs Ia Ville a fost cîștigată de ru
tierul vest-german Ritter Feld. crono
metrat pe distanta de 9o km în lh 50.0. 
în același timp cu învingătorul au so
sit. printre alții, olandezii Bloom. Dec
kers. Neeskens și francezul Dupontreue.

Comisia de competiții a Uniunii 
europene de fotbal anunță că tra
gerea la /
Cupelor europene (ediția 1972-73) 
va avea
Ziirich.

sorți pentru primul tur al

loc miercuri 12 iulie, la

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE JUNIORI LA FOTBAL
Jocurile etapei a doua disputate ieri 

în cadrul turneului final al campiona
tului republican al juniorilor și școlari
lor s-au încheiat cu următoarele rezul
tate :

a GRUPA DE 
Politehnica Iași 
I. Măciucă (2). 
namo București 
2—0 (2—0t . Au

LA PLOIEȘTI : Farul — 
2—1 (1—1). Au marcat: 
respectiv Miritâ ; Di- 
— Minerul Comănești 
înscris t Stoichită și 

Mincu : Steaua „23 August" _ Dinamo 
Obor l—o (0—0). A marcat : Nenu; Pro
gresul București — Școala sportivă Sibiu
3— 0 (3—0). Au înscris : Bartales (2) și 
Nicnea.
• GRUPA DE LA ARAD : U. M. Ti

mișoara — 
Craiova — 
cat : Cîrțu 
Pop ; „U“
4— 0 (1—0).
dor. Furt oi.  „   — . - 
Minerul Baia Mare — Politehnica Timi
șoara 2—0 (0—0). Au înscris : Crișan și 
Bledea

MECIUL GAPRINDASVILI-
KUSNIR

U.T.A. 0—0 ; Școala sportivă 
Crlșui 4_1 (1—1). Au mar
ii) și T. Filin (2). respectiv 
Cluj — Upirea Alba lulia 
Au marcat : Giurgiu. Fo-

Biilgâzdy (din 11 m) ;

Cea de-a 14-a partidă a meciului din
tre maestrele sovietice Nona Gaprindaș- 

viM si Alia Kușnir. care-și dispută la
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Riga titlul mondial la șah, s-a întrerupt 
cu un pion în plus și avantaj ■pozițio- 

- nai pentru Kușnir. tn prezent, scorul
este 71/?—S’A puncte în favoarea Nonei
Gaprindașvili.

PALMEIRAS ÎNVINSA ÎN 
FINALĂ

Turneul International de fotbal orga
nizat cu prile.iul inaugurării stadionului 
olimpic din Alger s-a încheiat cu vic
toria unei selecționat» formate din ju
cători algerieni sl marocani. Aceștia au 
Învins. în finală cu scorul de 1—0 (1—0), 
formația braziliană Palmeiras.

In Bundesliga — a decis comisia de 
disciplină a federației de fotbal din 
R. F. a Germaniei. Această sentință 
anulează decizia luată la 9 aprilie, în 
prima instanță, .de a exclude această 
formație din campionat și de a sus
penda pe viată Pe președintele său, Pe
ter Mansen. ca urmare a amestecului 
echipei In cunoscutul scandal din fot
balul vest-german. In schimb. decizia 
a rămas definitivă în cazul Arminiei 
Bielefeld.

LOUISON BOBET PREMIAT

CLEMENȚĂ ÎN FOTBALUL 
VEST-GERMAN

Clubul vest-german de fotbal Rot- 
Weiss Oberhausen își va păstra locul

Cu cîtya timp în urmă, la sediul Aero 
Clubului Franței. Louison Bo'oet. 
mare ciclist al Franței, a primit 
mlul s,Oscar 1972“ pentru pilot! 
culari. Fostul cîștigător al Turului 
tel a efectuat 350 de ore de pilotaj din 
mai 1971 pînă tn mai 1972. la bordul 
aparatului său personal.

NASTASE — NR. 2 LA WIMBLEDON

fostul
pre- 

partl- 
Fran-

, Dih^ Londra se anunță că organizatorii turneului Internațional de tenis de 
la Wimbledon, care începe săptămîna viitoare, au fixat capii de serii în probele 
competiției. La simplu masculin. Iile Năstase este cap de serie nr 2 in urma ame
ricanului Stan Smith și înaintea spaniolilor M. Orantes și A. Gimeno La dublu 
perechea română Ilie Năstase — Ion Tiriac poartă, de asemenea, nr 2 Tot ca fa
vorit secund figurează cuplul Rosemary Casals (S.U.Â.1 — Ilie Năstase' (România), 
la dublu mixt.
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