
VIZITA IN TARA noastră 
A SETIITUI STATULUI ( A'lhOIKiIA 

SAMDECH NORODOM SIANUK
Ih cursul dimineții de miercuri, 

Altețele Lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk și prințesa Monique Sia
nuk, celelalte persoane oficiale cam
bodgiene, au vizitat Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România.

Solii poporului cambodgian au fost 
însoțiți de tovarășii Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitorul șefului 
Marelui Stat Major, Marin Alexie, 
ambasadorul țării noastre acreditat 
pe lingă șeful statului Cambodgia.

Numeroși cetățeni ai Capitalei care 
se aflau în Calea Victoriei, în fața 
și pe impunătoarele trepte ale clădi
rii muzeului, fac o călduroasă pri
mire oaspeților.

Intimpinindu-i cu cordialitate, to
varășul Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
a prezentat solilor poporului cambod
gian acest prestigios lăcaș de cultură. 
. La plecare, împărtășindu-și impre
siile, șeful statului Cambodgia și-a 
exprimat admirația față de valorosul 
Muzeu de istorie al României socia
liste, care este o mîndrie nu numai 
pentru poporul român, dar și pentru 
popoarele animate de aceleași idea
luri de libertate, dreptate, pace și 
progres, și a mulțumit pentru posi
bilitatea ce i s-a creat de a lua cu
noștință, și pe această cale, de isto
ria civilizației romane, de evoluția 
socială a națiunii române, care în
făptuiește cu succes marile obiective 
ale revoluției socialiste.

rile unități industriale construite în 
această zonă industrială a Bucu- 
reștiului.

Șeful statului cambodgian, preșe
dintele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Alteța Sa Regală, prin
țul Norodom Sianuk, s-a întilnit. 
miercuri dimineață, cu reprezentan
ții presei române și corespondenți 
străini acreditați la București

După-amiază, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, secretar general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful statului Cambod- 
gia, președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, Alteța Sa Re
gală, prințul Norodom Sianuk, îm- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și Alteța Sa Regală prințesa Motiique 
Sianuk. au făcut o vizită la Fabrica 
de confecții și tricotaje-București, 
importantă unitate a industriei noas- 
tre ușoare.

De la reședința oaspeților, coloana 
oficială de mașini, escortată de mo- 
tocicliști, străbate arterele largi ale 
orașului, împodobite cu drapelele Ro
mâniei și Cambodgiei, îndreptîndu-se 
spre cunoscuta întreprindere bucu- 
reșteană, care se înscrie în peisajul 
industrial al țării cu un nume de 
prestigiu. Mii de bucureșteni, masați 

*de-a lungul bulevardelor parcurse, 
salută cu entuziasm pe cei doi șefi

Altețele Lor Regale, prințul Noro
dom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk, ceilalți oaspeți cambodgieni, 
însoțiți de persoane oficiale româ
ne, au vizitat apoi unul dintre cele 
mai mari cartiere noi ale Capitalei 
— Titan.

Tn încheierea vizitei în cartier, 
oaspeții sînt invitați la complexul 
comercial din apropiere, 
cunoștință de modul. de organizare 
a aprovizionării populației din car
tier, In cea mai mare parte munci
tori, tehnicieni și ingineri de la ma-

unde iau

de stat.
La sosirea în incinta

ducătorii României și _______o__
sînt întîmpinați de Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Execu'iv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, de ministrul industriei ușoare. 
Ion Crăciun, de membrii conducerii 
întreprinderii și ai Comitetului sie 
direcție. Era aliniată o gardă de o- 
noare formată din membri ai gărzi
lor patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru apărarea 
patriei.

Sînt vizitate, pe rînd, mai multe 
sectoare de bază ale fabricii — sec
ția de confecții pentru femei și cea 
de lenjerie pentru bărbați — care 
oglindesc nivelul tehnic înalt al în
treprinderii, preocuparea pentru per
fecționarea și diversificarea produc
ției, pentru a răspunde într-o mă-

fabricii, con-
Cambodgiei

sură tot mai mare cerințelor și exi
gențelor cumpărătorilor.

In continuare, in ir 
prinderii 
miting al 
giene la 
10 000 de 
gineri de _  ______ ___ _______ ... v.
tricotaje București, de Ia alte între
prinderi ale sectorului VII al Ca
pitalei.

Cu puternice urale și aplauze, în- 
tîmpină participanții la miting pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
prințul Norodom Sianuk, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni și cambodgieni, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și prințesa Mo
nique Sianuk.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
Cambodgiei și Republicii Socialiste 
România.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comite
tului municipal București, al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Au luat apoi cuvintul muncitoarea 
Emilia Radu și inginera Veronica 
Burtea.

Primit cu iii Și îndelungi aplauze, 
cu ovații, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Intîmpinat cu aplauze puternice 
și urale a luat apoi cuvintul prințul 
Norodom Sianuk.

Mitingul s-a încheiat într-o at
mosferă însuflețitoare. In aclamați
ile mulțimii, cei doi șefi de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk, iși string călduros 
miinile.

la

incinta între- 
are loc un impresionant 
prieteniei româno-cambod- 
care participă aproape 
muncitori, tehnicieni, in

ia Fabrica de confecții și

In dupâ-amiaza zilei de 21 iunie. 
La Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a avut loc solem
nitatea semnării Declarației comune, 
adoptată cu prilejul vizitei oficiale 
in România a șefului statului Cam- 
bodgia, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom Sianuk.

Declarația a fost semnată din par
tea română de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, iar din partea Cam
bodgiei de Alteța Sa Regală, prințul 
Norodom Sianuk. șeful statului Cam
bodgia, președintele Frontului 
Național al Cambodgiei.
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S-A ÎNCHEIAT BĂTĂLIA DIN FRUNTEA CLASAMENTULUI

F.C. ARGEȘ A CÎSTIGAT CAMPIONATUL DE FOTBAL!
• Un nou oraș pe harta campionilor, Piteștiul • Petrolul și Politehnica 
au obținut victoriile speranței 9 Farul și Jiul, ajunse și ele in zona retro
gradării • Rapid făcut k.o. la București !

REZULTATE TEHNICE

PE PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ 
A BRĂILEI, 

TINERII SPORTIVI 
AU RĂSPUNS
„PREZENT"

LA IMPERATIVUL
ACESTOR ZILE:

cincinalul Înainte de termeni

noua ten-
a blo~. 

intre \'ea: 
spate).

lui Dobr-.n. 
este noua 

pioană a tării! Cu

S.C. Bacău 
Univ. Craiova 
Petrolul 
Politehnica 
C.F.R. Cluj 
F.C. Argeș 
Rapid 
Steaua

— A.S.A. Tg, Muros
— Jiul
— Dinamo
— U.T.A.
— Farul
— Crișul
— Steagul roșu
— „U" ciui

CLASAMENT

4. Â.S.A. Tg. Mureș
5. Steagul roșu
6. Sport Club Bacău
7. Dinamo
8. Univ. Craiova
9. Rapid

10. Steaua
11. C.F.R. Cluj
12. Farul
13. Jiul
14. Peirolul
15. Politehnica
16. Crișu!

ULTIMA

Farul
Steagul lușu 
A.S.A. Tg. M. 
„U" Cluj
Jiul
Cricul
U.T.A.
Dinamo

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

18
14
15
13
72
14
12
13
13
10

9
8
9
9
6
3

3
7
5
7
8
4
7
5
4
8
7
9
7
7

12
8

8
8
9
9
9

11
10
11
12
11
13
12
13
13
11
18

48— 35
49— 29
38—27
32—29
35—21
41—39
44—33
41—33
49—38
34—25
27—35
26— 37
24—38
23—38
27— 39
16—52

39
35
35
33
32
32
31
31
31
28
25
25
25
25
24
14

ETAPĂ (25 lUNiî)
Univ. Craiova 
C.F.R. Cluj 
Politehnica
Rapid
Petrclul
Steaua
Sport Club âacau 
F.C. Argeș

GOLGETERI

(în tur 9—2)
(0—0
(0—2
(0—1)
(1—0
(0—4'
(2—4
(2-3,

19 GOLURI : Oblemenco (Univ Craiova) — 6 
1« GOLURI : Nea.su (Rapid).
15 GOLURI : Dobrin (F. C. Argeș) — 3 din 1
11 GOLURI : Rugiubei (Sport Club Baciu). 

(U.T.A.).
10 GOLURI : Pescarii (Steagul roșu). Domlde

1 din 11 m. Adam („U" Clui) — 5 din 11 m.
9 GOLURI : Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11

din 11 m.

m.

Efervescența creată de întrecerea 
socialistă declanșată în cinstea Con
ferinței Naționale a P.C.R. și a 
celei de a XXV-a aniversări a Re
publicii a cuprins un mare număr 
de oameni ai muncii din munici
piul Brăila.

Alăturîndu-se însuflețitelor acți
uni, tinerii — printre care și nume
roși sportivi — au lansat chemări 
mobilizatoare, au răspuns cu entu
ziasm celor primite-

In aceste zrfe fierbinți, ne am 
aflat pe raza platformei industriale 
Chișcani-Brăila — acolo unde se 
prefac în celuloză, hîrtie, carton, 
celofibră, supercord și celofan stu
ful și lemnul, aduse din Deltă sau 
de pe masivele munților patriei.

In cadrul celor două Combinate 
existente aici am găsit multe ini
țiative ca: „Valoarea noilor piese 
de schimb asimilate în acest an 
va fi de 13 milioane lei“, la Com
binatul de celuloză și hîrtie, „Pro
ducem tona de celofan cu 300 Iei 
mai ieftin", la Combinatul pentru 
fibre artificiale, și multe altele.

Cea mai reprezentativă acțiune 
ni s-a părut aceea a tineretului, 
care predomină numărul de sala- 
riați din cele 2 combinate. „Linia 
tineretului'1 de Ia Fabrica super
cord a chemat la întrecere pe toți 
tinerii de pe platforma Chișcani cu 
următoarele obiective i

• Reducerea consumurilor speci
fice, sporirea calității produselor, 
lichidarea deșeurilor și rebuturilor, 
folosirea la maximum a fondului 
de timp, întreținerea și folosirea 
utilajelor la capacitatea proiectată, 
reducerea numărului de piese de 
schimb și a opririlor accidentale.

Entuziasta chemare n-a rămas 
fără ecou, și tinerii de la secția de 
fabricat carton au răspuns i

• „Ne angajăm 
la îmbunătățirea 
plex și triplex, să 
murile specifice cu 
bracul cu 0,5 la sută sub procentul 
admis ; în același timp, Linia tine
retului să producă la fiecare 24 ore 
cite o tonă de carton în plus ; vom

să contribuim 
cartonului du- 
reducem consu- 
1 la sută, iar

pune un accent mai mare pe fabri
carea cartonului pentru cutiile de 
chibrituri, contribuind la reduce
rea importului ; vom efectua 250

N. COSTIN, coresp. județean

(Continuare tn pag a 2-a)

ÎNTRECERILE „SAPTAMINII
SPORTURILOR OLIMPICE"

In întreaga țară se desfășoară. în 
aceste zile. întrecerile „SAPTAMINII 
SPORTURILOR OLIMPICE", com
petiție de masă dedicată Conferin
ței Naționale a partidului. Ea prile
juiește celor dornici de afirmare, 
posibilitatea de a se întrece într-o 
dispută nepretențioasă, deschisă tu
turor și, tocmai de aceea, deosebit 
de utilă. Simbolic, cel puțin, toți 
concurenții acestei săptămini se pot 
socoti viitori -olimpici”.

Duminică. pe stadionul Dinamo 
din Capitală, — începînd de la ora 
8,30 — vom avea posibilitatea să ur
mărim un frumos spectacol sportiv 
oferit de întrecerile finalistelor mu
nicipiului București. Dar, să vedem 
ce cuprinde programul acestei mani
festări. Mai întîi atletism (alergări 
de viteză, săritura în lungime, arun
carea greutății) apoi handbal, volei, 
fotbal, discipline la care se dispută 
întîlnirile finale, și natație.

In afară 
mai putea 
bal între 
Selecționta 
handbal dintre Selecționata munici-

piului București și Combinata Ra
pid—-Dinamo, la întîlnirile de volei 
Rapid—Dinamo și Progresul—Electra, 
precum și la demonstrații de ciclism, 
lupte, judo, înot artistic executate 
de sportivi fruntași.

Pentru acei spectatori care doresc 
să-și pună în valoare calitățile spor
tive. in parcul „Dinamo" vor fi 
montate platforme, unde există po
sibilitatea măsurării forței, îndemî- 
nării, vitezei, prin ridicarea halte
relor, aruncarea greutății, trasul 
țintă cu mingea de oină etc.

Fiecare participant Ia întrecere 
demonstrații va deveni purtător 
brevetului „Săptămina olimpică".

Așadar, există toate condițiile

la

al
/vșaaar. exista toate condițiile ca 

duminică să Tuăm parte la un mare 
și frumos festival polisportiv.

F. C. 
cam- 
° e 

tapă inainte de fluierul finii 
in divizia A, una din cele două 
enigme ale acestei pasionante 
întreceri fotbalistice — cine va 
purta cununa de campioană? 
— a fost dezlegată: cișugiâd cu 
brio in fața publicului său in 
extaz, echipa piteșteană a luat 
avansul necear asupra urmă
ritoarelor sale. UT.A. și Um- 
versitatea Cluj, care ii permi
te să transforme jocul ei din 
ultima ;etaoă. cu. Dinamo in
tr-o simplă formalitate- Cam
pionatul a fost cistigat de pe 
acumî

Victoria lui F.C. Argeș, rea
lizată la capătul unei lupte ce 
părea, să nu uităm, fără șan-e, 
la un moment dat. răsplă
tește ambiția și angajamen
tul total al unei formații cu o 
singură vedetă, dar 
omogen, încrezător 
sale. U.T.A., marea 
acestui campionat, a 
sul la Iași, după 
vreme nu putuse să-și asigure 
decit un rezultat de egalitate, 
care, oricum, nu i-ar fi folo
sit la nimic.

In schimb, in urma rezulta
telor de ieri, in zona retro
gradării, semnele de întrebare 
sint mai numeroase ca oricind. 
două echipe. Jiul și Farul aflin- 
du-se intr-o situație primejdioasă. 
Oricum, obținind i ictoriile dis
perării, ieri, în ultime’e me
ciuri disputate pe teren pro
priu, Petrolul și Politehnica au 
dreptul să spere pină dumi
nică seara, cind va cădea cor
tina peste această agitată edi
ție a campionatului diviziei A. 
Prin jocul rezultatelor din ul
tima etapă. C.F.R. Cluj, care 
pare salvată in mod normal, 
se află incâ amenințată și 
nu-și poate permite să doarmă 
liniștită, cum ar merita după 
turul de forță din returul cam
pionatului.

Tensiunea, în această zonă, a 
atins cote maxime. Aproape 
că-ți vine să invidiezi situația 
Crisului, care a scăpat de orice 
probleme...

Dintre rezultatele zilei, reține 
atenția marea surpriză de la 
București, infringerea la scor a 
Rapidului, acasă, care, insă, în 
conjunctură actuală, rămine o 
suroriză... platonică (J. BE
RARII)

In pag a IV-a corespondențele trimișilor noștri.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

AL PRIMEI REUNIUNI SEMIFINALE
cu un lot 
in forțele 
învinsă a 
cedat pa
ce multă

O finală inedită : ST. BĂIATU-R. COZMA
Deși la concurentă cu fotbalul, 

prima reuniune a semifinalelor 
pionatului național de box a 
in tribunele patinoarului „33

cam- 
atras

PROGRAMUL SEMIFINALEI 
(azi, de la ora 19, la patinoarul

dinamocist
Dumitrescu in minutul de 

refacere

A. Vasile și antrenorul 
C.

de iubitorigust" aproximativ 2000 
a: pugilismului.

In primul meci s-au 
tre Ganea și prospătul 
fan Bâiatu (promovat prin tragera 
la sorți în această fază). începutul 
partidei a arătat pe Ganea pornit 
pe fapte mari, dar Băiatu, atent, a 
ripostat cu precizie prin directe de 
dreapta și mai multă claritate in ac
țiuni. Datorită avertismentului pri
mit de Ganea în rundul 2, victoria 
stelistului nu mai putea fi pusă la 
îndoială, iar verdictul judecătorilor 
a fost unanim. Băiatu b.p. (5—0) 
Ganea. Meciul a fost condus de al 
treilea arbitru străin prezent la

întilnit Fe- 
stelist Ște-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

de acestea spectatorii vor 
asista la un meci de fot-

Selecționata actorilor și 
ziariștilor, la partida de

De mâine, in sala Floreasca

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE AL ROMÂNIEI

Cea de a Xl-a ediție a Turneu
lui internațional de lupte greco- 
romane și libere al României este 
așteptată’ cu deosebit interes. Și 
aceasta nu atît pentru faptul că 
și-au anunțat participarea concu- 
renți din multe țări (18) cit mai 
ales pentru că întrecerile compe
tiției sînt programate cu puțin 
timp înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen. Pînă ieri au sosit 
luptătorii din Bulgaria, Cuba, El
veția. Franța, Israel și Maroc. As
tăzi ’ sînt așteptate loturile din 
Cehoslovacia, Danemarca, Iugo
slavia R.D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Grecia, R. P. Mongolă, 
Polonia, Suedia, Uniunea Sovieti
că, și Ungaria

Ieri a sosit telegrama federației 
de specialitate din Uniunea Sovie
tică anunțînd lotul care va fi de

plasat la București. La categoria 
muscă va concura reputatul lup
tător Vladimir Bakulin, campion 
mondial la ediția de la București 
(1967), și medaliat cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico, iar la semiușoară a fost 
anunțat marele luptător Roman 
Rurua, campion olimpic și de două 
ori campion mondial.

Iată ce ne-a declarat la sosire 
antrenorul lotului marocan care 
nu este altul decît profesorul Ion 
Lefter : ,Mă ocup de pregătirea 
luptătorilor marocani de puțin 
timp. Nu pot aprecia care este 
meritul meu, dar știu că ei și-au 
cucerit dreptul de a participa ia 
confruntările olimpice, clasîndu-se 
pe locul II la ..Cupa oceanică11 
desfășurată la sfîrșîtul fiăptămînil 
trecute la Bay one (Frarița).

Ștefan 
finalist

Băialu (Steaua) primul 
al categoriei semimuscă

A ll-a
„23 August")

muscă : Tr. Cerchia — I Nicolau, 
cocoș : M. Toni — O. Badea, M. 
pană : G. Pometcu — O. Amăzăroaie,

Categoria
Categoria
Categoria

A. Dumitrescu
Categoria ușoară: C. Cuțov — C. Stan, L. Mathe — D.
Categoria semimijlocie : I. Hodoșan — V. Zilberman,

P. Dobrescu
Categoria semigrea : P. Cojocaru — H. Stump, P. Cimpeanu 

M Constantinescu

A. Co ian — Șt. Cocioc 
Peia — 1,

P.
Lung» 
Nedelcea

Moraru
Al Popa —

LA TAMPERE - CONSTANȚA VALORICA, VICTORII DE PRESTIGIU
SI 0 UTILA VERIFICARE A ECHIPAJELOR OLIMPICE

Cea de a 6-a ediție a regatei inter
naționale Tampere a purtat, vizibil, 
amprenta intenselor pregătiri olim
pice și tocmai acest lucru ne îndeam
nă să renunțăm la alte impresii din 
recenta deplasare a echipei României 
in Finlanda. Nu vom vorbi, așadar, 
despre „Țara celor o mie de lacuri”, 
nici despre tulburătoarea frumusețe 
a nopților albe finlandeze, despre li
niștea tainică a pădurii întinsă pe o 
distanță de aproape 200 de kilometri, 
ntre Helsinki și Tampere, nici des

pre splendoarea liliacului abia înflo
rit intr-o primăvară mai generoasă 
ca oricind, dacă vreți, nici despre 
surisul fermecător al cuceritoarei 
Pirjo Laitila — „miss Finlanda 1971“ 
— care impărțea trandafiri învingă
torilor...

Răminem, deci, pe malul lacului 
Kauka Jărui. unde s-av disputat în
trecerile regatei internaționale și unde, 
anul viitor, vor avea loc campiona
tele mondiale de eaiac-canoe.

Ni se pare util sâ notăm, înainte 
de toate, prezența numeroasă a con
curentelor (reprezentind 12 țări), mulți 
dintre ej laureați olimpici, mondiali 
și europeni, cum ar fi, de exemplu : 
Lewe (R.F. a Germaniei). Petterson, 
(Suedia), Pfaff, Seybold (Austria) ș.a. 
Fără îndoială, aceasta este principa
la explicație a faptului că finalele de 
la Tampere au fost caracterizate nu 
numai de spectaculozitate ci și de un

ridicat nivel tehnic, prilejuind o uti
lă verificare preolimpică pentru toa
te echipajele inscrise pe listele de 
start.

CE A URMĂRIT SI CE A REALI
ZAT ECHIPA ROMÂNIEI LA A- 
CEASTA IMPORTANTA CONFRUN
TARE INTERNAȚIONALA? Primul 
răspuns il constituie verificarea in 
probele olimpice a sportivilor noștri, 
in compania unor adversari cu care 
incă nu se intilniserâ în acest sezon.

Echipajul de caiac 4—1000 m, format din Aurel Vernescu, Mihai Zafiu, Roman Vartolomeu și Atanasie Sciotnic. Foto ; Paul ROMOȘAN

De aici explicația faptului că. deși 
puteau obține rezultate meritorii, 
chiar victorii, caiaciștii și canoiștii 
români nu au luat startul in probe’e 
de fond sau de juniori (prin Maria 
Ivanov) și s-au înscris, in afara pro
belor olimpice, numai la dcuă din 
întrecerile pe distanța de 500 m, echi
pajele respective neavind concurs in 
ultima zi a competiției și astfel par
ticiparea lor fiind încadrată in pla
nul pregătirii de ansamblu pentru 
Jocurile Olimpice. Concluziile de or
din generai arată că, in aceste con
diții și avind asemenea obiective, 
ECHIPA NOASTRĂ S-A COMPOR
TAT BINE. CUCERIND TREI VIC
TORII ȘI — PRACTIC — FIIND 
PREZENTA IN LUPTA PENTRU 
INTIIETATE IN TOATE CELE 7 
PROBF. OLIMPICE. Analiza timpi
lor realizați confirmă, de asemenea, 
o constanță valorică pe care, fără 
îndoială, o dorim fără oscilații in 
perioada următoare. In același plan 
al concluziilor generale credem că 
se poate situa și revirimentul canoiș- 
tilor cărora, se pare, lecția de la 
Plovdiv le-a prins extrem de bine.

Dan GARLEȘTEANU

iContinuaro In pag. a 3 a)
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Astăzi, la Tg. Mureș

START ÎN EDIȚIA A XVII-a A „CUPEI VOINȚA"

ANGAJAMENTE 
Șl ACȚIUNI 

LA „INDUSTRIA 
LINII" 

TIMIȘOARA

BISTRIȚA-NASAUD: Festivalul 

duminicilor cultural-sportive
Propunîndu-și o amplă acțiune 

de popularizare a exercițiilor fizice 
și sportului in rindul cetățenilor. 
C.J.E.F.S. Bistrița Năsăud și-a in
dus în planul întocmit în vederea 
întimpinării Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a proclamării Republi
cii numeroase manifestări de masă. 
Printre ele figurează și un Festival

al duminicilor cultural-sportive, 
care se va organiza in comunele 
și satele județului. Sint prevăzute, 
de asemenea, competiții populare 
la atletism, fotbal, handbal, oină, 
trîntă. Cupe memoriale închinate 
celor două mari evenimente poli
tice din viața poporului nostru.

I. IOMA-corespondent

Orașul Tg. Mureș, devenit tem
porar cartierul general al cicliști
lor participanți Ia cea de a XVII-a 
ediție a „Cupei Voința", polarizează 
atenția tuturor iubitorilor sportu
lui cu pedale din țară. De aici, 
timp de patru zile, vor porni să 
se întreacă, pe diverse trasee, cei 
mai buni cicliști români, cărora 
li s-au alăturat 28 de alergători 
fruntași din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei, Polonia și Unga
ria. îată programul complet al în
trecerii :

22 iunie — ETAPA I (start ora 
9,30): Tg. Mureș — Reghin — So- 
vata — Tg. Mureș, 127 km. (pe

ora 10) 1 circuit pe străzile centrale 
ale orașului (35 ture a 1,6 km. 
turul).

LA BRASOV 
„CUPA DUNĂRII" 
LA MOTOCROS

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI C
Echipele care vor juca hi barajul diviziei B : I.T A, Pașcani, 

Petrolul Moinești, Delta Tulcea, Elecironica București, Gloria Buzău, 
Flacăra Moreni, Metalul Drobeta Tr. Severin, Vagonul Arad, Indepenoența 
Sibiu, Victoria Cărei, Industria sîrmei Cîmpia Turzii și Mefrom Brașov.

Integrat în elanul general cu care 
oamenii muncii de pe întreg cuprin
sul patriei s-au angajat să înfăptu
iască înainte de termen cifrele cin
cinalului, colectivul prodigioasei în
treprinderi timișorene ..Industria Li
nii", din care fac parte și cei peste 
1 500 de membri ai asociației spor
tive, și-a suplimentat angajamentele 
inițiale cu 15 milioane Iei la produc
ția marfă, 15 tone fire pieptănate și 
4 tone fire cardate, 20 000 de m p. 
de țesături, autoutilări în valoare de 
3 milioane lei, prin montarea, îna
inte de tremen, a 46 de războaie.

Pe plan sportiv, membrii asociației 
„Industria Linii" au hotărât ca pînă 
la Conferința Națională a Partidului 
să remonteze baza sportivă, să dea 
în folosință un grup social pe lingă 
bazinul acoperit, să amenajeze un 
teren de handbal, unul de volei și 
o zonă verde, în care muncitorii și 
familiile lor să-și poată petrece 
timpul liber în tovărășia mișcării și 
a sportului.

încă în cursul acestei luni. Consi
liul asociației va organiza numeroa
se activități de masă, la atletism, 
volei, handbal, fotbal, natație, ast
fel ca fiecare salariat să participe 
la cel puțin o competiție. Întrecerile 
sînt programate pe secții și pe 
schimburi.

C. CREȚU-coresp.

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!

Numeroase întreprinderi, mstitu- 
| ții si cluburi sportive oferă particl- 
| lianților diferite trofee și premii : 
I „Cupa UCMMB — Metalul" — spor, 

tivului cu cele mai multe participări 
in „Cupa Voința" : două cupe de- 

1 cernate de Clubul sportiv Voința 
București celor mai tineri sportivi 

| străini si români ; „Cupa Igiena" 
București — celui mai bine clasat 

■ sportiv cooperator român. Trofeul 
redacției „Sportul” — celui mai com- 

i bativ rutier...

(Urmare din pag 1)

ore de muncă patriotică la construi
rea noului Stadion municipal

Cei 26 de tineri ai echipe-, de re
parații capitale de la Combinatul 
pentru fibre artificiale, printre 
care și numeroși sportivi, care lu
crează la mașinile de filat se an
gajează :

• Să reducă numărul de zile la 
efectuarea reparațiilor, dînd in fo
losință o mașină cu 10 zile mai 
devreme, să repare, peste plan, 
două mașini de filat.

Dintr-un alt colț al platformei, 
echipa de întreținere mecanică a 
uzinei de apă. formată de asemenea 
numai din tineri, se angajează să 
execute lucrări cu materiale din e- 
conomii Și recuperabile timp de 6 
zile, economisind astfel suma de 
50 000 lei.

Cine sînt acești muncitori care 
dau viată atîtor .inițiative ?

Majoritatea, absolvenți ai școlii 
profesionale, tineri care s-au înca

drat organic, alături de cei mai în 
virstă, în marea luptă cu cifrele, 
cu timpul, cu calitatea. Printre ei 
am remarcat pe Sandu Cotigă, 
Gheorghiță Răducanu. Niță An- 
ghel, Nicolae Azimioară, Ștefan 
Popoacă, Fane Orzaru. Iacob Carst. 
componenți ai echipei de fotbal 
„Unirea Tricolor", ce activează în 
seria a III-a a diviziei C, pe Ni
colae Furtună. Gheorghe Bratu. 
din echipa divizionară de volei, pe 
I. Temelie, Andrei Rarinca și alții, 
membrii echipelor de fotbal din 
campionatul județean. Toți, într-un 
glas, sînt ferm hotărîți să depună 
întregul efort de care sînt capabili 
pentru îndeplinirea exemplară a 
angajamentelor luate în produc
ție și pentru noi succese pe tere
nurile de sport.

La Chișcani, acolo unde stuful 
Deltei este valorificat din plin, a- 
colo unde munca creatoare a omu
lui se transformă în bunuri puse 
la dispoziția colectivității, sportivii 
au răspuns ,.prezent*  !

• La Brăila — în cadrul 
I.A.S. „Insula mare a Brăilei", 
o nouă asociație sportivă : „Pes
cărușul". A 33-a din județ, cu 
secții de fotbal, atletism, pop ce, 
șah ,voiei, tenis de masă și... 
1 000 de membrii (I. BALTAG, 
coresp.)

bitrii sînt oameni mari, iar spor
tul este practicat foarte mult de 
elevi. Pornind de ja această reali
tate Comitetul municipal U.T.C 
Ploiești, în colaborare cu CJEFS 
Prahova și Inspectoratul județean 
de învățămînt, au organizat în 
acest an niște cursuri pentru pre
gătirea de arbitri — elevi la mai 
multe discipline. Așa cum era de 
așteptat, cursurile s-au bucurat de 
o largă popularitate și au fost spri
jinite de cei mai buni arbitri p'.o- 
ieșteni, care au funcționat ca lec
tori. în urma exemplului susținut 
au absolvit cursurile un număr de 
69 tineri, care au primit într-un 
cadru festiv — din partea tovară
șului Victor Sorescu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal U.TC. 
Ploiești — carnete și ecusoane, ast

acest traseu vor fi punctați în 
clasamentul cățărătorilor primii a- 
lergători ce vor trece cotele mai 
înalte de la Chiherul de Sus, Bă- 
lăușeri și Acățari).

23 iunie — ETAPA A II-A (start 
ora 9): contracronometru — Tg. 
Mureș — spre Apahida și retur, 
27 km. ; ETAPA A III-A (start 
ora 15): Tg. Mureș — Reghin — 
Lunca Bradului și retur, 60 km. 
(vor fi punctate sprinturile de la 
Reghin, atît la ducere, cît și la 
întoarcere).

24 iunie — ETAPA A IV-A (start 
ora 9,30): Tg. Mureș — Sighișoara
— Mediaș — Tîrnăveni — Iernut
— Tg. Mureș, 162 km. (puncte de 
cățărare : Acățari, Bălăușeri. He- 
tiur, Hula Daneș, Hula Mediaș, 
Dealu Botorca, Hula Timăveni).

25 iunie — ETAPA A V-A (start

• O veste bună pentru iubitorii 
de motocros din Brașov și locali
tățile învecinate 1 duminică, 16 
iulie, va avea loc pe traseul de 
pe Valea Răcădăului o nouă etapă 
în cadrul competiției internaționale 
„Cupa Dunării". Și-au anunțat par
ticiparea alergători din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Ungaria, 
Iugoslavia, și Bulgaria. înainte cu 
o săptămînă, este programat pe 
același traseu un trial, în urma 
căruia va fi definitivată echipa 
națională a țării noastre pentru 
această competiție.

• Amînată din cauza timpului 
nevaforabil, etapa a III-a a cam
pionatului național de dirt-track a 
fost reprogramată sîmbătă, pe pista 
stadionului Metalul din Capitală. 
A doua zi se va desfășura pe a- 
celași stadion, (conform calenda
rului) etapa a IV-a a campionatu
lui. Reamintim că în clasament con
duce sibianul Ion Bobîlneanu.

• Pregătirile în vederea startu
lui în campionatul republican de 
viteză se apropie de sfîrșit. Aler
gătorii din București, Galați, Plo
iești, Timișoara, Baia Mare și alte 
centre din țară își pun la punct 
motocicletele pentru etapa inaugu
rală. care va fi găzduită de orașul 
Reșița, în organizarea Clubului 
sportiv muncitoresc din localitate.

în program figurează probe nu
mai pentru seniori, la toate cate
goriile de participare.

Duminică s-a disputat ultima etapă 
a campionatului Diviziei C de fotbal, 
care a incnelat eaiția 1971—1972 a 
acestei mari competiții, în care s-au 
întrecut, de-a lungul celor 26 de e- 
tape, 167 de echipe. Campionatul a 
supus participantele la un efort sus
ținut, făcînd o triere de valori, cre- 
înd bucurii pentru suporterii celor 
12 capi de serii, care vor participa 
la barajul Diviziei B, și supărări 
pentru susținătorii celor 23 de for
mații care în toamnă nu vor mai 
face parte din această a treia cate
gorie a campionatului republican. _

In toate seriile, dar în special în 
seriile 1. 2, 3, 6, 7, 8 și 11, s-a dat 
o luptă pasionantă pentru ocuparea 
primului loc. fn toate grupele cele 
mai bune echipe s-au clasat în frun
te.

Aceste formații, împărțite în gru
pe de cite trei, vor juca pentru pro
movarea în divizia secundă. Cîștigă- 
toarele seriilor 1, 2, și 3 vor juca 
la Piatra Neamț, 4. 5 și 6 la Ploiești. 
7, 8 și 9 la Km. Vîlcea 10, 11 și 121a 
Tg. Mureș. Zilele de disputarea me
ciurilor de baraj au fost fixate pen
tru 2, 5. și 9 iulie. Primele formații 
din fiecare grupă se califică pentru 
Divizia B.

Nu este lipse de interes, credem, 
să revenim asupra acestei ultime e- 
tape, care a fost una. dintre cele 
mai interesante și în care unele par
tide (evident, cele cheie, unde com
petitoarele urmăreau obținerea pri
mului loc sau evitarea retrogradării) 
s-au încheiat cu rezultate de-a

dreptul suprinzătoare. în seria a 
II-a, de pildă, Petrolul Moinești a 
invins-o pe Gloria Tecuci, care nu 
mai putea evita retrogradarea, cu 
13—2 (unul din motivele înfrîngerii 
fără precedent a echipei tecucene a 
fost, după relatarea corespondentului 
nostru din Moinești .oboseala echipei 
oaspe, care a călătorit cu trenul...) 
Formației petroliste i-ar fi fost su
ficient și un egal pentru ocuparea 
locului I. _

Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
(seria a Xl-a) a produs din nou o 
surpriză de proporții. După ce cu 
două săptămîni în urmă a cîștigat 
la Turda cu 7—0, acum, în final, 
cînd avea neapărat nevoie de un 
scor substanțial — se afla la egali
tate de puncte (39) cu Chimica Tîr
năveni și ambele echipe jucau în 
deplasare — „Sîrma“ a obținut o 
victorie la un scor categoric, 6—0 la 
Dej cu Unirea. Deci două victorii 
(13—0) în deplasare în fața unor e- 
chipe bine cotate în seria respec
tivă.

Un alt rezultat, la fel de dubios, 
s-a obținut în meciul dintre Textila 
Sebeș și Vitrometan Mediaș, 9—0 
Prima echipă fiind pe locul 13 îna
intea ultimei etape... Cu acest 9—0. 
Textila a egalat-o pe Constructorul 
Hunedoara și la puncte (22) și la go
laveraj (Textila 37—53, iar Cons
tructorul 22—38) dar fotbaliștii din 
Sebeș, avînd cu o victorie mai mult 
decît' hunedorenîi, au evitat retro
gradarea...

Toma RABȘAN

După tamponatul divizionar

NOUA FORMULĂ COMPETIȚIONALÂ ESTE BUNĂ, DAR...

/I f „LUPTELE

Marți, la Bacău, s-au încheiat și 
întrecerile campionatelor republica
ne de lupte libere (tineret). Meciu
rile din cadrul ultimei zile de con
curs — decisive pentru clasamentele 
finale ale celor 10 categorii de greu
tate — au fost de un nivel, tehnic 
și spectacular, mult superior celor 
din prima zi. In drumul lor spre 
prima treaptă a ierarhiei naționale, 
tinerii concurenți și-au aruncat în 
luptă toate puterile, dar au și evi-‘ 
dențiat cunoștințe temeinice pentru 
gradul lor de pregătire. Au fost mul
te partide care au entuziasmat, care 
au menținut interesul întregii asis
tențe de la primul pînă la ultimul 
sunet de gong. Fără îndoială, in 
fruntea acestora s-a situat partida 
dintre proaspătul campion balcanic, 
dinamovistul Florian Moț și elevul 
antrenorului fon Bătrîn, 'de la Dina-" 
mo Brașov. Gheorghe Dobrănel*.  Cu 
o voință extraordinară și profitind 
de unele erori tactice comise de ad
versari, Dobrănel a obținut o valo
roasă victorie la pttfftfTe și primul ’ 
său titlu de campion al categoriei 
cocoș. La fel de disputate au fost și 
meciurile Andrei Șuba — Gheorghe 
Potirnache, Gheorghe Ștefan — Au
re] Neagu, Petre Ioniță — Victor 
Dima și Stelică Morcov — Ștefan

Arbitrul internațional BURHAN PANOUL (Turcia):

LIBERE DIN ROMÂNIA, IN MARE PROGRES"

Gyorgy, în care învingătorii, ca și 
învinșii, au avut o comportare re
marcabilă.

Mai puțin de furcă au avut Emi- 
lian Cristian (semiușoară), Ion Du
mitru (mijlocie) și Ladislau Simon 
(grea), sportivi care -s-au detașat e- 
vident de colegii lor de întrecere, 
prin clasa lor superioară. Nu este 
mai puțin adevărat că desprinderea 
lor s-a produs și ca urmare a pe- 
nuriei de elemente de valoare la ca
tegoriile respective. Dacă la une’.e ca
tegorii au fost angajați direct în 
lupta pentru primul loc cite 3- 4 
și chiai 5 sportivi, la cele sus-men- 
ționate. în afara învingătorilor, n-am 
văzut concurenți pe care să se poa
tă pune bază in întreceri interna
ționale.

Referindu-ne la mvelul ‘valoric a! 
"competiției, putem afirma eă acesta 
-a fost suficient de ridicat, fapt con
statat și de arbitrifl turc. dr. Bur- 
han Pandiil, arbitrul F.I.L.A., care 
ne-a declarat : „Ceea ce am remarcat 
fa *aceșir  tineri “sportivi români este 
faptul că ei practică un stil curat 
de lupte libere, dispun de o mare 
putere de luptă și sînt pregătiți ex
celent din punct de vedere fizic. M-a 
impresionat in mod deosebit dina
mismul meciurilor, pe care se pune

acum un mare accent in competițiile 
internaționale. Luptele libere din 
România sint intr-un mare progres".

Ora tirzie la care s-a încheiat în
trecerea nu ne-a permis să prezen
tăm lista primilor trei clasați. O fa
cem acum :

SEMIMUSCA : 1. Gh. Ștefan
(Rapid), 2. A. Neagu (Dunărea Ga
lați), 3. P. Brindușan (Viitorul Timiș). 
MUSCA : I. P. Ioniță (Progresul 
Buc.), 2. V. Dima (Metalul Tîrgo- 
viște), 3. T. Sabău (Dinamo Bv.) ; 
COCOȘ ; 1. Gh. Dobrănel (Dinamo 
Bv.), 2. FI. Moț (Dinamo). 3. Gr. 
Condrat (Dinamo Bv.) ; PANA : 1. 
A. Șuba (Dinamo Bv.), 2. Gh. Potîr- 
nache (Progresul Brăila). 3. D. Pi- 
țurcă (Dinamo) ; SEMIUȘOARA : 1. 
Em. Cristian (Qișamo Bv.), 2. E. Te- 
gias (Dinanix JJvX 3, C. Fodorea 

-(Steagul Roți Bv.): UȘOARA: 1.
Gh. Paraschiv (Dinamo Bv.), 2 Șt. 
Popescu (Dinamo), 3. KL Pircălabu 
(Steaua) : SEMIMIJLOCIE : 1. V. Ti- 
gănaș (Dinamo) 2. C. Ardeieanu (Vul
turii Lugoj). 3. T. Limbă (Steagul 
Roșu Bv.) ; MIJLOCIE : 1. L Dumi
tru (Steaua), 2. A. Bălă’anu (Rapid), 
3. E. Kclemen (Mureșul) ; SEMI
GREA : 1. ȘL Morcov (Dinamo), 2. 
Șt Gyorgy (Mureșul), 3. N. Ștefă- 
nescu (Tierna Orșova) ; GREA : 1.
L. Simon (Dinamo), 2. A. Nagy (Mu
reșul), 3. E. Costaș (S S. Petroșani).

Mihai TRANCA
TURNEUL 

DE LA
FEMININ 

BRAȘOV

MARIA IVANKA SE DETAȘEAZA
Odată cu apropierea finișului, lupta 

devine tot mal ascuțită in turneul 
internațional feminin de șah de la 
Brașov. Candidatele la primele 
locuri — din rindul cărora se re
marcă in mod deosebit tinăra cam
pioană a Ungariei, Maria Ivanka, — 
joacă 'energic, la cîștîg; Dat, in a- 
cest context apar riscuri și... surpri
ze. In runda a 9-a, de pildă, s-a' 
în egistrat o singură remiză.

lată rezultatele ultimelor două 
zile-

Runda a 9-a : Ivanka — Just 1—0, 
Baumstarck — Vreeken 1—0, Gheor- 
ghieva — Wasnetzki 1—0, Șui — 
Stadler 1—0, Polihroniade — Reicher 
1—0, Teodorescu — Radzikowska 
>/2—72 : Runda a 10-a ■' Stadler — Po
lihroniade 1—0 (!), Wasnetzki — Șui

i

1—0 (!), Just — Baums-tarck 1—0, 
Makai — Reicher. Radzikowska — 
Ivanka, Honfi — Teodorescu și 
Vreeken — Gheorghieva — remize ; 
Partide întrerupte : Makai — Șui
1—0 (reprezentanta noastră a greșit 
in poziție net ciștigetă !), Radzi
kowska — Honfi 'A—'li.

Cu trei runde înainte de sfîrșit 
clasamentului este următorul :

Ivanka 1 Va, Polihroniade 6 (1). 
Reicher și Șui 6, Just 5 țș, Baum- 
starck și Vreeken 5, Makai 4 Va (2). 
Stadler și Teodorescu 4 Gheor
ghieva și Radzikowska 4, Honfi 3 (1), 
Wasnetzki 2 puncte.

T. NICOARA
arbitrul concursului

• Au fost înscri
se în cupele eu
ropene echipele ro 
mânești- în „Cupa 

cupelor" (o nouă competiție desti- 
dată voleibaliștilor, la care part:cipă 
Tie câștigătoarea cupei, fie, în lipsa 
unei astfel de competiții, echipa 
clasată pe locul secund în clasa
ment) vor participa Rapid Bucu
rești (masculin) și Politehnica Iași 
(feminin), iar în „Cupa campionilor 
europeni" : Dinamo (masculin) și 
Rapid (feminin). Tragerea la sorți 
va avea ioc la 5 iulie, la Katowice.

• între 5 și 9 iulie se va des-

MINIBASCHETBALISTII DEBUTEAZĂ 
IN FESTIVALUL' PIONIERESC

LA PALATUL PIONIERILOR 
DIN CAPITALĂ

50 de echipe, reprezentind 15 
orașe ale țării, își dispută, de as
tăzi pînă sîmbătă, ediția a Vl-a a 
Festivalului pionieresc de minibas- 
chet, competiție care a întrunit. în 
fazele preliminare, sute și sute de 
formații. Pe parcursul desfășurării 
întrecerilor, micuții jucători (îi vom 
denumi, ca și în alte ocazii, pri
chindei pe cei nășeați în 1961 și 
mai mici, pitici pe cei născuți in

Câștigătoarele edițiilor precedente
• ‘

1947 : Șc. sp. Constanta (b) ș: Se. sP- 
nr. 1 București (f>

: Steaua <b I). Sc cp nr. 1 
București (b II). Școlarul Bucu
rești (f D. Șc. sp. Satu Mare 
(f D)

IMS : Lie. nr. is București Co D P9- , 
liiehnica Galați (b IT). Crinii 
Oradea H D. OiimpU H Bacc- 
restl <f n>

1S7C : Lie nr. U București (b D. 5c 
sp. Suceava <b IO. L‘c. nr. 7S 
Bucu.-ești li D. Sc. sp. Ora
dea <f II)

1571 : nu s-au disouîat turnee finale

19t9 și mai mici) au demonstrat 
din plin roadele bunei ’or pregă
tiri (să nu uităm că profesorii de 
educație fizică au de acum expe
riență în domeniul muncii cu ti
nerii baschetbaliști) și au smuls.

IN FAȚA FILEULUI
fășura la Katowice un turneu de 
voiei feminin, la care participă opt 
echipe : U.R.S.S., R.D. Germană, 
Polonia. Cehoslovacia, Ungaria, Cu
ba, Italia și România.

• tntre 5 și 11 iulie, echipele de 
volei (juniori Și junioare) ale mu
nicipiului București vor participa 
la un turneu internațional ce va 
avea Ioc la Moscova

• La Bacău. Brăila. Constanța, 
Ploiești, Rm. Vîlcea, Sibiu, Mediaș, 
Cluj și Oradea se vor desfășura, 
între 30 iunie și 4 iulie, întrecerile 
zonale de calificare în divizia șco
lară, cu participarea echipelor mas
culine și feminine campioane de 
județe.

cu regularitate, ropote de aplauze 
din partea publicului entuziasmat 
de măiestria lor.

Primele meciuri ale Festivalului 
se dispută azi de la ora 8, pe tere
nurile cu bitum de la Palatul- pio
nierilor, urmînd ca tot azi, de la 
ora 16, vineri, de la orele 8 și 16, 
și sîmbătă, de la ora 8. să se des
fășoare partidele calificatorii și fi
nale ale competiției. Festivitatea 
de închidere, cu care prilej se va 
face și premierea celor mai bune 
echipe, a coșgeterilor, a celor mai 
tehnici jdeflsori ■?)"»• celor ce vor 
prezenta cele mai frumoase desene 
și poezii, va avea loc simbâtă, la 
ora 12.

Campionatul divizionar de po
pice, încheiat duminica trecută, s-a 
desfășurat în final după o formulă 
inedită. A fost sau nu inspirat noul 
sistem de stabilire a echipelor cam
pioane ale țării ? Părerile in a- 
ceastă privință se împart, unii spe - 
cialiști susținînd că ar fi fost mai 
echitabil ca formațiile din cele 
două serii să se întîlneasdă la ter
minarea returului între ele (locul 
1 cu 1. 2 cu 2 ș.a.m.d.) pentru sta
bilirea ierarhiei. Alții spuneau că 
era mai preferabil ca în turneul fi
nal să se țină seama de popicele 
doborîte și nu de punctele acor
date meciurilor cîștigate. iar cei 
mai mulți doreau un campionat fără
turnee, care să reia. într-un fel,
luota directa 
lului.

pentru cucerirea lit-

Este adevărat că actualei for-

„Cupa Progresul" la haltere s-a 
desfășurat în acest an pe echipe 
formate din trei juniori mici și 3 
juniori mari. Întrecerile s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
juniori mici — cat. 52 kg. N. Că- 
lințaru (Viitorul) 160 kg ; cat. 56 
kg. — M. Neacșu (Viitorul) 185 kg ; 
cat. 60 kg- St Stefu (Progresul) 210 
kg; cat, 67,500 kg — I. Badea 
(Progresul) 215 kg ; cat. 75 kg. 
V. Ciolan (Energia) 185 kg; cat. 
90 kg. — F. Dinu (Olimpia) 160 
kg; cat. 110 kg. Gh. Constantin 
(Steaua) 287,5 kg : juniori mari — 
cat. 52 kg. A. Ploieșteanu (Progresul) 
230 kg; cat. 56 kg. — I. Sima 
(Olimpia) 215 kg ; cat. 60 kg. A. 
Stancu (Steaua) 240 kg; cat. 67.5 
ke. — V lorgu (Viitqful) 197,5 kg : 
cat. 75 kg — V. Sandu (Olimoia) 
295 kg ; cat. 90 kg. — D. Tudora- 
che (Progresul) 305 kg; cat- 110 kg. 
— A. Sandu (Energta) 215 kg.

După cele două zile de concurs, 
clasamentul final se prezintă astfel : 
1 Progresul 8 p.. 2. Olimpia 9 p., 
3. Energia 11 P.
M. CONSTA NTINESCU — coresp.

muie i se pot aduce unele retușuri, 
dar nu opinăm pentru revenirea 
la vechiul sistem fără turnee. Se 
știe că. la popice, avantajul tere
nului propriu e substanțial și, in 
'•onsecință. o serie de echipe insu
ficient pregătite din punct de ve- 

| dere fizic și tehnic au obținut punc- 
1 te prețioase numai datorită faptu- 
: lui că ele cunoșteau bine particu

laritățile pistetorr Tocmai penlfli” 
ca să nu “cflftte"' Sfiiciuni îți" 
privința arenelor, 's-a' stabi'it ca 
primele trei sexteturj din f’ecare 
serie să se califice într-un turneu 
final, programat în săli ..neutre", 
unde să-și discute întiietatea tur- 
retur, prin adițiune de puncte. 
Aici s-ar mai putea d’scuta dacă 
deoarfajarea trebuie făcuta prin 
nuncte sau prin popice doborîte. 
De asemenea, s-n- putea găsi so
luții pentru a nrcîntimoina. în tur
neul final, posibi’ :tatea ca echipa 
de pe poziția a III-a în serie să 
devină, grație unei... zile bune, . 
camp’oană a tării. Mai pot fi luate 
în cons’deralie si alte propuneri 
care să îmbunătățească formula 
misă în practică în acest an. dur 
în nici un caz nu e momentul să 
se renunțe la ea.

Fără doar și poate că bilanțul 
ultimelor dispute ar fi fost accep
tat de către toți dacă turneu! fi
nal s-ar fj. bucurat pretutindeni de 
o organizare ireproșabilă. Popicarii 
s-au plîns că sala din Iași, unde 
a avut loc turneul echipelor mas
culine. n-a fost bine întreținută, iar 
pistele au fosț atît de dure, îneît 
chiar și cei mai experimentat ju
cători erau nevoiți să facă mari 
eforturi pentru un rezultat modest.

Unii membri ai reprezentativei na
ționale au acuzat chiar o supia- 
solicitare de natură să le defor
meze stilul de lansare. Alte nemul
țumiri au provenit din cauza ri
dicătorilor. adesea depășiți de rit
mul loviturilor, iar la Mangalia- 
Nord, arbitrajul a fost sub orice 
critică. S-au comis greșeli care au 
influențat uneori rezultatele. Dar 
și... neutralitatea sălilor a fost mult 
comentată, afirmîndu-se că unele 
echipe au făcut în ascuns antre
namente pe pistele respective. 
Chiar clacă nu se acordă credit 
acestor zvonuri, un vechi proverb 
spune că „pînă nu faci foc, fum 
nu iese". Pentru a se elimina, pe 
viitor, orice practici incorecte, e ne
cesar, după părerea noastră, sfi se 
aplice sistemul din campionatele 
mondiale și anume ca toate echi
pele să facă antrenamente de aco
modare în preziua startului oficial. 
Și încă un lucru foarte important 1 
să se aleagă arene care să ofere 
condiții regulamentare mai bune 
pentru verificarea reală a arsena
lului tehnic și fizic al jucătoarelor 
Si jucătorilor din sexteturile cali
ficate în turneul final..

Tr, IOANIȚESCU

LOTO — PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRDS Nr. 25 DIN 21 IUNIE 

1972
FOND GENERAL DE PREMII : 2.206.126 

lei din care 1.296.880 lei report
EXTRAGEREA I rz 14 43 42 5 36 9
FOND DE PREMX1; 1.681.513 lei din 

care 1.212.795 lei report categ 1
EXTRAGEREA a II-a : 4 44 40 20 15 

FOND DE PREMII : 524.613 lei din care 
84.085 lei report categ. A

Plata premiilor pentru acest concurs 
se va face astfel :

In Capitală îneepînd de la 29 iunie 
la 5 martie 1972; în țară de la 3 iulie 
la 5 august 1972.

PRE?,IIILE TRAGERII LOTO DIN 16
IUNIE 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1: 1 variantă 
100/p a 100.000 lei; categ. 2: 4,75 a 14.“92 
lei: categ. 3: 14 a 4.951 lei; categ 4: 
19,65 a 3.527 lei; categ. 5: 113,85 a 609 
lei; categ. 6 : 174,90 a 396 lei,

REPORT CATEGORIA 1: 15.521 Iei
EXTRAGEREA a II-a : Categ. A: 2 

variante 25o/n a 42.156 lei și 1 var’ antă 
10o/n a 16.862 lei; categ. B: 2,90 a 20.933 
lei; categ. C: 8,75 a 6.938 lei; categ. D: 
26,90 a 2.257 lei; categ E: 32,80 a 1.851 
lei: categ. F: 53,60 a 1.133 lei; categ. Z: 
1300, 10 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 de la extrage
rea I a fo-st obținut de LAZÂR EUGEN 
din Vatra Dornei care cîștigă un au'o- 
turism la alegere și diferența în nume
rar pînă la 100.000 lei.

ELEVII AU ARBITRI PROPRII

Sportul școlar se dezvolta neîn
cetat, competiții sint cu sutele, 
meciurile se dispută cu dîrzenie, 
așa că arbitrii sînt absolut nece
sari. Numai să fie vorba de arbi
tri pricepuți, cu autoritate. De 
unde să-i iei însă, cînd ai nevoie 
de ei ? Mai ales câ, de obicei, ar- 

fel: 14 — atletism, 10 — baschet,
J7 — fotbal, 16 — handbal șj 12 
— volei. (AUREL VASILESCU, co
resp.)

DARUL UZINEI 
FĂCUT PIONIERILOR

Nu-i vorba de un dar obișnuit, 
de o minge de volei, de un echi
pament spurtiv sau de un tort. Nu, 
de cu totul alceva. în postura ce
lui ce a vrut să facă un dar deo
sebit pionierilor piteșteni s-a aflat 
de astă dată Uzina de autoturisme 
„Dacia", care — in cinstea apro
piatei Conferi-'țe Naționale a P.C.R. 
— a dăruit rlinierilor din oraș in 
atelier de mecanică și carturi. Du
pă ce în ziua de 17 funie tova
rășul Dumitru Mihai, membru al 
C.C. al P.C.R.. director general al 
grupului U.A.P.. a tăiat panglica 
inaugurală, copiii au început să-și 
viziteze... darul. O clădire cochetă 
în parcul „Ștrand" (bineînțeles, 
chiar în preajma pistei de carting), 
care cuprinde săli pentru gararea 
carturilor, pentru repararea lor, 
vestiare ș.a. Cum o bucurie nu vi
ne niciodată singura, a urmat cea 
de a doua: muncitorii și specialiștii 
de la Uzina de autoturisme au pro
mis pionierilor să-i ajute în conti
nuare prin dotarea noului atelier 
și cu utilaje, prin sfaturi tehnice, 
prin utilarea unei săli pentru do
cumentare în domeniul cons’ruc- 
țiilor de carturi. Nu vă pot mărtu
risi ce bucurie a stârnit în rindul
—

• ..Floarea prieteniei" — tra
diționala cursă cicloturistică or
ganizată de CJEFS Covasna — 
a plecat în ziua de 19 iunie pe 
traseul Sf. Gheorghe — Tușnad 
— Miercurea Ciue — Comănești 
— Tg. Ocna — Gh. Gheorghiu- 
Dej — Sf. Gheorghe. Sosirea 

! are loc mîine (Gh. BRIOTA, 
j coresp.). 

micuților conducători și construc
tori acest minunat dar (ILIE FE- 
ȚEANU — coresp. județean).

CIND CORABIA
SE SCUFUNDĂ...

Duminică 11 iunie, înaintea me
ciului Crișul — Universitatea Cra- 
: va (divizia A d<> fotbal) n-avea 
cine completa fot li de arbitraj a 
gazdelor. Pînă la urmă au făcut a- 
ceastă operație magazionerul și un 
jucător de rezervă. Este o mostră a 
„interesului" de care se bucură 
acum echipa din partea conducerii 
secției de fotbal a clubului. Care 
nu cu mult în urmă a pornit., pe 
un drum nou. Curios! (ILIE GHI 
ȘA, coresp. județean).

DUPĂ 30 DE ANI, JIUL...

Pentru cei care nu cunosc echipa 
de fotbal Jiul, decît ca o formație 
aflată în divizia A de fotbal, o pre
cizare cu care cei din Valea Jiu
lui se mîndresc în mod deosebit: 
după nu mai puțin de 30 de ar L 
Jiul reușește să ajungă din nou 
in semifinalele „Cupei României". 
Aș mai adăuga ceva, un obiectiv 
nemărturisit al jucătorilor: anul 
acesta — cînd clubul împlinește 
60 ani de la înființarea sa — Jiul 
să ajungă și în finala cupei. (ȘTE
FAN KONYESKA, coresp.)

ULCIORUL N-A MERS LA APA
în campionatul județean — Cluj 

— de fotbal, dispută aprigă între e- 
chipele Construcții montaj Cluj și 
Libertatea Cluj aflate la egalitate 
de puncte. . Avantajată era echipa 
constructorilor oare marcase cu 16 
goluri mal mult decît rivalii la lo
cul I. Ce s-au gîndit însă cei de la 
Libertatea ? Că cine știe să se des
curce... ajunge departe, așa că Ia 
primul meci — cu Poligrafia Cluj — 
și-a rotunjit golaverajul învingînd 
cu 23—0 ! Numai că „Victoria" n-a 
fost „înghițită" de Comisia Județea
nă do fotbal așa că titlul de cam

pioană județeană a revenit — c’ns- 
tit — formației Construcții montaj- 
Cluj (V. MOREA).

LA PRISEACA

Un reușit concurs de orientare 
în pădurea Pr;seaca — jud. Dîm
bovița, la care au fost prezenți 
sportivi din • asociațiile Cimentul, 
Fieni, Metalul Mija, Progresul Pu
cioasa, Petrolul Tirgoviște și Să
nătatea Minăstirea Dealului. Pri
mii sosiți: Ion Ichim și Vasile 
Gheorghe (Metalul Mija), Irina 
Nuțu și Rodica Simion (Cimentul 
Fieni). Număr mare de concurenți, 
dar... putea fi și mai mare dacă 
asociațiile Metalul Tirgoviște. Tex
tila Pucioasa, Electrica Fieni și 
Progresul Pucioasa ar fi privit 
așa cum se cuvenea invitațiile pri
mite de la organizatori. (MIȘU 
AVANU, coresp. județean).

• Peste 3 500 elevi și eleve, 
aparținînd școlilor generale, li
ceelor teoretice și școlilor profe
sionale din Caracal au luat parte 
la o frumoasă serbare sportivă 
prilejuită de închiderea anului 
sportiv școlar (G. DONCIU. 
coresp.)

LUCREAZĂ ÎN FOLOSUL LOR

S-a terminat și dat în folosință 
patinoarul artificial din parcul 
„Sub arini" din Sibiu. Uteciștii din 
oraș, care au contribuit efectiv la 
lucrările de ridicare a bazei spor
tive amintite, nu s-au mulțumit 
numai cu această realizare. In di
ferite adunări — din școli, insti
tute, întreprinderi — uteciș li s-au 
arătat dornici să lucreze în conti
nuare pentru a mări zastrea spor
tivă a municipiului. Hotărîrea s-a

transformat în faptă și acum ti
nerii pot fi văzuți la lucrările de 
săpături ce se fac la viitorul ștrand 
al tineretului (amplasat în vecină
tatea bazei sportive de iarnă), la 
amenajarea a două terenuri de te
nis sau la șantierul deschis la Va
lea Aurie, în apropierea pădurii 
Dumbrava. Aici se construiește un 
complex sportiv cu terenuri de vo

lei, handbal, tenis ș.a. Cine sînt 
voinicii dintre care unii apar și în 
fotografia noastră ? Tineri — ute- 
ciști — de la CSPP, Școala profe
sională M.I.A., Școala profesiona
lă U.P.A.S. ș.a. (ILIE IONESCU, 
coresp județean).

Rubrică redactată de
Modesto FERRARINI
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KILOMETRI
DE ZILE!

cronometrelor pentru a ajunge din

Anca Groza are în sfirșit 
rul ei, la care visează, sintem _____
de foarte multă vreme. Pe una din 
cele 8 coloane de apă ale piscinei 
din Ștefan cel Mare, despărțite si
metric prin linii multicolore, tînăra 
dmamovistă își prepară — în condi
ții fără cusur — multașteptata pre
mieră olimpică. Am putut-o urmări 
zilnic de la 3 mai cînd a luat pri
mul contact cu bazinul descoperit. 
Invariabil dimineața sau după-amiaza. 
la aceleași ore, parcurge nesfirșite 
lungimi in procedee și ritmuri dife
rite. Pe margine, profesoara sa, 
Magda Negrea, o însoțește necon
tenit cu privirea urmărindu-i mișcă
rile, alunecarea campioanei, corelînd 
totul cu ceea ce indică atit de necru
țător acele cronometrului.

Sint ore de -muncă grea, de sacri
ficii care greu pot fi comparabile 
(specialiștii au calculat că după un 
asemenea antrenament slăbești intre 
două și trei kilograme !), pe care 
îr.să înotătoarea nr. 1 a României le 
acceptă cu zimbetul 
încercat vreodată să 
in apă lină, fără 
kilometri cu citeva 
depășesc 90 de secunde ? Dar cinci, 
dar opt kilometri cit parcurge zilnic 
această fată scundă și 
ambițioasă intr-un ritm impus de 
grafice foarte precise ?...

Anca Groza nu arc 
oră rezultate pe măsura 
sale din Australia sau 
ochii tinerei dinamoviste 
desluși fără putința de a _ . . 
flacără vie, o aprigă dorință de con
tinuă autodepășire. Cele mai bune 

» rezultate ale sale — 68,6 la 100 m 
delfin și 2 ■ 30,4 la 200 m delfin se 
situează la 4,5 sec. și, respectiv. 
12,3 sec. in urma recordurilor mon
diale. In traducere directă pe pla-

culoa- 
siguri,

pc buze. Ați 
înotați, chiar și 
valuri, doi-trei 

pauze care nu

extrem de

urmă pe marile specialiste ale

„delfinului"
nul disputei — la un handicap de 
aproximativ 5—6 metri și, respectiv, 
15 metri față de cele mai bune 
înotătoare, în procedeul delfin, din 
lume. Campioana noastră știe foarte 
bine acest lucru, dar nu dezarmea
ză. Ea și-a dublat pur și simplu 
eforturile in pregătire- Pe caietul 
antrenoarei citim : 200 de kilometri 
parcurși in luna mai, 80 km in nu
mai 11 zile din luna iunie. Cu alte 
cuvinte, distanțe de două ori mai 
mari față de perioada identică a 
anului trecut, cel mai fructuos din 
cariera talentatei sportive. Paralel cu 
aceasta a crescut și intensitatea efor
tului ; prin reducerea pauzelor si 
mărirea ritmului. Rezultatul ? In luna 
iunie 1971, Anca inot-a 200 m delfin 
în 2 :39,0 și 400 m mixt în 5 : 48 0, 
ajungind in finalul sezonului Ia 
2 :31,9 și, respectiv, 5 :32,0. Acum 
ea reușește curent cifre in jurul a 
2 :31,0 și 5 :38,0. ‘ '
de 8—10 secunde 
foarte mult

Ce va urma 
toarc ? Firește, 
titanică efortul 
a doua jumătate 
urma 
recordmana

Așadar un ciștig 
ceea ce reprezintă

săptăminile urmă- 
muncă la fel de

în 
o 
urmind să scadă în 

a lunii iulie. Vor 
desigur și citeva teste unde 

____ României va intilni o 
serio de valoroase specialiste ale del- 

— ’ celor
Jocu- 
Sofia. 
Anca 

recor-

finului pe continent : „Trofeul 
7 coline"? în iulie la Roma și 
iile Balcanice, in august la 
Pînă la J.O. de la Munchen. 
și-a 
duri
2 : 26,0—200 nț, cifre pe deplin posi
bile pentru campioana țării. Și de 
la acest standard
porni în marea încercare 
anunță cel mai puternic 
înot din istoria natației.

Adrian

lume
Corespondentă din Praga pentru ziarul SPORTUL

Gleskovaw* Fiebingerova (<70 a-greitate) și Suranova (6,58 m-lungime)

VEDETELE ECHIPEI CEHOSLOVACE PENTRU
„TRIUNGHIULARUL" ATLETIC DE

înaintea „triunghiularului-* de la 
București (România — Olanda — 
Cehoslovacia) specialiștii din țara 
noastră nu atribuie selecționatei 
feminine cehoslovace decît un rol 
de outsider. Și nu fără temei. De 
mai mulți ani. antrenorii se stră
duiesc să găsească înlocuitoare de 
valoare componentelor vechii 
prezentative, dar 
succes, astfel că 
sportivele noastre 
șansa a doua în 
rectă cu redutabilele 
Rcmânia și Olanda

Care vor fi atuurile formației în 
disputa ce va avea Ioc la Bucu
rești ? în primul rînd, să notăm 
revenirea în formă a sprinterei 
Eva Gleskova (29 de ani;, cronome
trată recent pe 100 m în 11.3, iar 
pe 200 m- cu 23,6 — nou record 
național. Apoi, vom aminti excep
ționalul progres realizat de Helena 
Fiebingerova (23 de ani), care a 
purtat recordul țării ia aruncarea 
greutății pînă la 18.70 m.. una 
dintre cele mai bune performanțe 
mondiale ale sezonului. în rindul

re- 
fără prea mare 
și în acest an 
pornesc doar cu 
confruntarea di- 

atlete din

performerelor echipei mai trebuie 
amintite și Eva Kucmanova-Surano- 
va. cu noul e: record celtesiovae 
(6.58 m.) la săritura in lungime. 

Mi lada Karbanova. care a 
acest sezon, ștacheta ri- 
1.S3 m Cu prilejul in» 
ia Bucurestr isi va face 
oficială — cupă o tal 

absență — șj fanta re» 
mondială și campioanâ 
idu; f!96P) pe d star.ta 

Jaroslava Jehtickasa. 
Aceasta va lua startul și in pcpba 
efe WW m. unde prezența apnectttte: 
campioane a Rcmăr.ieu Ileana Sila . 
o va stimula in tentativa 
redare a retordiă’ii țâri: 
Singura absență de tnarră 
considerată cea a .MHeoei 
rova. campioani li sâr.tur* 
ținte Ia Ciudad de Mexico (19631 
în locul căre:a select sor.erii ie 
preferai, je Milada. Karbanora 
Alena Prbskovn

Iaiâ. de altfel. Ț-rmaLâ cxsi 
pe care 
duminică 
rești :

șau 
trecut. în 
dicată la 
tilmni de 
reintrarea 
delungată 
țordmanâ 
© c-cniinenti 
de 1500 m.

de 
(2:05 St

H«bt*e

A fost stabilită ordinea favoriților
în turneul de la Wimbledon

LONDRA 21 (Agerpres)- — Orga
nizatorii marelui turneu internațional 
de tenis de la Wimbledon au al
cătuit -.capii de serie" la toate pro
bele Iată ordinea favoriților in_ pro
ba de simplu masculin : 
(S.U.A.): 2. ---------
3. Orantes 
(Spania); 5. 
6. Barthes 
(Australia) ; 
Iată tabloul 
simplu 
(Australia) : 
(S.U.A.) : 3. 
Evert (S.U-.A-): 
iia); 6. Casals

___  1. Smith
NASTASE (România): 
(Spania) ; 4. Gimeno
Kodes (Cehoslovacia); 
(Franța); 7. Hewitt

8 .Metreveli (U.R.S.S.). 
favoritelor în proba de 

feminin : 1. Goolagong
2. Billy Jean King 

Gunter (S.U.A.); 4.
5. Melville (Austra- 

(S.U.A.); 7, Wade

(Anglia); 8. Durr (Franța). Favori- 
tii la probele de dublu : Masculin : 1. 
Hewitt "L"
<R:S'.A.); TIRIAC - NASTASE (Româ- 

>’>ni») : 3. ’ ‘ ~ .
Barthes (Franța) — Gimeno (Spania): 
mixt : 1. Warwiek-Goolagond (Austra
lia) : 2.
CASALS (S.U.A.);
(S.U.A.); ’ —

(Australia) Mc Millan

Smith-Dillcn (S.U.A.); 4.

NASTASE (România) - 
; 3. GraebBer-Kins 

..._____ _ 4. Mc Mil’.an (R.S.A.) —
Dalton (Australia) ; feminin : 1. King 
(S.U.A.) — Stove (Olanda); 2 Casals 
(S.U.A.) — Wade (Anglia) : 3. Dal
ton (Australia) — Durr (Fran
ța); 4. Goolagong (Australia) — 
Truman (Anglia).

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
LA BUCUREȘTI

Eva100 m: Eva Gleskova 11,3, 
Suranova 113; SOO m: Eva Gles- 
gova 2X1, Eva Putnova 24.3: 
4M tn: Vlasta Seifertova 54,7. Li- 
b -<e Marounova 5531 SCO m. si 
1 50 m.: Jaroslava Jeh’ickova — și 
EmiLa Pnveiova Z.VG3 si 4:23.4: 
4xIM tn : Putnova. Seifertova. Gles- 
keva. Suranova : 4x4A0 ni : Jo'cfi- 
"a Grchianiva Alena Simeekova. 
V'. . va. Setfertova : IC® ra. R :

:ka Schoena-jer Ii8. Jindr.-ska 
Krchova 1L2 : iaAltimc : Milada 
Karbaoova IJKi ra. Alena Prcrk.r.a 
LSI tn.-; I«nume: Eva Suranova 
&5R m. L.TB1-, Nygnnova 6 33 m : 
grrutate : Heiena F:eb:ngerx>va 18.7-' 
Be. LndmHa EXnrh-~7va 15 42 tn.;

Helena VyhaaJova 52JK) m„ 
Knctkova 5'^8 m : suFU: 
Ltnkcva 49.96 m. Olga Jira- 
49-30 c

CZNEK KOHLMAN

PENTATLONISTE Șl DECATLONIȘTI 
ROMANI ÎN CONCURS LA 

HELSINKI

O SELECȚIONATĂ STUDENȚEASCA 
DE HANDBAL IN TURNEU IN

R. F. a GERMANIEI

'O selecționată studențească de 
bândbal masculin a părăsit Capitala, 
mdreptindu-se spre R.F. a 
nici, unde va întreprinde 
neu de mai multe

Pc stadionul olimpic din Helsinki 
se va desfășura, simbătă și dumi
nică. concursul de pentatlon femei 
și decatlon cu participarea echipelor 
reprezentative....................... ~
ței. Italiei și

In vederea 
vor face azi 
Finlandei u-mătorii 
Vintiiă 4 331 p — nou 
Tarălungă 3 7c8 p. 
3 770 p, Florica Boca 
tiv. Vasile Bogdan 7 844 p — nou 
Mihai Nicolau 7 436 p. Radu 
laș 7 173 p — reco-d de juniori. Gheor- 
ghe Lixar.dru 6 785 p.

înaintea plecării, 
Rogdan ne-a 
record l-am reali ut in Polonia, 
o pistă dc zgură. in condiții 
concurs de-tul de g-ele. Mă simt 
formă huna și dacă timpul va 
favorabil, pe tartanul de la Helsinki, 
cred eă voi putea depăși 8000 dc 
puncte !"

aie Finlandei, Fran- 
Românici,

acestor ..patrulatere" 
deplasarea in oapitala 

sportivi : Elen.» 
record, ~ 
Elena

3 764 p.

Rodie,%
Mîrza 

respte- 
record, 
Gavri-

clujeanul Vasile 
declarat : ,.Reeentn.l 

p? 
de 
in

Germa- 
un tur- 

jocuri. Primele 
partide vor avea loc in orașul Olim
piadei de vară. Munchen. ca adversa
re aie selecționatei române fiind 
desemnate echipe din prima ligă a 
campionatului vest-german.

Lotul care a făcut deplasarea, con
dus de antrenorii Eușen Trofin si 
Romeo Sotiriu cuprinde, printre 
alții, pe jucătorii Banriu și Slavici 
(portari), Cîțlan, Anton.
Szabo, Ștef, Roșu, Șajgo,
Udrea și Capră. A făcut, de aseme
nea, deplasarea si tinăruj arbitru 
internațional M Marin.

Belciug, 
Stuparu.

Cehuslov

VASILIU

puncte pe

LEIPZIG Șl

JUCĂTORII DE TENIS DE MASA

BORIS SPASSKI A
PLECAT LA REYKJAVIK

W ALDI ?PENTRU CE

CALARETI ROMÂNI LA
AACHEN

unde se v> angaja ea 
cluo sau va juca bas-

la această 
rivalelor 

S.U.A. In 
însă, poți 

greși, n

propus să realizeze noi
in jurul â 1 :06.5—100 m și

și 9 iulie 
și, 

con- 
călăr'e

probabil ea va 
pe care o 

concurs de

ste de Kembc <21. Mtumba

Masao Ohb> s.-a păs- 
mo.-.diai la catâr

PUGILIȘTI ROMÎNI LA VIENA

Kak

K>a tn

și Republica

1936,anul

OLIMPICI72
ANDREA fiYARNAEY

(Urmare din pag. 1)

jte er 
ai șeit

ani, 
An-

iasă
ne-

Ujarcere 
re micul

japonez 
de campion

ra >■ 
re—ri

bei. T

— grăbiți —‘ n-âu 
așteptat ultimele 
„cupe" pentru a 
face cunoștință cu 
pista olimpică.

158 DE FOȘTI campioni olim
pici vor fi oaspeții de onoare ai 
Comitetului de organizare a Olim
piadei de vară de la Munchen. Ve
terana fostelor glorii olimpice este 
Anni Horn Hubler (87 ani), care 
în anul 1908 a cîștigat o probă de 
patinaj artistic- Atletul finlandez 
Paavo Nurmi, maratonistul etiopian 
Bikila Abebe, halterofilul sovietic 
Iuri Vlasov, atleta olandeză Fanny 
Blankers Koen se vor afla în lojile 
oficiale la întrecerile olimpiadei 
muncheneze.

SALA de baschet din cadrul com
plexului olimpic de la Miinchen va 
fi inaugurată la 28 iunie cu un
mare turneu internațional la «are 
au fost invitate echipe din U.R.S.S., 
Italia, Cehoslovacia 
Arabă Egipt.

CEL de-al treilea i 
național al modei a : 
la Koln (R.F.G.) cu

congres inter- 
fost inaugurat 

i o paradă a 
modei olimpice- Costumele, rochiile 
și taioarele pentru cei circa 600 de 
sportivi vest-germani și conducă
torii loț- au culori vesele și vii, așa 
cum se speră că vor fi și Jocurile. 
Astfel, la ținuta de prezentare vor 
domina culorile galben auriu și 
albastru, iar, la îmbrăcămintea 
pentru timpul liber predomină cu
lorile bej, maro și verde.oliv, stil 
„safari".

LUI Jossie Owens, renumitul at
let de culoare american, cîștigi'itor 
a patru medalii de aur (100 și 200 
m., săritura în lungime și la ștafeta

S-a născut la Budapesta, Ia 15 mai 
1954. Are 1.70 m și 68 kg. Practică 
înotul de la virsta de 5 ani și este 
pregătită de mama ei. Eva Szrttely. 
fostă campioană olimpică. Campioa
nă de junioare a Europei (Viena — 
1969) la 100 m spate și 100 m del
fin : campioană a continentului (Bar
celona — 1970) la 200 m spate și 100 m 
delfin. Actualmente, recordmană a Eu
ropei in probele de 100 m spate (66.5). 
200 m spate (2:24.3) și 100 ni del
fin (64.5). probe ale căror cifre clin 
tabelă le_a corectat în ultimii trei 
ani de 7 ori. In 1970 a fost desemnată 
drept cea mai bună sportivă a Un
gariei. Evoluția rezultatelor sale în 
ultimii patru ani : 100 m liber :
60,3 — 1969 60.6 — 1970, 60.6 — 1971,
60,9 — 1972 : 100 m spate : 68,3 _ 67.9
— 66.5 — 67.8 ; 200 m spate : 2:28,3 
—2:25.5 — 2:24.4 — 2:24.3 ; îoo ni del
fin : 65,5 — 65,0 — 64,5 _ 65,6.

Tînăra Andrea Gyarmaty, năs
cută dintr-o familie de celebri 
sportivi — înotătoarea Eva Sze- 
kely și poloistul Dezso Gyarmaty
— a moștenit din plin talentul 
oărinților ’ săi. De unde șe vede 
că așchia nu sare niciodată de- 
oarte de copac... Dotată cu o ne
obișnuită rezistență a organismu
lui și o putere de recuperare 
după efort rar întîlnită, doar la 
marii campioni, eleva Liceului de 
înot de pe insula Margareta s-a 
ifirmat puternic în utimii ani la 
rei din cele patru procedee teh

nice, situîndu-se cu regularitate
Tintre cele mai bune performere 
lin lume la 100 m liber, spate 
-au delfin. Tehnica ei, care se 
-propie foarte mult de cea impri
mată Înotătorilor din Australia, 
ne bazează în primul rînd pe for- 

neobișnuită a brațelor, care-i 
oermite abordarea unui ritm sus
ținut, propriu curselor de băieți. 
Este fără îndoială una dintre 
rincipalele candidate la rnedali- 
:!e de aur (100 m spate și 100 m 
delfin) ce se vor decerna în pis
cina olimpică de la Munchen.

P ■■■■■ . . .

ROMANIA - R. F. A GERMANIEI 4 -4 LA POLO
Bl DIFS 

e» ae al 
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k* >*c ce

Konig a condus bine 
B forma..: ROMANIA : Mu-

— Zsmtirescu I. Whâiles- 
Cu!iBeac. CV Ru*4 I. V ” -i 
■MMim u LazĂr I ; R

ster <K3Wea> —* Stiefei 2. 19«£*kJc 
lâCts-Ae. S-’RO’i. Kupper.

Wetf. Haverteimn.
Ise pv*.:de s-au înregistrat 
entete: IuflKMtevia —

T-J 0—2 2—L 5—L 1—1); unga- 
OCirda X—* 0—1. 1—*. 2—•. 5—1). 

s L • P- ?
T a J Ro-xn^x 3 p. 4 R-F.G. 2 p. 5.
S 1 p. &. i d La uiama P-w-
ML eriMm irnwitafri totllnesi^

Astăzi pleacă la Viena un grup 
de pugiliști români care vor parti
cipa la tradiționalele manifestări 
cultural-sportive ale ziarului austriac 
..Volks timme". Fac deplasarea : 
Alexandru Turei (categoria sem:- 
muscă), Ion Adam (semiușoară) si 
Vasile Croitoru (mijlocie). însoțiți 
de antrenorul emerit Teodor Nicu- 
lescu

Boxerul Ion Adam vizitează peiu- 
tru a doua oară Viena. unde cu o 
sâptâmină in urmă, in cadrul unei 
gale amicale, a învins la 
pugi'istul maghiar Fekete.

Eforturile con
structorilor baze
lor olimpice se 
apropie de sfirșit, 
la ora aceasta 
peste tot făcin- 
du-se ultimele re
tușuri. Canalul 
pe care se vor 
întrece canotorii 
a fost ți el ter
minat, dragele pe 
care le vedem în 
imagine retrăgîn- 
du-se spre a lăsa 
■loc caiaciștilor...

Intre 22 și 25 iunie și 1 
se vor desfășura la Leipzig 
respectiv, la Aachen, două 
cursuri internaționale de 
(dresaj). La aceste întreceri par'.i- 
c oă călăreții Nicotae Mihalcca, Io- 

-*-if Molnar și Oum iru Velicu. care 
-* nt înuAiți de antrenorul Nicolae 
.Mareoci.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

TUNIS 21 (Agerpres). — Selecțio
natele de tenis de masă ale R. P. 
Chineze au sosit la Tunis. Oaspeții 
vor susține mai multe meciuri și 
intilniri demonstrative. După acest 
turneu echipele din R.P. Chineză 
urmează să evolueze în Nigeria si 
Maroc.

Boxerul 
trai at:u: ____ __ _____
Borta muscă. în gata desfășu-ată la To
to. in prezen»» a 7 MS de spectatori, ei 
I-a ta.-uu pr.n KO in repriza a 5-a pe 

Amores (Panama). Aceasta a 
a 33-a victorie a lui Ohba.

4x100), la J.O. din
S-au cerut de ziariști 'previziuni în 

^legătură 'cu performanțele întrece
rilor atletice de la Miinchen. El a 
spus că lupta cea mai strînsă se 
va da între participanții la probele 
de 100 m. și 1 500 m. „Compatriot» 
mei, declară veteranul american, 
vor avea anul acesta adversari 
foarte periculoși. La ora actuală 
există în lume cel puțin 16 sprinteri 
capabili să alerge 100 m în jurul a 
10,2 sec. Dar cel mai interesant va 
fi duelul Keino-Ryun, pe 1 500 m.. 
din care nu ar îi exclus să 
cîștigător un al treilea, total 
cunoscut la ora actuală".

O FEMEIE în vîrstă de 69 de 
Lorna Johnstone, va reprezenta 
glia în concursul de călărie (proba 
de dresaj). Sportiva septuagenară 
a participat și la J.O. din Mexic 
1968, cînd s-a clasat pe locul 13.

ANDREI BADENSKI cunoscutul 
atlet polonez care anul acesta va fi 
prezent pentru a 3-a oară la J-O. 
(fapt destul de rar pentru un aler
gător de 400 m.) consideră că 
echipa de ștafetă 4x400 m. (a patra 
la Tokio, unde Badenski a cîștigat 
medalia de bronz în cursa indivi
duală) va fi și la Munchen punctul 
forte al echipei Poloniei. Badenski 
crede că ștafeta poloneză are toate

șansele pentru o medalie, fiind mai 
sceptic însă în ceea ce privește cursa 
individuală. Coechipierul său Jean 
Werner, campion european al dis
tanței la Atena nu exclude însă 
un clasament bun și la 400 m. plat.

FEDERAȚIA de atletism a Aus
traliei a comunicat lotul de spor
tivi care vor participa la J.O. de 
vară. Din lot fac parte, printre aiții.

Mascota actualelor Jocuri O- 
limpice este, după cum se știe 
un foarte simpatie cățeluș baset 
botezat IValdi. Puțini piu. inși, 
care este ..istoria* lui

Cu trei ani in urmă, des 
torii vest-germani căutau 
zor un simbol menit să sin 
zeze in amintire Olimpiada ce 
va veni și sa concureze cu ves
titele mascote ale campionatelor 
mondiale de fotbal Jeul „Willie* 
sau băiețelul ~Juanito“. Se pă
rea că imaginea care întrunea 
toate sufragiile era un discobol. 
Și desenatorii s~au pornit să 
creeze aruncători de disc in 
felurite poziții.

L'n astfel de aruncător de duc

Gary Knoke (4>3O m 
G’Brien (3 000 m. obstac 
Peckhajn (sănutf-a in.
Toni F- l I>țek
tc r. <m xs) — U rr. Aii m 
Raeiene -Te* hele ’ *4 ‘spr 
Judith Pollock (<•» m l Jem 
Orr (805 și 1500 m.)_ Pam f 
(100 m garduri) și Lynn Tillett 
r f’irS In TutMIbie) — la fem

*-

ai

de tliirx
lerrrz.-..-)

LA TAMPERE - CONSTANȚĂ VALORICĂ, VICTORII DE PRESTIGIU
m echipajul nostru format din Cosiel 
f oșnită și Vasile Simioeenc* a în
cheiat cursa pe locul 2, la timp e; . 
cu austriecii Gunter Pfaff și G. Set
bold, a căror valoare întemaiPOAla 
este binecunoscută. Cum spuneam in 
cronica finalei, a fost nevoie de foto
grafie și pentru prima oară l-am 
auzit pe crainicul acestei regate a- 
nunțind că locul I a fost decis de o 
diferență de._ 3 centimetri ! Apreciem 
de aceea, rezultatul echipajului nos
tru care se menține printre protago
niștii probei. In același timp, ni se 
pare evident faptul că rei doi caia
ciști români au încă posibilități 
trebuie valorificate mai bine 
vrem — mai bine spus, 
vor — și o prezență in finișul 
tru medaliile olimpice La caiac

Rezultatele, ca și evoluțiile propriu- 
zise, mai ales in finale, trebuie ana
lizate. însă, realist, fără a uita nici- 
un moment că echipa noastră olim
pică n-a întîlnit încă puternicele gar
nituri ale Uniunii Sovietice și Unga
riei (la unele probe nici principalele 
candidate la medaliile olimpice din 
alte țări). Dar, în același timp, se 
cuvine evidențiat faptul că ia Tam
pere caiaciștii și canoiștii noștri au 
concurat în compania primelor echi
pe olimpice ale Suediei, Austriei, Fin
landei, Bulgariei, Norvegiei. Cehoslo
vaciei etc — ca să nu mai amintim 
prezența, e drept singulară, dar im
portantă și semnificativă, a lui Detlef 
Levve, unul din principalii preten- 
denți la medalia de aur pentru pro
ba de canoe simplu 1000 m.

Desigur, fără pretenția de a da 
verdicte — sezonul e încă abia la 
începutul său — și. mai ales, de a 
face pronosticuri, să încercăm, sin- 
tetizîndu-ne observațiile, să comen
tăm evoluția reprezentanților noștri 
în finalele „probelor olimpice" de la 
Tampere.

La K 1—1000 m constatăm o men
ținere de poziție a lui Cuprian Maca- 
rencu (evoluția lui Dragulschi — pre
zent La startul probei fără a fi în 
plenitudinea forțelor sale fizice din 
cauza unei neașteptate îmbolnăviri 
— nu a fost concludentă decît în se
rii și semifinale), dar răminem Ia 
convingerea eă șansele noastre de a- 
firmare sînt extrem de reduse. Am 
fi, firește, bucuroși ca afirmația noas
tră să capete o dezmințire ulterioa
ră-., In proba de caiac dublu — 1000

care 
dacă 
dacă 
pen- 
4 — 

1000 m — victorie scontată a reprezen
tanților noștri Aurel Vernescu. Mi
hai Zafiu. Roman Vartolomeu și A 
tanasie Sciotnic. Ca valoare generală, 
proba a fost ceva mai slabă decit ne 
așteptam, aceasta poate și pentru că 
unele echipe, cum ar fi cea a 
Austriei, au preferat să înscrie cite 
două echipaje in întrecerea de dublu, 
decit să-și încerce șansele la K 
4—1000 m. In aceste condiții credem 
că este bine să comentăm evoluția 
echipajului nostru, raportind-o mai 
puțin la cea a adversarilor și mai 
mult la cerințele actualei etape de 
pregătire. Prin această prismă ne pu
tem declara mulțumiți de compor
tarea celor patru caiaciști, mai ales 
dacă avem in vedere și faptul că-. ei 
au concurat la Tampere pe o ambarca
țiune finlandeză. cea românească 
fiind avariată In timpul transportului, 
Piobele feminine s-au încheiat cu 
rezultate scontate. Locurile 2.3 si 5 
ocupate, în ordine, de reprezentantele 
noastre la proba dc simplu : Maria

NMuXkot. Vicieri* Due '-tb $ <im 
Ivamv exprimă o ■fflaru îiterirL 
dar să nu uită-n că U tînatei
de U se ».r zILi ad.e-vxre
malt maj rtdanbile 4erB crle 
nite la Tan»*ere. La dc*t3 hipSa a 
fost mai echilibrată- cehrw»^. 
format din Maria Nicbifeew 
Viorica Dumitru fîir: iirtrwsr. 
finiș, cu numai 5 zecimi ie —«m-j 
de unul din echipajeie sucîeciee (Ni** 
Gopova — Natalia lflMi îa
cursa selecției olimpice pcotna 
chen. Rămine să vedem ce ae T«e 
arăta — in luna iulie — *5—5»!■ de 
la Snagov și de ta Bagsvaeni.

Foarte bună compot tarea <*■••*(>- 
lor. Spunind aceasta m> ne referim 
doar la rezultate — ei au docmr. t 
autoritar cele două finale — ci mu 
ales, la maniera in care a_ cocxr—-at 
reprezentanții noștri. Cum era de 
așteptat la Tampere a coatmuat 
duelul celor două echipaje ăe d—b.a 
formate din Danielov-Simieaev - 
respectiv, Patzaichin-Cevaliov. U- 
duel care nu s-a încheiat, dar care 
a prilejuit o dublă revanșă a ca--, c - 
lor români asupra ee'-or bulgari 
(Damianov-Boicevj. învingător, la --- 
gata Plovdiv. La simplu, vic’cria hi: 
Patzaichin in fața lui Lew-?, îndeosebi 
siguranța și valoarea dovedite de 
sportivul român au.-- complicai pu 
problema selecției olimpice care p - - 
acum părea a fi — la această probă 
— una din cele mai simple. Se știe 
că inițial specialiștii noștri au ir.ee- 
put pregătirea cu gindul că Lipat 
Varabiev va putea participa la ca
noe 1—1000 m cu bune rezultate, ur- 
mind, .ea Ia dublu să fie ales unul 
din cele două echipaie amintite. Iată, 
însă, că nici Ia Plovdiv, nici la Tam
pere, Lipat Varabiev nu a făcut do
vada întregului său potențial fizic și

nea

a

TrxrfnKMia’a in t Unire de tenis feminina 
inghiman*. care se dispută a- 

șjjrt. a reveni: la actuala ouiue echipei 
S.C.A. Mee.u! de^fâfurat Ia Lonira s-a 
LnctMiM cu «aerul de S-~2 m favoarea 
:etLimeDeur a *.erîeane în echipa in- 

aeătoare. eu wnrtr •wueceț'a r-

Vir- 
cu Joyce Williams

Turui eieiisi ai Elveției a continuat cu 
etapa a 5-a (Gstaad—Mutrei), eiș+igată 
de italianul Claudio Mehriotto El a 
parcurs îl« km in 5h 42:52.0 fiind ur- 
mat la doua secunde de elvețianul Kurt 
Rub In ciasamemul general individual 
est-.duee erierîanul L<xi:« Pfer.nțneer. ur

ge Mteianul Wilfried David 
rancezul Ping eon

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Campionul mondial de șah, ma
rele maestru sovietic Boris Spasski, 
a plecat miercuri la Reykjavik, 
pentru a-și continua pregătirile in 
vederea meciului cu marele ma
estru american Robert Fischer.

Spasski este însoțit de marele 
maestru Yefim Geller (secundant). 
și de reprezentantul federației 
unionale de șah marele maestru 
Niko’-ai Krogius.

După cum se știe, meciul pentru 
titlul mondial de șah va începe 
In capitala Tslandei la 2 iulie- 
și va cuprinde 24 de partide. 
Fischer și.a anunțat sosirea la 
Reykjavik ‘ ziua de 24 iunie.

D i sprinteri renumiți — Jorg Pfeifer (R.D, Germană) are la activ 10,2 pe
Iu/ m fi 20.4 pe 200 m (în stingă imaginii), și Valeri Borzov (U.R.Ș.S.) 

10,0 pe 100 m — salută publicul după un concurs internațional.

Foto : ZENTRALBILD Ber lin

G. WIEDERKEHR, DESPRE SUCCESUL
CAMPIONATULUI EUROPEAN

DE FOTBAL
BEKLtx îi (Agerpres). Intr-un inter

viu acordat narte Ji . Deutsche» Sport 
Echo- din RD Germană, prrședuitele 
UEFA. Gustar Wlederttebr. a subliniat 
succesul bnregistrat de Campionatul eu
ropean inter—răr. Meciurile disputate 
in această comoeture de 31 de ochit» 
naționale au ros: urmârne de 33 Mie de 
spema:ori m med» ia fiecare partidă- 
Referindu-se 1» aspectul tehnic. pre- 
sedmteie l LF A. a tinut să remarce că 
eooca apârâr-tor stil „ca^naociv. suit 
:ua-.e vananMe sale, este depășită. Pe 
de altă Darte. G. Wzederitehr deptințe 
faptul că jocul de fottoai devine din ce 
la re mai dur mai e'.es in campionatele 
naționale din unele țări europene. Nu
ma, in orima jumătate a sezonului ISD— 
1972 au fes- dat? peste 250 de avertis- 
raenle. iar 20 de jucători au foșt elual- 
nati de pe teren. Președintele UEFA s-a

referit in interviul său ia comportarea 
suporterilor. considering 
buie dusă o muncă __ v 
rație a acestora pentru a se evita exce
sele si actele de vi-rlenlă. Uniunea eu
ropeană de fotbal — a precizat G. Wie- 
derkehr — va continua să atribuie clu
burilor responsabilitatea tafi de daunele 
cauzate de manifestările suporterilor".

Referindu-se 1a propunerea federației 
araentiniene de a se mări numărul fi- 
naiistelor campionatului mondial de la 
15 la 24. Wiederkehr a arătat că majori
tatea federațiilor europene se pronunță 
împotriva acestei formule. Campionatul 
trebuie să râmină un concurs sportiv și 
r.u un ..festival". Dimpotrivă, ar fi ne
cesară o schimbare a regulamentului de 
calificare pentru a evitj, ca echipe foar
te slabe să se calic-e in turneul final 
în deuuaentul unor formații de valoare.

că tre- 
do edu-



f. C. ARGEȘ, CAMPIOANĂ ÎNAINTEA ULTIMII ETAPE!
J /

LUPTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII CONTINUĂ

POLITEHNICA 1 (o)

0 VICTORIE MERITATA, DAR GREU CONTURATA LA PITEȘTI NU S-A ÎNTlMPLAT
IAȘI, 21 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
In ciuda mizei sale decisive pen

tru ambele echipe, partida dintre 
Politehnica Iași și U.T.A. a avut o 
desfășurare destul de liniștită, atît 
din punctul de vedere al sportivită
ții cu care gazdele și oaspeții și-au 
apărat șansele, cît și din acela al 
facturii jocului prestat. Am asistat 
la un meci, în general, plăcut de 
urmărit, 
șite și o 
lui, dar, 
do nerv, 
tism.

cu execuții tehnice reu- 
bună circulație a balonu 
lipsit în oarecare măsură 
de dinamism, de drama-

PETROLUL 2(0}
DINAMO 0(0)
PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, de 

trimisul nostru)
Pentru a învinge pe Dinamo Bucu

rești — la ora actuală in mare for
mă. recomandată de ultimele rezul
tate din campionat — Petrolul a tre
buit să se concentreze la maximum, 
să lupte cit pentru trei meciuri, și 
să evolueze extrem de atent in apă
rare pentru a-i anihila pe Dumitriu 
II, Lucescu și Dumitrache. Situația 
precară din clasament impunea Pe
trolului să abordeze jocul de pe po
ziția... totul sau nimic, cele două 
puncte fiindu-i necesare ca aerul in 
aspra concurență pentru supravie
țuire în primul eșalon al fotbalului 
nostru.

Tn. prima repriză echipa lui Ilie 
Dană, cu toate că și-a luat măsurile 
de precauție in apărare (Bădin, Nae 
Ionescu și Mierluț marcindu-i strict 
pe Dumitrache, Lucescu și Dumitriu

Ic

Stadion Petrolul : teren bun :

In prima repriză, ritmul de joc .) 
chiar neașteptat de lent iar fa
de poartă destul de 
au avut mai mult 
apropiat deseori de 

dar ei nu și-au

fost 
zele 
ni: 
s-au 
V idac, 
suficient de clare de gol, 
că au aglomerat jocul pe centru, 
unde fundași; arădeni au reușit să-i 
anihileze pe greoii și azi neinspira- 
ții atacanți centrali Lupulescu >1 
Cuperman. Gazdele au avut totuși o 
situație favorabilă de a deschidă 
scorul în min. 33. cînd la o lovitu
ră liberă laterală executată de 
Moldoveanu, Alecu a reluat mingea

rare. Iețe- 
inițiativa, 

poarta lui 
creat faze 
d n cauză

pe lingă poartă din marginea țarc
ului mic.

în această parte a jocului, în ceiie 
s-au apărat cu calm și siguranță, 
arădenii au mizat numai pe contra
atacuri, dar. ele nu s-au dovedit 
riculoase-

După pauză, ritmul jocului a 
venit ceva mai alert. îndeosebi
torită gazdelor, care au forțat mai 
mult in atac. Pripeala în acțiunile 
de finalizare și imprecizia în șut 
a înaintașilor ieșeni pe de o parte 
ca și unele intervenții excelente ale 
Iu: Vidac, pe de altă parte, au fă
cut însă ca multă vreme scorul să

de-
da-

rămînă alb. De abia in min. 75 un 
șut inspirat al lui Marica din mar
ginea laterală a careului oaspeților 
care, ]-a surprins și pe Vidac (min
gea lovindu-se de bară și ricoșînd 
de aici în plasă', a înfrînt rezistenta 
arădeană și a deschis ieșenilor calea 
spre o victorie meritată. După în
scrierea golului oaspeții s-au năpus
tit în atac pentru a forța egalarea,

l.c. ARGEȘ 4(3)

CRIȘUL 1 (1) NICI 0 MINUNE

27 ȘUTURI LA POARTA APARATAXZ

EXCELENT DE CONSTANTINESCU

Stadionul 23 August : teren ac
ceptabil ; timp frumos ; spec
tatori aproximativ 13 000. A mar
cat : MARICA (min. 75). Raportul 
șuturilor la poartă : 16—10 (dp 
spațiul porții : 7—4). Raport de 
cornere : 3—4.

POLITEHNICA : POP — Ro- 
milă I. Alecu. Stoioescu, Pai — 
Romilâ n. SIMIONAȘ _ DANl- 
LĂ. Cuperman. LupiVescu (min. 
6o Marica). MOLDOVEANU.

U.T.A. : VIDAC — Birău. Lere- 
ter. POJONI, Popovici — Petescu, 
Calinin (min. 63 Sima). 
șovschi — Axente, DOMIDE, Kun 
n.

tot timpul,II). a atacat cu aplomb tot timpul, 
Dincuță. Grozea și Cringașu au „lu
crat" cu efect baloanele la mijlocul 
terenului, lansîndu-i apoi cu precizie 
pe Oprișan, Modovan, Marcu. Ata- 
canții Petrolului si-au creat în acea
stă parte a jocului cîteva extraordi
nare ocazii de a marca in min. 3 
(bară Cringașu). 34. 37. 39 și 42, dar, 
rind pe rir.d. Moldovan. Marcu. Dincuță 
și Nae Ionescu au tras imprecis sau 
Constantinescu s-a opus cu înverșu
nare și talent tentativelor adversa
rilor săi de a-i perfora poarta.

Marea suită de ocazii, incredibil 
ratate, continuă și-n repriza sec undă 
Cheran, Dinu. Dobrău. Deleanu res
ping miraculos de ne linia porții 
mingi-gol (min. 48, 59. 60, 74, 77),
Dmcuțâ nimerește și el bara (min. 
59) si, in sfirșit, vin si golurile mult 
visate- ca o consecință firească a do
minării totale a echipei ploieștene.

In min. 84. Oprișan centrează, de pe 
stingă, din apropierea careului de 
16 ni și Grozea flancat de Dobrău 
și Sandu Gabriel reia cu capul precis 
la vinciul barelor. Mai frumos, mai 
spectaculos, este insă cel de-al doi
lea gol, înscris în ultimul minut de 
joc : Nae Ionescu îl fentează cu u- 
șurințâ pe Deleanu. avansează pină 
la linia de fund a terenului de unde 
centrează precis la Dincuță care reia 
cu capul imparabil. de Ia numai 
2 m de poârtă. făclnd inutilă inter
venția lui Constantinescu care a a- 
părat insă in acest meci ca în zilele 
lui cele mai bune

A arbitrat GHEORGHE LIMONA 
* ★ ★ ★ ★ 
Coloși și 
rești).

ajutat la tușă de Fr. 
D. Ghetu (tot: d:n Bucu-

Trofeul
La tineret-rezerve 

CA IASI — U.T.A.

Petschovschi : s.
: POLITEHNI-
0—1 (0—1).

mai obținut-o.

Laurentiu DUMITRESCU

pe care însă nu au 
printre altele și datorită opoziției 
tînărului portar Pop, care, a inter 
venit splendid în cîteva situații 
ceva mai critice pentru echipa sa. 
O remarcă pentru excelentul arbi
traj al lui Gh. Limona ajutat foar
te bine de cei doi tușieri.

Constantin FIRÂNESCU

------ ------- ------- -------- . timp călduros : spectatori pe«te 20 000.
Au marcat : GROZEA (ntin. 84) si DINCUȚĂ (min. 89). Raportul suturilor ia 
poartă : 27—10 (pe spațiul porții : 14—3). Raport de cornere : 9—5.

PETROLUL : Mihai Ionescu — NAE IONESCU (min 89 Gruber) BA
DIN. Mierlut. CIUPITU — DINCUȚĂ. Cringașu _ OFRIȘAN. Moldovan, 
Marcu (min 54 Iuhasz), GROZEA.

DINAMO : CONSTANTINESCU — CHERAN. SANDU GABRIEL. DO- 
BRAU. DELEANU — Dinu. Radu Nunweiller — Sâleeanu. Dumitriu II (min. 
46 Florian Dumitrescu). Dumitrache. Lucescu.

A arbitrat GRIGORE BÎRSAN **♦*».  ajutat la linie de Teodor Tro- 
(ln și Ion Țlfrea (toti din Galati).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : PETROLUL — DINAMO 2—3 (1—2).

STEAUA 2(1)

„U“ CLUJ______ 0(0)

Univ. CRAIOVA 4(1)

0(Q|
T MECIUL

PITEȘTI, 21 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

F.C. Argeș și-a netezit drumul 
spre titlu, învingînd cu relativă u- 
șurință „cenușăreasa" campionatu
lui nostru, Crișul din Oradea- Echipa 
oaspete specialistă în a încurca 
socotelile optimiste ale partenerelor 
gazde (vezi 0—0, cîteva etape în 
urmă, la Iași !) a jucat și de astă- 
dată cit au ținut-o puterile, cu o 
decizie și cu o dezinvoltură conve
nabile pentru o echipă care nu mai 
are. demult, nimic de pierdut. Nu
mai că de astă-dată inamicul ei 
principal s-a numit Dobrin (clarvă
zător. activ eficace) și nicj 
aleasă pentru a-1 anihila nu 
aliata cea mai fidelă pentru 
ția antrenorului Vlad.

Să ne explicăm. Dobrin
dat în paza hh Șehiopu- jucător de 
concepție, dispecer prin excelență. 
Tn felul acesta Dobrin nu a jucat 
împotriva unei echipe întregi, ci 
împotriva unui singur jucător, duel 
inegal pe care l-a cîștigat de alt
fel, detașat. Iar Schiopu, izolat, în
corsetat de sfaturi neinspirate, nu 
a putut adăuga atu-urile sale unui 
ansamblu fără busolă.

Jocul s-a desfășurat cvasiperma- 
nent în terenul Crișului. Dobrin a 
marcat primul gol driblindu-și lejer

,,jandarmul personal", pentru a fi
naliza cu un șut bine plasat. Pre- 

o 
de

purgel a majorat scorul, după 
incursiune solitară, pe o zonă

două goluri. Pe fundalul dominării 
gazdelor, Crișul a maj zvîcnit de 
cîteva ori spre poarta lui Stan, dar 
fără șansă și 17 000 de spectatori

timp
43).

Stadion 1 Mai. teren bun.
Au marcat : DOBRIN (min. 25 și
83) și respectiv TAMAȘ (min. 39). ...
spațiul porții : 12—3). Raportul loviturilor de colt : 6—3.

F C. ARGEȘ : Stan — Plgulea. OLTEANU. Vlad. Ivan — PREPURGEL, 
M. Popescu (min. 73 Dumitru Stefan) — Radu. Frătilă (min 83 Barbu). DO
BRIN. BOLOGAN — p. Nicolae. SARAC. LUCACI. Catena II —
Cocos. Dărăban (min. 75 Ștefan) — Tămaș. Schiopu. Colnic. Cociș (min. 57 
Agud). «r

A arbitrat EM. PAUNESCU (Vaslui) **★★. ajutat la tușă de '• 
Dumitru (Oltenița) și I. Hrlstes (Alexandria).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C.

frumos, spectatori 
PREPURGEL (min. 

Raportul suturilor la

aproximativ 17 000.
28). RADU (min. 
poartă : 23—S (pe

ARGEȘ CRIȘUL 2-2 (1—0).

tactica 
a fost 

ferma-

a fost

Tă- 
rea- 

dus speranța în tabăra... U.T.A.-ei. 
Dar n-a fost decît o sclipire ofen
sivă a oaspeților pentru că supe
rioritatea piteștenilor s-a concre
tizat, în cele din urmă, prin încă

teren prost păzită, după care 
maș, din voie (de 'a 14 m), a

aplaudat, după 90 de minute, 
joc frumos, un rezultat favora. 
și un idol al cărui nume se

au 
un 
bil 
scandează aici, la Pitești, cu volup
tate : Do-brin. Do-brin !

Ion CUPEN

RAPID 1(1)
ST. ROȘU 50

15 CA LA BRAȘOV
SI... SCORUL

CRAIOVA, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

O primă repriză jocul a fost la discre
ția gazdelor. Jiul mulțumindu-se doar 
cu, o apărare strictă, cu ieșiri prin 
pase, cu multe pase de calmare a 
spiritelor, cu rare contraatacuri, 
la capătul cărora doar Naidin (min. 
33) și Stcian (nun. 45) au creat mo
mente mai dificile pentru gazde. în 
schimb, in celălalt careu, situațiile 
de gol abundau, datorită unei insis
tente dominări. Dar Marcu (min. 6, 
20 și 33), Pirvu (min. 35) și Oble
menco (min. 42), singuri, singurei cu 
Suciu în față, sau și fără el, au tri
mis mmgea pe lingă poarta goală, 
intreeîndu-se in ratări incredibile. în 
min. 40. insă, după multe ezitări, 
la o pasă a lui Țarălungă, Oblemenco 
s-a decis să șuteze (cu dreptul!) și 
l-a invins pe Suciu: 1—0.

După pauză jucătorii Universității 
(mai ales înaintașii), parcă au fost 
alții. O schimbare de 180 de grade. 
Marcu, în excelentă dispoziție, a fă
cut ce â~ ‘vrut cu mingea, a sprintat

LUI MARCU
ca un adevărat atlet, a centrat, a în
scris și goluri, a făcut ce a vrut 
schimbînd aspectul jocului- In min. 
50, el a mărit avantajul la două go
luri, apoi Oblemenco și-a făcut din 
nou datoria, înscriind după o com
binație cu Țarălungă pentru ca 
min. 89 Marcu 
în colțul lung, 
de mult n-am 
repriză Jiul a 
atac, dar n-a
nere, pierind acasă cu 4 goluri care 
îi creează probleme — pentru meciul 
din ultima etapă. La Craiova a fost 
o partidă acceptabilă, în care gazde
le. chiar dacă au ratat mult, au și 
punctat.

in
să înscrie fulgerător, 
la vinclu, un gol cum 
mai văzut. Tn această 
ieșit mai hotă rit in 
izbutit decit 10 cor

Constantin ALEXS

Stadion Ceftfrâî ; timp frumos, 
dar cald : teren foarte bun : 
spectatori circa 17 000. Au mar
cat : OBLEMENCO (min. 40 și 
70) și MARCU (min. 50 si 39). 
Raportul șuturilor la poartă : 
15—12 (pe spațiul porții : 8—6).
Raport de cornere : 6—10.

UNIVERSITATEA : Pilei —
NICULESCU. Deselnicu. Sameș, 
Velea — Donose (min. 6B Păunes- 
cu). Ivan — TARĂLUNGA. Niță 
(min. 21 pîrvu) OBLEMENCO. 
MARCU.

JIUL :
Georgevici. Stocker. _Tonca 
Cotormani ‘ 
bardî — 
Mulțescu,

A
★ ★ ★ ★ ★ _
Vereș si G.
Cluj).

Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve :

TATEA — JIUL 3—1

FARUL 1(0)

In urma acestui meci, în care iși 
juca șansa (teoretică) la titlu, 
Universitatea Cluj rămîne doar cu 
satisfacția aplauzelor care i-au în
soțit evoluția în prima repriză și, 
eventual, cu aceea de a fi înregis 
trat un neobișnuit raport de cor
nere (13—1 !) pentru o echipă în 
deplasare șt care... pierde cu 0—2 ’

Clujenii au stăpînit realmente 
terenul în primele 45 de minute, 
au combinat mult și ingenios, dar 
închinindu-se — în ce privește 
concepția creării golului — aproape 
exclusiv „un-doi‘-ului alambicat, 
condamnat la eternă repetiție ste
rilă în fața unei apărări aglome
rate și dure, s-au trezit, la pauză, 
nu numai fără răsplata unui fo’bal 
de cimp frumos dar și ...sancțio
nați 
care 
fan, 
mai
care", de Iordănescu. Este drept, 
același Iordănescu irosise în min. 
12 o bună ocazie, dar ulterior ,-U"

de goiul marcat de Pantea 
a reluat cu capul, peste S’.e- 
o pasă lungă. înaltă, trimisă, 
mult sau mai puțin ,.la incer-

maj multe orja trecut de 
lingă gol decit Steaua, cele 
incandescente momente fiind

pe 
mai 
cele

nera sa de întrecere. acțiunile 
simple, în prdfunzime. în min. 71, 
Tătaru șutează puternic, mingea

: ter«i bun : trnw răcoros ; circa 25 000 spee-
PANTEA (mir. 42) si DUMITRIU in (min. 72). Raportul 
15—17 sMiiu! porții : 7—8) Raport de cornere : 1—13.

HALXLAGEANU. Smarandache. Ciu~r:r.. U-i"-

Stadionul ..23 August‘ 
ta tori. Au marcat : r 
șuturilor la poartă s - . . • —r-— — -----------

STEAUA : HAIDU — HALMAGEANV. Smarandachf». Ciugarm. Cns- 
t?che — Negrea. NAOM — Par.tea. Tătaru. Iordănescu (min. 46 Ion Constan
tin). Dumitriu" Ut.

WU* CLUJ: Ștefan — Creru. Pexa. Solomon. 
HAILA — Uifăleanu. Munteanu (mm.

A arbitrat : MIBCEA ROTABU
și I. Ciolan (toti din Iasi'-

Trofeul Petschovschi : #.
La tineret-rezerve : STEAUA —

___ __________ j _ Anca. MI-
65 lordache). MUREȘAN. Lică.
♦ ♦a**,  ajutat la linie de V. Popa

,U“ CIAS3 1—1 (0—0).

ju
di n 
lîn-

c!a-

din min. 15 (Haidu salvează la 
tul-bombă al lui Uifăleanu) și 
min. 21 (Mureșan. cap plasat, 
gă bară).

A doua jumătate a partidei
tină insă părerea tribunelor că ta
bela de marcaj indică un vor îm
potriva cursului jocului. Steaua de
vine acum atît mai activă în cimp 
cit îi mai realistă in atac. unde 
preferă, spre deosebire de parte -

șterge bara, dar după un minut 
fotbalul elegant Insă steri] al clu
jenilor primește lovitura de grație, 
semnată Dumitriu III- în final, 
Universitatea „brodează- în con
tinuare spectaculos dar Haidu se 
opune chiar și unui gol de onoare, 
pe care clujenii 
salvind senzațional 
leul lui Uifăleanu. 
tuțile tehnice ale
trebuie să se încline in fața ade
vărurilor simple ale fotbalului, eta
late aseară de Steaua.

Radu URZICEANU

fi meritat.l-ar
(min. 83) la vo
gi astfel, vir- 

jocului clujean

CAMPIONATULUI.
Joc fără miză de importanță spe

cială pentru clasament. Atît doar, 
că Rapid ar fi putut dori o revanșă 
pentru acel 1—5 suferit în toamnă 
la Brașov. De aceea așteptam un 
joc plăcut de factură bună. Dar, 
așteptările au fost înșelate, mai 
ales sau tocmai de Rapid, nivelul 
general al partidei a f°st modest, 
înviorat uneorj de perioade de joc 
organizat, combinațiv> spectaculos 
din partea brașovenilor, învingători 
și încă la scor : 1—5, exact cu cît 
au învins și în toamnă, cu singura 
diferență că acest scor este cel mai 
mare realizat în deplasare. în acest 
campionat. Explicația ? Pe de o 
parte jocul realist, ordonat, calm, 
speculativ al brașovenilor, pe de 
altă parte comportarea sub aștep
tări. cu multe „găuri" în apărare 
și haotic

Meciul . _ . 
ternat’.ve la cele două porti, dar 
acțiunile 
dite. mai 
12, Steagul roșu ratează prin Zotin- 
ca o situație favorabilă, dar va 
deschide scorul peste 10 minute în 
urma unei excelente acțiuni a lui 
Ghergheli care a pasat în urmă lui 
Balint și acesta a înscris cu capul. 
Rapid atacă dezordonat jocul con
tinuă să fie stăpînit de oaspeți, care 
acooerâ mai bine terenul. Totuși, 
egalarea survine pe neașteptate, la 
un corner executat de Dumitru. 
Adamache ratează intervenția și 
Marin Stelian marchează cu capul. 
Jocul devine mai echilibrat. Dumi
tru șutează puternic și razant în 
min. 38 (Adamache a rămas... spec
tator...) apoi Zotinca irosește din 
nou o situație bună (min. 41) pen
tru ca în min. 44 Pescaru să în-

IN DEPLASARE
scrie pe lîngă Răducanu. ieșit în 
întâmpinare. în urma unei combi
nații cu Ghergheli

Repriza a doua începe sub sem
nul unor atacuri repetate ale Rapi
dului, care — în general — va do
mina teritorial. Dar jocul încâlcit 
a] atacanților 
a șuturilor și

săi. lipsa de precizis 
la urmă nervozitatea

în atac a bucureștenilor. 
a debutat cu atacuri al-

oaspeților sînt mai gîn- 
bine desfășurate. în min.

„23 August". teren 
____ timn frumos, cald, 

spectatori circa 25 900 Au marcat: 
BALINT (min. 22). MARIN STT- 
LIAN (min. 37). PESCARU (min. 
44 si 80) GHERGHELI (min. 67) 
si FLORESCU (min. 84). Raportul 
suturilor la poartă : 19—’1 (ne
soatlul bortii : 10—7). Raportul
de cornere : 10—3.

RAPID : Răducanu — Pop. Lu- 
pescu. Mușat. Codren — Dinu 
(min. 69 : APOSTOL) , DUMI
TRU — Năsturescu (min. 56: 
CODREANUL Marin Stelian. Nea- 
gu. Angelescu.

STEAGUL ROȘU : ADAMA
CHE — IVANCESCU, Jenei. OL- 
TEANU. Anghelini — PESCARU. 
Cadar — GYORFI (min. 82 Flo
rescu) . GHERGHELI. BALINT, 
Zotinca.

A arbitra* Z. SZECSET
aiutat la linie de I. Soos si P. 
Vamos (toti din Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi :
La tineret-rezerve :

STEAGUL ROȘU

Stadionul 
foarte bun.

7.
RAPID

1—1 (0—1).

concretizeze. E- 
face un joc de

ii va împiedica să 
chipa lui N. Proca 
așteptare și ripostează prin contraa
tacuri. I-a unul din ele Ghergheli 
scapă singur și înscrie pe lîngă 
Răd’.tcanu, ieșit din careu (min. 
67), la altul se comite un fault și 
Pescaru transformă impecabil (min. 
80), iar la al treilea Florescu scapă 
de Mușat și stabilește scorul final 
(min. 84). Victorie și scor fără drept 
de apel.

Petre GAȚU

S-AU ALARMAT 
LOR GREȘIT

GAZDELE NU 
DE STARTUL

S. C. BAC/$ 1(1)
CLUJ, 21 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Receptivi la splendidul tur de 

forță realizat de băieții dr. Radulescu 
și L. Munteanu în acest retur de 
campionat, circa 20 000 de clujeni 
au ținut să. fie astăzi prezenți pe 
stadionul Municipal pentru a-i ve
dea la ultima lor evoluție, pe pro
priul teren, în sezonul care se în
cheie duminică ; o evoluție anga- 
jantă a feroviarilor de pe Someș, 
cărora le erau necesare ambele 
puncte, și pe care le-au obținut 
prin aceleași atuuri etalate de-a 
lungul stagiunii de primăvară : 
voință, nespusă voință, o judicioasă 
organizare în spațiul de joc, o

spectatori aproximativ
(nun. 30 5. 49^. respectiv
1»—17 (pe spauul porții : 0(0)Stadion Municipal : teren bun : timp frurr.-os :

20 000. Au marcat : S. BBETAN (min. 22). SOO 
TURCU (min. 62) Raportul șuturilor la poartâ :
9—4). Raport de cornere : 11—4.

C.F.R. : Gadja (min 78 Totoiamn — Lupj 
Dragomir. ROMAN — M. Bretan. COJOCARU — 
PETRESCU _

FARUL : Popa — Ghirca. Antonescu. Hires. Nist >- — Oprea. NLnu 
(min. 46 N. Constantinescu) — Tărtase. Tufan. Caraman (min. 46 TURCU), 
Ologii?

A arbitrat N. PETBICEANV ♦****. ajutat Ia linte de A. Mftnieh șt 
C Gheorehită (tot: din București)

Trofeul Pewhevschj : 9
La tineret-rezerve j C.F.R.

(min. 33 Szoke). PENZES. 
S. Bretan. SOO. VIȘAN,

Oprea.

A. S. A. ■■■

în toată repriza secun- 
peste

la poartă 
dă. Dar și acesta, departe, 
poartă. v

De altfel, nici meciul în 
sa.mblu n-a spus prea multe, 
gurul element mai demn de 
nut a fost reintrarea lui Duțan 
pentru 90 de minute efective du
pă o lungă 
sta, pentru 
plăcut.

apropiere printr-o lovitură de pi
cior plasată pe sub portar, 
meni
avea să fie unicul gol al parti
dei, deși, ocazii au mai fost Nu
mai ocazii băcăuane ratate de
Rugiubei (min. 48 și 50 Pană, 
min. 58 
cele mai 
ții, insistînd prea mult pe 
contraatac de grație, nu vor 
uși să tragă decît un singur

BACĂU, 21 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Era greu de crezut că A.S.A.. ve
nită fără patru titulari (Boloni, 
Toth, Lucaci I — accidentați. Ispir 
— suspendat), va face ceva în fa- 

în

Ni- 
nu avea să știe că acesta

an- 
Sin- 
reți-

Georgescu.

50 Dodu). lei- 
(min 56 Făgaș), 

Naidin.
I.

__ la linie de
Gâlbăjos

Suiciu

(min.
Urmes 

Stoian 
arbitrat 

ajutat
CÎMPEANTT 

Gh. 
(toti din

: 7.
UNIVERSI-
(2—1).

CLUJ

ofensivă lucidă în situațiile de po
sesie a mingii, deși, astăzi, linie: 
întii i-a lipsit O. Ionescu.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag l)

campionate, polonezul Ryszard 
Szwiec. Al doilea finalist al cate
goriei a fost hotărît de întîlnirea 
Remus Cozma — Constantin Stă- 
nescu. Musceleanul, deficitar la ca
pitolul pregătire fizică, nu a ripos
tat decît rareori atacurilor perma
nente ale dinamovistului, iar aver
tismentul primit de Stănescu în 
lundul 2 (pentru țineri) a consfințit 
o victorie categorică, acordată de 
toți cei 5 judecători. Cozma b.p 
(5—0) Stănescu.

Semiușorii și-au început disputele 
cu confruntarea dintre Gheorghe 
Ciochină și Ion Agapi. Ieșeanul a 
luptat cu mult curaj, nu s-a lăsat 
intimidat de faima omului din față 
și a răspuns cu precizie schimburilor 
impuse de stelist. Cu un plus de vi
talitate și o pregătire fizică superi
oară, Ciochină a convins juriul să-i 
acorde victoria în unanimitate. 
Ciochină b.p. (5—0) Agapi. Au urcat 
apoi treptele ringului vechii sluji
tori ai nobilei arte Antoniu Vasile 
și Aurel Iliescu. Prezenți de sute 
de ori între corzile ringului, ambii 
sportivi au căutat să profite de gre
șelile celuilalt, dar cum o inexac
titate în asemenea condiții ar fi fost 
decisivă fiecare a punctat cît i-a 
stat în puteri.

Decizia juriului a fost categorică : 
Vasile b.p. (5—o) Iliescu.

Cele două semifinale la catego
ria mijlocie mică au. debutat cu 
meciul dintre Ion Gyorffi și Ale
xandru Tîrboi. Tehnic, cu o bună 
deplasare în ring, Gyorffi a punc
tat atît cît a fost necesar, în speci
al cu lovituri la stomac, care au 
măcinat evident forțele luj Tîrboi.

Deși a încercat să răstoarne soarta 
partidei în ultimele trei minute de 
luptă, Tîrboi s-a lovit de directele 
de dreapta ale dinamovistului. care 
a realizat o meritată victorie. 
Gyorffi b-p. (5—0) Tirboi. în cea
laltă semifinală tînărul Ion Mocanu 
a suportat asaltul gâlățeanului 
Sandu Tirilă, dornic de o victorie 
care l-ar fi adus In lupta pentru tit
lul de campion național. Mocanu, 
însă, cu un box mai tehnic, cu lo
vituri directe, a răspuns prompt 
atacurilor deslănțuite ale lui Tirilă 
și cu 
lauda 
cu o 
(3-2)

Prima confruntare a mijlociilor 
a fost cea dintre campionul Alee 
Năstac și clujeanul Ion Moldovan. 
După o repriză cuminte, în rundul 
2. Moldovan a lansat un atac la 
care Năstac a răspuns necruțător și 
după o serie nâpraznică și-a expe
diat adversarul la podea. Moldo
van a reluat ostilitățile, dar antre
norul său a sesizat că nu mai poate 
continua lupta și a aruncat prosopul 
în ring. Năstac b.ab. 2 Moldovan 
Următoarea pereche, a stîngacilor 
Gheorghe Chivăr și Ion Peter, a 
oferit o încleștare dură, în care 
atacurilor permanente ale lui Peter, 
stelistul le-a răspuns cu directe de 
dreapta, extrem de precise, care în 
ultimul 
vean să 
bitrului 
Peter.

Greul 
mișoara). favorizat de tragerea la 
sorți, a evoluat direct în semifinală 
cu Ilie Dascălu. Meciul lor, anost, 
a făcut o proastă propagandă bo
xului. Dascălu b p. (5—0) Schubert.

Ultimul meci al prime: reuniuni 
semifinale a opus pe Anghel Iancu 
lui Constantin Varan, un greu cu 
alură de mijlociu și brațe de cocoș. 
Musceleanul, în continuu atac, nu a 
lăsat nici o speranță reșițeanului 
care, oricum, se mlndrește cu o me
dalie de bronz în această ediție a 
campionatului. Iancu 
Varan.

b.p. (5—0)

o vitalitate demnă de toată 
a reușit să smulgă victoria 

decizie minimă. Mocanu b.D. 
Tirilă.

Luind repede pulsul adversaru
lui ei. formația gazdă r.-a menți
nut in defensivă decît 2—3 jucă- 

>ri (strictul necesar pentru a paza 
zoiatele vîrfuri a!e lui Robert 

Cosmoc — pe Caraman și Oiogu), 
trimițînd. sistematic. în atac, pen
tru sprijinul ofensivei, pe Roman 
și Cojocaru. Și cu o asemenea desfă
șurare a forțelor in teren. într-o 
jumătate de oră feroviarii clujeni 
rea : za seră ..desprinderea” de par
tenerul de întrecere. Mai întîi, în 
min. 22 (la o centrare a lui Vișan. 
din apropierea liniei de fund, la
teral stânga), a deschis scorul So
rin Brelan care a țîșnit în careul 
mic. suflindu-i balonul portarului 
Popa (care se pregătea să inter
vină) și catapultându-1 in plasă; 
apo; după 8 minute, o nouă acți
une șah-mat: a centrat Petrescu, 
undeva în careu, de unde Soo. fără 
să stea pe gînduri, a reluat, pe jos, 
în stânga portarului Popa.

Și 
ții. 
din 
49):
aripa dreaptă de unde i-a trimis 
precis, în careu vulpoiului Soo. au
torul celui de al doilea gol. De- 
abia la 0—3, Farul s-a decis să ri
posteze mai clar, mai energic. în 
min. 50, Oiogu a risipit o ocazie 
mare, șutind, din careu, în portarul 
(Gadja) ieșit; în min. 62. Turcu. 
elementul motor al atacului, a în 
scris la o fază fixă (lovitură liberă 
de la 20 m, frontală) găsind o 
spărtură în zidul efectuat defectos 
de clujeni.

Și meciul s-a 
scor, cei 20 000 
udînd generos,
formației favorite, 
ecoul dorit poate

ța băcăuanilor, aspru răniți 
amorul propriu de acel ultim re- 
z.ultat, 0—6 eu Dinamo. Dar, 
ceste anticipații aveau să se clatine 
după numai două minute de joc. 
Atunci, Catargiu nu l-a putut stru
ni pe Mureșan. Plecat pe 
atac, mureșanul a ajuns 
în careu, dar. uimit parcă 
să, s-a încurcat singur și a 
cea mai mare ocazie a

Noroc că gazdele nu 
mat de startul lor greșit și 
trecut 
partea 
prima 
a scos 
mului 
el nu 
peste 11 minute cînd același .ina
mic nr.l“ avea să-I învingă din

a-

contra- 
singur 

de șan- 
pierdut 
jocului, 

s-au alar- 
au 

la asalt decis, mai ales pe 
lui Băluță, foarte bun in 
repriză. Și după ce Nagel 
incredibil șutul-gol al extre- 
stînga de pe Bistrița (min. 71. 

a mai putut face nimic

băcăuane ratate
(min. 48 și 50
ca să le amintim pe 

mari), pentru că oaspe
ți n
re- 
șut

întrerupere. Și acea- 
că jocul lui Duțan a

Mircea M. IONESCU

Stadion 23 August : timp frumos : teren bun :_______ __ ...____ _ ___, ______  . ____  _____ spectatori circa 6 000. 
A marcat : BALUȚA (min. 18) Raportul șuturilor la poartă : 20—6 (pe spa
țiul porții : 10—2). Ranort de cornere : 10—5.

SPORT CLUB BACAU : Cizic — Mloc (min. 64 COMĂNESCU). Sinău- 
ceanu. Catargiu. Kiss — VĂTAFU, DUȚAN — Sorin Avram (min. 64 Mioc), 
Rugiubei (min 75 Hritcu). Pană. BALUȚA.

A.S.A. TG. MUREȘ: NAGEL _ ȘLEAM SZEKELY. Ur.chiaș. Czako— 
Varadi. Szfiloszi — Fazekaș (min 82 Orza), Nagy (min. 81 Lucaci II). MU
REȘAN. Hainal.

A arbitrat CONSTANTIN PETREA **★*. alutat la linie de M. CițU 
(bine) si M. Halmovici (cu unele greșeli), toti din București.

Trofeul Petschovschi : 7. _ _
La tineret-rezerve : SPORT CLUB BACAU — A.S.A. TG. MUREȘ 

4—0 (1—0).

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
ATLEȚII NORVEGIEI CONDUC (51—37) IN ÎNTÎLNIREA CU 

SELECȚIONATA ROMÂNIEI

rund l-au făcut pe brașo- 
asculte numărătoarea ar- 

din ring. Chivăr b.p. (5—O)

Gustav Schubert (U.M. Ti •

— Iubitorii boxului sint sur
prinși de absența elevului dv. 
Aurel Mihai, campionul catego
riei semimuscă, la finalele din 
acest an.

— Din nefericire, după ce a 
cucerit meaalia de argint la 
eampicnatele europene de la 
Madrid lui Aurel Mihai. în ciu
da staturii sale mici, nu-i mai 
putem ajunge nici cu prăjina la 
nas A început să-i mintă pe an
trenorii lotului și, acum, pe mi
ne. La acest campionat, cu 24 
de ore înaintea cintarului ofi
cial, at’ea doar 400 de grame in 
plus fată de greutatea cu care 
ar fi trebuit să se prezinte să-fi 
apere titlul. A preferat să fugă 
svunlnd că nu mai poate face 
categoria semimuscă...

ca să scape definitiv de emo- 
feroviarii clujeni au înscris, 
nou. imediat după pauză (min. 
Vișan s-a infiltrat insidios, pe

OSLO. 21 (prin telefon de la trimisul 
nostru special). — Pe stadionul olimpic 
Bislet din capitala Norvegiei a« început 
miercuri seara întrecerile unui inte
resant meci atletic bilateral intre re
prezentativele masculine ale României 
și Norvegiei. Ploaia deasă si frigul 
au împiedicat în cea mai mare măsură 
buna desfășurare a programului, astfel 
că majoritatea rez.ultatelor sint de slabă 
valoare internațională.

Soortivii norvegieni au dominat pri
mele opt probe ale concursului, rea- 
lizind cinci victorii și înaintea ulti
melor două curse ale zilei (ce se des
fășoară la ora convorbirii telefonice) ei

cunduc cu 51—37. Singurele succese 
românești au fost obținute de Nicolae 
Pertea (110 m g). Dinu Piștalu (prăjină) 
și Petre Lupan (1 500 m). în ansamblu 
Insă formația tării noastre a avut o 
evoluție modestă, iată și rezultatele teh
nice :

100 m : Garsholm (N) 10,6, Zamfirescu 
(R) 10.8. B.jelland (N) 10.8. Petrescu (R) 
10,9 ; 400 m : Simonsen (N) 47,1. Noev- 
dalil (N) 48.0. Salcudeanu (R) 48,5. Va- 
sile Paul (R) 48.6 ; 1 500 m: Lupan (R) 
3:48,0. Hovde (N) 3’48,3. Olsen (N) 3:49.3, 
Neamțu (R) 3:51,8 ; 110 mg : Pertea
(R) 14.2 Molancl (N) 144, Dham (N)
14,9, Sebestyen (a concurat accidentat) 
16,2 ; lungime : Bendiks-en (N) 7,82 m,

Jurcă (R) 7,58 m, Blrkeland (N) 7.40 
m. Zaharia (R) 7,35 m ; prăjină : Piștalu 
(R) 4,60 m, Svendgard (N) 4,40 m, Cr. 
Ivan (R) 4,40 m, Skjetne (N) 4,20 m ; 
disc : Lyslerud (N) 56.52 m, Nagy (R)
55.82 m. Hjeltnes (N) 54.68 m. Sălăgean 
(R) 53.76 m ; suliță : Grimnes (N) 79.0* 
m Lorentsen (N) 74.94 m. Grigoraș ^R) 
69.84 m .Szilagy (R) 68,62 m.

Probele celei de a doua, zile se des
fășoară pe stadionul din Sandefjord.

Hristache NAUM

IN PRELIMINARIILE C.M.
DE FOTBAL

FINLANDA — ALBANIA 
l_0 (1—0)

în meci amical de fotbal
BULGARIA - ITALIA 1—1 (1—0)

Ieri seară. Ia Helsinki, s-a desfășura» 
primul meci din grupa a IV-a a pre
liminariilor campionatului mondial de 
fotbal (ediția 1974), din care fac parte 
reprezentativele României. R. D. Ger
mane. Albaniei si Finlandei.

tn fata unul mic număr de spectatori 
s.att intilnit echipele Finlandei și Al
baniei. Meciul s-a Încheiat cu re
zultatul de 1—0 (1—0). tn favoarea re
prezentativei Finlandei.

LA 20 KM MARȘ

(v.r. Vaslle the 1.30:11,0). Pe locurile ur- 
mătoare s-au clasat : Gh. Jugănaru 
(P.T.T.) 1.36:15.2, Fl Tufan (Dinamo) 
1.36:42.2.

După meciul de la București, cu re
prezentativa României, selecționata de 
fotbal a Italiei a susținut aseară un 
nou meci amical. De data aceasta, 
fotbaliștii italieni au evoluat la Sofia, 
în compania reprezentativei Bulgariei.

întîlnirea s-a încheiat cu rezultatul 
de 1—1, după ce la pauză echipa Bul
gariei a condus cu 1—0, prin golul mar
cat de Bonev (min. 28). După. pauză, 
Italia egalează prin debutantul China- 
glia (in min. 51).

Arbitrul Kațaras (Grecia) a condus 
echipele :

BULGARIA : Goranov —■ Safirov, Ko
lev. Ionov, Jecev, Penev, Dimitrov (46 
Denev), Bonev. Mihailov (65 Petkov), 
Stoianov, Panov.

ITALIA : Albertosi — SpinosI, Mar
chetti, Bedin (65 Beneti), Burgnieh, 
Rosato. Causio, Mazzola, Anastasi (46 
Chinaglia). Capello. Prati. Tînăra echipă 
a Bulgariei a dominat mai mult. în 
schimb echipa Italiei n-a mai jucat 
atît de bine — spun comentatorii ita
lieni — ca și la București.

RECORD REPUBLICAN
tn cadrul campionatului de marș al 

municipiului București, sportivul Con
stantin Stan (P.T.T.) a corectat recor
dul republican In proba de 80 km cu 
timpul de 1,23:57,0 — normă olimpica

încheiat la acest 
suporteri apla- 

final, victoria 
O victorie cu 

duminică seara.

de 
în

G. NICOLAESCU
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