
CINCINALUL-
ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

PUTERNIC ECOU IN JUDEȚUL DOLJ
„VOM ÎMBINA MUNCA PRODUCTIVA 

CU ODIHNA ACTIVĂ, PENTRU 
A DA VIATĂ ANGAJAMENTELOR 
PATRIOTICE CE LE-AM LUAT!“
în cadrul Conferinței extraordi

nare județene de partid, ce a avut 
loc la Craiova, reprezentanții celor 
67 000 de comuniști din fabricile, 
uzinele, șantierele, din unitățile a- 
gricole socialiste și instituțiile dol- 
jene au ales delegații cc-î vor re
prezenta la Conferința Națională a 
partidului.

Cu Dumitru Bordea. președintele 
Consiliului județean al sindicatelor, 
unul dintre delegații Doljului Ia a- 
propiata Conferință Națională a 
partidului, am avut posibilitatea să 
stăm de vorbă zilele trecute, pentru 
a-i afla gînduriie și preocupările le
gate de marele eveniment.

„Apropiata Conferință Națională a 
partidului constituie pentru noi, co
muniștii, pentru toți oamenii mun
cii. un eveniment cu semnificații 
deosebite. Facem totul pentru a-1 
întâmpina cum se cuvine. Ne-am 
înzecit eforturile spre a canaliza în
treaga activitate. întreaga capacitate

0 NOUĂ 
NAVĂ FLUVIALĂ 
DE 5000 TONE

în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni a> 
Șantierului naval Oltenița a lansat, 
cu 15 zile înainte de termen, o nouă 
navă fluvială de 5 000 tone. Este cea 
de-a 40-a motonavă executată pînă 
în prezent la acest șantier. Nava cu 
nr. 41 se află în stadiu de recepție 
Construcția acestor două nave, care 
au o dotare tehnică modernă și un 
înalt grad de confort, marchează în
deplinirea în proporție de peste 50 
la sută a angajamentelor luate în 
cinstea celor două importante eve
nimente din istoria țarii. Harnicul 
colectiv de pe acest șantier a reali
zat. de asemenea, cu forțe proprii 
utilaje, mașini și piese de schimb 
necesare dotării secțiilor de produc
ție. De la începutul anului și pînă în 
prezent au fost executate mașini șl 
dispozitive a căror valoare depășește 
două milioane lei.

creatoare a oamenilor muncii din 
județ către traducerea în fapte 
a sarcinilor ce ne-au fost trasate 
de partid. Sîntem preocupați de 
creșterea rolului sindicatelor în pro
ducție, pentru îndeplinirea sarci
nilor actualului cincinal în patru 
ani și jumătate, pentru creș
terea eficienței economice a tutu
ror sectoarelor. Vom urmări modul 
cum se gospodărește fiecare gram 
de materie primă, acordind o aten
ție deosebită felului cum se reali
zează creșterea productivității mun
cii. acest indicator sintetic, capabil 
să demonstreze, în ultimă instanță, 
progresul tehnic făcut de țara noas
tră pe linia înzestrării economiei 
naționale cu aparatură modernă și 
forță de muncă cu calificare supe
rioară. în paralel cu sarcinile de 
producție, sîntem preocupați să asi
gurăm celor ce muncesc condiții 
optime de petrecere sănătoasă și 
utilă a timpului liber. Duminicile 
cultural-sportive, drumețiile la sfîr- 
șit de săptămînă, excursiile. între
cerile sportive, ce se desfășoară în
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GIULEȘTENII AU CIȘTIGAT MAI UȘOR DECIT SE PREVEDEA

rapid-Învingătoare în a 35a ediție 
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL j

• Marin Stelian și Neagu, autorii celor două goluri • Jiul a luptat cu convingere dar a avut în față o echipă superioară • Prima
întreprinderile și instituțiile Dolju
lui. vin să arate că educația fizică 
a devenit o necesitate pentru mase 
Pe această linie, avem creată o ba
ză materială solidă : un club spor
tiv, pe lingă uzina Electro putere, 
cu 12 secții pe ramură de sport, 34 
asociații sportive sindicale, cu peste 
2a 000 de membri, o veritabilă for
ță. dacă putem să spunem așa. O 
vom folosi integral, îmbinînd mun
ca productivă cu odihna activă, 
pentru a da viață angajamentelor 
patriotice Pe care le-am luat".

Iată gînduriie și mărturiile unui 
delegat la Conferința Națională a 
partidului, a unui om care lucrează 
de peste 20 de ani într-un dome
niu important. In care activitatea 
economică, social-culturală și spor
tivă este mereu mai prosperă, mai 
eficientă.

Șt. GURGUI, coresp. județean

LA ARAD Șl CLUJ, 
DOUĂ IMPORTANTE 

CONSFĂTUIRI 
METODICO-ȘTIINȚIFICE

Recent, s-au desfășurat la Arad 
și Cluj, în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, lucrările a 
două consfătuiri metodico-științifi- 
ce avînd ca teme: „ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE PERFORMANȚA 
ȘI DE MASA IN ÎNVAțAmINTUL 
LICEAL $1 PROFESIONAL", 
„PREVENIREA ȘI COMBATEREA 
SEDENTARISMULUI PRIN EXER
CIȚII FIZICE ȘI SPORT" și „SE
LECȚIA. PREGĂTIREA FIZICA 
GENERALA ȘI SPECIALĂ ÎN CA
DRUL ȘCOLILOR SPORTIVE ȘI

AL LICEELOR CU PROGRAM DE 
EDUCAȚIE FIZICA", excelent or
ganizate, în colaborare, de către 
Inspectoratele școlare județene, ca
binetele metodice ale C.J.E.F.S. și 
Casele Corpului didactic.

Tematica de stringentă actuali
tate, cu implicații profunde asupra 
desfășurării activității de educație 
fizică și sport în rîndul tinerei ge-

(Continuare in pag. a 2-a)

succes bucureștean al sezonului, realizat de elevii lui, Bazil Marianrepriză mult mai atractivă, mai disputată decît a doua 9 Singurul

Suciu învins prima oară.. 
Acum, de Marin Stelian (stin
gă). tn minutul 27 Neagu (fe
ricit ca și autorul primului 
gol rapidist) iși va imita co

echipierul.

Foto: I. MIHÂICÂ

Stadion : „23 Atugust" ; timp: 
frurr.os ; teren : bun ; specta
tori : aproximativ 30 000 ; ra
portul loviturilor la poartă : 
14—8 (pe spațiul poeții : 10—4). 
Raport de cornone : 6—3.

Au marcat: MARIN STELIAN 
(m:n. 3) și NEAGU (min. 27).

RAPID : RddVjcanu — Pop. 
Lupescu, Boc, -Codrea — An- 
gelescu, Dumitru — Năstures- 
cu, Marin Stelian, Neagu, Co- 
dreanu (min. 66 — Petreanu).

JIUL: Suciu — Georgescu, 
Georgevici, Stocker, Tonca — 
Dodu, Cotormani — Urmeș 
(min. 49 — Stoian), Mulțescu, 
Libardi, Făgaș.

Arbitru ; GHEORGHE LIMO- 
NA a condus excelent ajutat 
la tușe de C. Dragotescu și 
Al. Grigorescu (toți trei din 
București).

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE PENTATLON MODERN

VELKO BRATANOV 
SI ECHIPA BULGARIEI-

PE PRIMELE LOCURI

Velko Bratanov termină învingător la cros, ultima probă a pentatlonului 
Foto :Romeo ONODI

Pe tradiționalul traseu amenajat 
în Pădurea Călugăreni. s-a des
fășurat ieri dimineață ultima pro
bă din cadrul Campionatelor inter
naționale de pentatâon modern ale 
României, aflate în acest an la 
cea de-a 16-a ediție. Asa cum o 
arătau clasamentele după proba 
de natație, crosul urma să decidă 
atit pe învingătorul individual cit 
și echipa ciștigătoare a concursu
lui. între primii clasați existând o 
minimă diferență de puncte.

Calculele hîrtiei au fost intruto- 
tul confirmate. Velko Bratanov a 
făcut o cursă excelentă, încheind

DIN NOI ÎNTRECERI PASIONANTE 
ÎN „CUPA HARULUI SPORTUL

LA VELODROM
Competiția internațională de ve

lodrom dotată cu -„Cupa ziarului 
Sportul" s-a încheiat duminică la 
prînz, cu disputarea cursei cu adi- 
țiune de puncte pe 100 ture, cu 
sprinturi la trei ture. Vom începe 
prin a relata cîteva aspecte din 
desfășurarea acestei probe, întru- 
cit prin spectaculozitatea și dina
mismul care a caracterizat-o a 
fost, poate, cea mai apreciată 
dispută din întregul ansamblu de 
alergări la care am asistat.

La start s-au prezentat 29 de 
concurenți. Alergătorii români care 
duminică, pînă la desfășurarea a- 
cestei curse. înregistraseră două in
succese, au pornit hotărîți să în
cheie competiția cu o victorie. A- 
ceasta s-a observat chiar dt la 
intrarea în turul trei, cînd for
țează și se detașează din pluton 
Ioniță, Soare. Marinescu și Caran- 
fi’ov (Bulgaria) care, în ultimul 
moment, reușește să „prindă" roa
ta lui Ioniță. De aici înainte a în-

ceput o cursă de urmărire de toa
tă frumusețea. Din plutonul mare,

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

proba cu un timp foarte bun : 
j 12:28,2, performanță pentru care a 
' primit 1321 p. Cu acest punctaj 
j sportivul bulgar s-a instalat în 
' fruntea clasamentului și nu a mai

putut fi întrecut de nici unul din
tre adversarii săi care aspirau de 
asemenea. Ia poziția de cîștigător 
al competiției. Componenții Unga
riei au făcut. în general o cursă 
bună, avînd în primele șase locuri 
nu mai puțin de trei reprezen
tanți. Din prima selecționată a țării 
noastre cel mai bine a alerg;-t Al
bert Covaci, clasat pe locul al 
cincilea cu 12:44,9—1273 p. Dumi
tru Spirlea a sosit al zecelea, iar

Marian Cosmescu — pe locul 14. 
Iată rezultatele tehnice ale probei 
de cros: individual — Bratanov 
12:28,2—1321 p, Lazar Peter (Un
garia) 12:41,5 — 1282 p, Moczar 
Istvan (Ungaria) 12:41,7 — 1282 p, 
Anghel Pepeleai.kov (Bulgaria) 
12:43.1—1276 p. Albert Covaci (Ro
mânia) 12:44,9—1273 p. Vass Gorgy 
12:50,0—1255 p : Pe echipe — Bul
garia 3828 p. Ungaria 3819 p. Ro
mânia I 3696 p. Cehoslovacia 3528 p.

Buna comportare de la cros le-a 
permis concurenților bulgari să-și 
consolideze poziția de cîștigători pe 
echipe ai întrecerii, disputate timp 
de cinci zile în țara noastră, suc
ces meritat, completat și de vic
toria remarcabilă a lui Velko Bra
tanov la individual. Iată rezultatele 
finale ale concursului : individual: 
Velko Bratanov 5 218, Jiri Adam 
(Cehoslovacia) 5171 p. Marian Cos- 
mescu (România) 5 042 p. Gheor- 
ghi Stoianov (Bulgaria) 5008 p, Ivan 
Mușanov (Bulgaria) 4 998 p, St. 
Skwira (Polonia) 4 996 p, Al Covaci 
(România) 4 976 p, D. Spirlea (Ro
mânia) 4 895. pe echipe : Bulgaria 
15 088 p. România I 14 913 p. Ceho
slovacia 14 756 p, Ungaria 14 574 p, 
Folonia 14 247 p. România II 
12 367 p.

CONGRESUL L.I.H.G.
în cadrul Congresului L.I.H.G., 

care se desfășoară la Mamaia, s-a 
discutat atribuirea principalelor 
competiții ale anului 1974. Grupa 
A a campionatului mondial se va 
desfășura în Finlanda, iar grupa B 
în Iugoslavia. După toate probabi
litățile. grupa C va fi acordată 
Franței. O hotărîre în acesț sens 

va vota luni.

Tinăra și talentata atletă Roxana Vulescu a mai urcat ieri o treaptă 
spre marea performanță Cu 1.78 m la înălțime ea se anunță o îndrep
tățită speranță in această probă dominată ani si ani de lolanda Balaș

Finala cea mare a avut o pregă
tire psihologică potrivită : juniorii 
le-au oferit celor 30 000 de specta
tori un meci cu acea răsturnare de 
scor care reprezintă savoarea parti
delor de cupă (și nu numai a lor, 
se înțelege). Așa că, „încălzite" de 
lupta dintre „U“ Cluj și Dinamo, 
tribunele au avut din start o reu
șită prezență sonoră, demnă de în
chiderea oficială a sezonului 
1971 1972.

N-am avut finala marilor celebri
tăți, dar am avut o finală, disputată 
cu aplomb timp de o repriză. Aut- 
saiderul, Jiul, deși „înghețată" din 
plecare de un gol (autor M. Stelian) 
în care Suciu, eroul atâtor finale 
reușite, a avut partea lui de... ne
reușită, jucătorii din Petroșani, au 
pus aceeași stăruință și curaj în 
fiecare acțiune; deși în min. 27, 
Neagu, cu un șut de o violență și 
precizie mai rar văzute pe stadioa
nele noastre, ridicase scorul la 2—0, 
„ostilitățile" au continuat în același

ritm bun și antrenant. Acțiunilor 
foarte spontane, declanșate de Rapid 
mai cu seamă pe aripa dreaptă, 
acolo unde Năs tur eseu a făcut me
ciul sezonului, Jiul le-a răspuns cu 
cîteva atacuri poziționale, cu „con
ducerea cerebrală" la Mulțescu, 
dintre care una, aceea din min. 32 
putea să ducă la reducerea dife
renței : mingea, trimisă de Dodu 
după o acțiune inspirată, a defilat 
prin fața porții lui Răducanu, dar 
nici unul dintre cei trei atacanți de 
la Petroșani, care o vînau. nu au 
atins-o... Finalul reprizei aparține 
Rapidului care beneficiază în ul
timele secunde de o lovitură liberă 
executată de Dumitru, aseară într-o 
excelentă dispoziție de joc, în 
„zid"...

Impresia primelor 45 de minute 
— superioritate evidentă a formației 
din Giulești. Calificativul reprizei : 
mulțumitor.

A doua parte a finalei nu s-a 
ridicat la nivelul primei. Era evi-

dent că Rapidul joacă atît cît tre
buie pentru a nu se ivi complicații, 
în vreme ce eforturile echipei din 
Petroșani, lăudabile, se stingeau în. 
preajma careului de 16 metri. Așa 
fiind, momentele de aprindere ale 
tribunelor au fost puține. Le-am 
înregistrat mai multe tot la poarta 
lui Suciu și „bombardierul" nr. 1 
s-a numit tot Neagu, ca și în prima 
parte. Cel mai spectaculos și mai 
greu moment pentru portarul Jiu
lui credem că s-a situat în min. 81 
cînd lui Suciu i-a trebuit toată arta 
și experiența lui spre a nu fi învins 
pentru a treia oară. Dincolo, Rădu
canu a trecut prin spaimă o singură 
dată, era min. 79, cînd Dodu a șu
tat puternic și mingea a șters bara, 
poposind în grupul fotoreporterilor...

Și, astfel, victoria stabilită de 
tabela de marcaj In min. 27, n-a mai

Eftimie IONESCU
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Cei mai tineri campioni de fotbal ai țării: juniorii Universității Cluj. 
Tradiția frumoaselor succese clujene in competițiile speranțelor, 

continuă... •
(Clhi in pag. a IV-a cronica finalei disputată ieri)

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUNIORI LA ATLETISM

ROXANA VIIIESCU (17 ani) -1,78 ni IA INALJIME, 
IJĂI MII Șl VALOROS RECORD AL ROMÂNIEI!

Încheiate duminică seara tirziu 
(mai tirziu chiar decit finala „Cu
pei României" la fotbal.'...), națio
nalele de atletism ale juniorilor 
mari au consemnat și in ziua a 
doua cîteva rezultate bune. A- 
ceasta in ciuda faptului că vremea 
nu le-a fost un aliat. Puțină 
ploaie, puțin (mai mult) vtnt ca
pricios, schimbător, puțină ră
coare. Cite puțin din toate, după 
cum se vede, dar cumulîndu-le...

Performera zilei este, fără dis
cuție, Roxana Vulescu. La 11 ani 
ea a reușit să ridice recordul pro
bei de săritură in înălțime (juni
oare) la 1,78 m, obținind fiecare

înălțime din prima încercare. Ar 
fi realizat ieri ți 1,81 m, dar s-a 
speriat de... altitudine. Posibilită
țile acestei tinere ți talentate 
atlete vor fi fără îndoială recon
firmate in viitoarele întreceri, 
poate chiar la naționalele senioa
relor. Bună comportarea Lilianei 
Leau ți a Adrianei Sur du (la 800 
m ți — respectiv — 200 m). In 
proba de 200 m n-a mai concu
rat Eleonora Monoranu, deoarece 
sîmbătă, la 100 m, s-a accidentat 
(ușoară întindere). Cazul ei ne o- 
bligă să discutăm faptul că o se
rie de juniori talentați (Eleonora 
Monoranu. Gh. Ghipu. Liliana

Leau, Adriana Surdu) sint peste 
măsură de solicitați în concursuri 
ți, implicit, supuși accidentărilor 
din cauza oboselii. Acești străluciți 
reprezentanți ai noii generații con
curează la întrecerile școlare, la 
cele de juniori ți la competițiile 
seniorilor, la meciurile reprezentati
vei naționale. De pildă, după a- 
eeste campionate, ei au in program 
naționalele seniorilor, precum ți

Hristache NAUM 
Adrian VASILIU

(Continuare in naa. a 4-a) -

10 ATLETE 
Șl ATLEȚI 

AU CUCERIT 
DREPTUL DE 
PARTICIPARE
LA JOCURILE
OLIMPICE DE LA 

MUNCHEN !
...IAR ALȚI 13 SINT LA... UN 

PAS DE ACEASTA 
performanta

• Lotul român dominat de 
personalitatea Argentinei Me
nis, Liei Manoliu, Ilenei Silai 
fi a lui Carol Corbu o 6 au
gust — data limită pentru 
Îndeplinirea baremului olimpic

(în pag o lll-o)
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baliștilor iugoslavi și celor 
scorul menținîndu-șe strîns

(prin telex). în
‘ din localitate

2
„Skenderija'

ÎN ÎNTRECEREA FEMININA,

CONSFĂTUIRI METODICO-ȘTIINȚIFICE

Campionatul de dirt-track

I. BOBILNEANU (VOINȚA 
SIBIU) — VIRTUAL CAMPION 

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE

(Urmare din pag. I)

nemții, a fost tratată din unghiuri 
și în planuri diferite de către un 
mare număr de specialiști (31 la 
Arad, 23 la Cluj), în disciplinele : 
atletism, gimnastică, înot, schi, vo
lei, canotaj, bob, baschet, patinaj 
artistic, medicina culturii fizice sau 
de orientare generală însumînd 35 
lucrări (18 Ia Arad, 17 la Cluj).

Avînd la bază un studiu atent 
izvorît nu numai dintr-o temeinică 
documentare, dar mai ales din ex
periența practică de zi cu zi a spe
cialiștilor și a multor an> de cer
cetare, lucrările prezentate s-au 
impus atenției unui auditoriu for
mat din numeroase cadre didacti
ce, activiști, ai mișcării sportive, 
medici, cercetători, adueîndu-și o 
importantă contribuție în munca de 
cercetare științifică în domeniul 
sportului din țara noastră.

Nefiind posibilă trecerea în re
vistă a tuturor comunicărilor, o 
simplă enunțare a cîtorva titluri 
este — credem — edificatoare : 
„Contribuții la dezvoltarea sportu
lui de masă și de performanță in 
liceele teoretice și liceele de spe
cialitate din Arad" (prof. P. Șooș- 
S. Ziegler) ; „Contribuția școlii clu
jene cu privire la pregătirea spor-

tivă a copiilor și juniorilor" (prof 
O. Chețianu — lector F. LSrinczi 
—conf. Ion Moina); „Studiu bio
metric comparativ al elevilor din 
ciclul liceal" (prof. E. Vadasz — 
Arad).; „Schiul sub formă de joc, 
mijloc și metodă" (prof. Ion Matei 
— Sinaia) ; „Contribuții privind 
selecția în grupele de atletism la 
Școala sportivă Cluj" (prof. M. 
Pășcălău) ; „Contribuții la stabili
rea unei corelații echilibrate între 
pregătirea tehnică și pregătirea fi
zică, în pregătirea copiilor și ju
niorilor Ia gimnastica sportivă" 
(prof. P. Miclăuș—A. Bunea—L. 

Marcu-Buc.) ; „Combaterea seden
tarismului prin exerciții fizice și 
sport" (prof. univ. dr. C.I. Bucur 
—dr. V. Cătină — Timișoara) ; 
„Particularitățile dezvoltării cali
tății rezistență la elevi de 10—14 
ani" (orof. T. Magheru — Arad): 
„Selecția, pregătirea fizică genera
lă și specifică in schiul alpin" 
(prof. Ion Matei — Sinaia) ; „Con
tribuții la întocmirea unor fișe de 
selecție cu exemplificări din pati
najul artistic" (prof. N. Gliga — 
Buc.) ; „Din experiența pregătirii 
tinerilor jucători de baschet cu 
dezvoltare fizică deosebită" (prof. 
V. Mureșan — Cluj); „Motivația 
în activitatea sportivă școlară"

9 9
(conf. M. Belba — conf. Fr. Prinz 
—lector T. Schmitz — Tim.).

în sfîrșit, se impune să amintim 
de rezultatele cercetărilor din atle
tism ale: prof. I. Moisescu, T. Bo- 
cu, M. Alexei, P. Killyeni — Cluj; 
Gh. Mărgineanu, I. Marconi — 
Arad ; înot: Sanda Bota, Eva Je- 
lescu — Cluj; volei: Vera Muntea- 
nu — Cluj; bob :IonMatei —Sina
ia ; canotaj: M. Fodoreanu — A- 
rad: gimnastică: D. Solomei — 
Turda, Ciprian Pop. Anica Bindea 
și Terțean Carmen — Cluj ; Frănkl 
Iudita — Arad ; cicloturism : Un- 
terweger I. — Arad, precum și ale 
prof. Doina Coste. St. Mociuschi — 
Timișoara și Z. Dobransky — Cluj.

Dezbaterile fertile la care și-au 
adus o importantă contribuție prof. 
V. MăzHu (Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.), prof. E 
Simionescu (Sect. metodic 
C.N.E.F.S.), prof. univ. dr. C. 
Bucur (Centrul metodologic de stu
dii și documentare Timișoara), au 
completat cele două reușite consfă
tuiri metodice. Nădăjduim că lu
crările prezentate vor fi reunite 
într-un volum, căpătînd astfel o 
audiență mai largă a unor expe
riențe practice valoroase și un in
strument de lucru la îndemîna tu
turor specialiștilor.

ARAD (prin telefon, de Ia cores
pondentul nostru județean). Dumi
nică s-a disputat în localitate e- 
tapa a V-a campionatului republi
can de dirt-track. întrecerile au 
furnizat o luptă interesantă între
sportivii I. Bobilneanu (Voința Si
biu) și I. Marinescu (Metalul Bucu
rești). înaintea ultimei manșe, am
bii concurenți aveau cîte trei vic
torii, dar în timp ce Marinescu 
terminase concursul, Bobilneanu 
mai avea de alergat încă o manșă. 
Dar imediat după start, el a că
zut ratînd astfel victoria în aceas
tă etapă. Ca urmare a acestui fapt, 
primul loc a fost ocupat de I. Ma
rinescu cu 11 p. urmat de I. Io
niță (Metalul București) 10 p. I. 
Bobilneanu 9 p. N. Rîureanu (Vo
ința Sibiu) 9 p, Gh. Sora (Metalul 
București) 8 p. I. Lăzărescu (Va
gonul Arad) 6 p, șj I. Tichindelean 
(Voința Sibiu) 6 p. După cinci eta
pe în clasamentul general conduce 
detașat I- Bobilneanu 57 p. se
cundat de I. Ioniță 44 p'și Gh. Sora 
42 p.

Ștefan IACOB

TROFEUL IUGOSLAVIA4*

ECHIPA ȚĂRII GAZDĂ A CUCERIT PRIMUL LOC LA MASCULIN

i 
SARAJEVO, 

sala 
s-au consumat jocurile din cadrul 
ultimei etape a „Trofeului Iugo
slavia" la handbal masculin, in 
centrul atenției celor peste 2000 de 
spectatori aflîndu-se confruntarea 
dintre echipele României Si Iugo
slaviei. Cele două echipe au ali
niat următoarele formații :

ROMÂNIA : Dincă și Penu (por
tari) — Samungi. Licu, Gatu, Gu- 
nesch, Gruia, Tudosie, Voina, Coz- 
ma și Schobel.

IUGOSLAVIA : Arslangic și Ziv- 
covici (portari) — Pribanici, Iavr- 
nici, Miskovici. Horvat, Pokrajac, 
Vidovici, Lazarevici, Popovici ți 
Miljak.

Jocul a început sub semnul ți
nui evident echilibru de forțe, am
bele reamuri practicînd un hand
bal de mare spectacol, cu faze sub
tile Si finalizări mult aplaudate. 
Pe rînd, inițiativa aparține hand-

R. 0. G> ROMÂNIA 14-12

al 
I.

• Din campionatul republican de 
dirt-track a mai rămas de dis
putat o singură etapă si liderul 
competiției, maestrul sportului Ion 
Bobilneanu, T 
este virtualul 
1972. Dacă în 
torul clasat 
București) va 
maximum de 
nu mai poate 
îl separă de sportivul sibian, chiar 
dacă Bobilneanu nu concu
rează.

AL
de

de la Voința Sibiu, 
campion național pe 
ultima etapă, urmă- 

Ion Ioniță (Metalul 
acumula, să zicem, 
puncte (12) el tot 

reface diferența care

PUNCT FINAL

ÎN CAMPIONATUL

REPUBLICAN
divi- 
ter- 
res-

români, 
pină la 

pauză, cînd tabela de marcaj in
dică avantajul echipei gazdă la un 
singur gol diferență: 12—11. Re
priza secundă se dispută într-un 
tempo extrem de rapid, cu con
traatacuri fulgerătoare la ambele 
porți. Handbaliștii noștri se men
țin în „plasa" adversarilor lor pînă 
aproape de sfîrșitul meciului, dar 
în ultimele minute înregistrează o 
scădere de potențial, lucru care 
permite echipei iugoslave să se de
tașeze în învingătoare ți să obțină 
trofeul pus în joc. Scor 
22—19.

Pentru echipa română golurile 
au fost marcate de : Gruia ~ 
dosie
Licu

în 
garia 
după 
vorabil handbaliștilor bulgari cu 
11—10 !

Iată configurația

națională, campioanele lumii au 
avut o sarcină extrem de dificilă, 
întîlnind o rezistență dîrză. Ex
periența și plusul de valoare și-au 
spus însă cuvîntul în final, victo
ria revenind echipei R. D. Ger
mane cu scorul de 14—12 (9—5). 
Golurile formației noastre au fost 
înscrise de : Arghir (4), Furcoi (4), 
Băicoianu (2) și Oancea (2).

în celelalte jocuri Iugoslavia a 
întrecut Bulgaria cu 15—6 (8—4). 
iar Cehoslovacia a depășit Olanda 
cu 19—8 (6—3).

final :

Tu
fa),

(6).
(3), Gunesch (5), Gațu
(2) și Schăbol.
cel de-al doilea meci, 
a întrecut Bulgaria cu 22—15, 
ce la pauză scorul fusese fa-

Un-

finală a clasa-
mentului :
1. Iugoslavia 3 3 0 67—59 6
2. Ungaria 3 2 1 . 59—52 4
3. România 3 1 2 65—52 2
4. Bulgaria 3 0 3 51—71 0

în clasamentul golgeterilor tur
neului, pe primul loc se află GRU
IA, la egalitate cu iugoslavul Lavr- 
niei — ambii cu cite 17 goluri 
înscrise, pe locul trei sdtuîndu-se 
un alt jucător iugoslav — lazare- 
vici (16).

LA SEMICERC
• Loturile de tineret ale tării 

noastre vor participa, în perioada 
4—6 august, la tradiționala com
petiție internațională rezervată 
speranțelor, „Cupa Prietenia“. în
trecerile actualei ediții sînt pro
gramate în orașul Ozd (Ungaria).

• Taberele federației de spe
cialitate, rezervate juniorilor de 
persneetivă, au loc în municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej (fete) și Curtea 
de Argeș (băieți), între 
10 august.

• Lotul masculin de 
României va participa, 
21 august, 
care va avea loc 
Plock din Polonia.

• Federația română de handbal 
a stabilit ca perioada de transfe
rări să fie 15—31 iulie

• Colegiul de arbitri 
țul Buzău organizează 
viitoare un interesant 
old-boys între cavalerii 
din Buzău și cei din 
Interesant va fi, însă, 
cum se va descurca arbitrul aces
tui meci... care n-a fost, deocam
dată, desemnat!

15 iulie

juniori 
între 13

Și

al
Si

la „Turneul Prietenia", 
în localitatea

a.c.
din jude- 
d-uminica 

meci de 
fluierului 
București! 
de văzut

★
după o zi de pauză în 
Vmjacka Banja, compe- 

dotată cu același 
trofeu, a opus reprezentativei tării 
noastre Pe campioana lumii, repre
zentativa R. D. Germane. Cu toate 
că echipa română a cuprins, în 
majoritate, jucătoare debutante în

Punct finei în campionatul 
zionar A de rugby. „Stația 
minus" 
tanță de la Constanța, a 
după cele 80 de minute ale jo
cului configurația generală 
samentului. Universitarii 
reni au îmbrăcat tricourile de cam
pioni, în timp ce studenții agro
nomi din Cluj părăsesc pentru 
cel puțin o „stagiune" prima „sce
nă" a sportului cu balonul oval 
din țara noastră.

Viitoarea ediție a întrecerilor se 
va disputa într-o formulă nouă, cu 
14 echipe, actualelor divizionare A 
adăugîndu-li-se cele mai valoroa
se formații ale eșalonului secund : 
Vulcan București, Constructorul 
Suceava și Precizia Săcele. 
triumful de anul acesta al 
vincialelor". se așteaptă ca 
diția 197f —1973 să asistăm 
revanșă a echipelor bucureștene, 
fapt care, eu certitudine, va da un 
plus de atractivitate 
lui. Dar pînă atunci 
jucătorilor de rugby, 
cută !

Reluată 
localitatea 
tiția feminină.a competiției, meciul 

stabilit

opt zile, municipiul Baia 
fost gazda excelentă a fi- 
campionatelor republicane

GtMNASTICIi NOASTRE

pitficTe de vedeT?
■ • ___________ - _

SE POATE CONTA 
SCHIMBUL DE MÎINE

Timp 
Mare a 
nalelor 
ale copiilor și a finalelor campio
natelor școlilor sportive și liceelor 
cu program de educație fizică. Am 
asistat la un veritabil maraton al 
gimnasticii, în cursul căruia au 
fost trecute în revistă valoarea 
atinsă de acest sport în țara noas
tră, baza de masă a gimnasticii de 
performanță.

Din capul locului, trebuie să sub
liniem că, față de edițiile anterioa
re, aceste campionate la care 
au participat peste 450 de gimnaști 
și gimnaste, atît la sportivă cît și 
la modetnă — au avut darul să 
scoată în evidență marea rezervă 
de care dispunem la ora actuală, 
prilejuindu-ne aprecieri cu privire 
la procesul de instruire în secțiile 
de copii. Din acest punct de vede
re, faptul cel mai îmbucurător, pe 
care dorim să-l subliniem ca atare, 
este acela că selecția se prezintă 
astăzi mult îmbunătățită. Avem 
motive să credem, după cele ce am 
văzut la Baia Mare, că există posi
bilități și resurse ca gimnastica 
noastră feminină si masculină să 
înregistreze noi succese remarca
bile, mai ales dacă vom veghea 
ca și pe mai departe sportivii ta- 
lentați, de valoare, să fie călăuziți 
și îndrumați cu pricepere și com
petență pe drumul marii perfor
manțe.

Un alt aspect pe care am dori 
să-1 relevăm este acela că, de data 
aceasta,

și ce- 
consti- 
ce pri- 
catego-

cu 
fost 
cele 
mai

serios „zdruncinate", numeroase 
echipe aflate în subsolul clasamen
telor la trecutele campionate si- 
tuîndu-se acum în virful piramidei, 
în urma unor comportări deosebit 
de promițătoare. A fost o încântare, 
de pildă, să urmărești întrecerea 
tinerelor gimnaste de la ..modernă", 
care au inaugurat finala de la 
Baia Mare. Exercițiile libere cu 
panglică și coardă, ca

Te de ansamblu au 
tuit* tot atîtea argumente în 
vește nivelul tehnic bun al

„ riitor respective, arbitrele avînd o 
misiune extrem de dificilă în de
semnarea învingătoarelor. Cu a- 
ceastă ocazie, trebuie să subliniem 
că arbitrele au fost la înălțime, 
reușind să-și îndeplinească 
competență misiunea ce le-a 
încredințată. Dintre sportive, 
mai bine pregătite și cu o
mare omogenitate s-au dovedit re
prezentantele Școlii sportive nr. 2 
din Capitală și cele de Ia Viitorul, 
antrenate de profesoarele Ileana 
Iosif, respectiv. Ana Moțet Felici
tări merită, de asemenea, secțiile 
de la școlile sportive nr. 1 și 3 din 
Capitală, care au fost foarte aproa
pe de primele clasate.

O demonstrație de măiestrie au 
oferit tinerele gimnaste din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, dar fru
moase impresii au lăsat și echipele 
C.S.O. Baia . Mare și CJS.M. Cluj, 
clasate intre primele trei, după ce 
cu un 
rile 9 
să-și

an în urmă se aflau pe locu- 
și respectiv, 5. N-au reușit 

poziția fruntașăierarhiile interne au fost

Cristina Sima, cîștigătoare la cat. a IlI-a, gimnastica modernă

STRUNA

a clă
ti tnișo-

După 
„nro- 
in e- 
la o

campionatu- 
să le urăm 
vacan ță plă-

★

în. ultima partidă s-a înregistrat 
următorul rezultat : FARUL CON
STANȚA — GRIVIȚA ROȘIE 
25—16 (4—6).

Tinerele gimnaste din Baia Mare, împreună cu antrenorii care le desă- 
virșesc măiestria, Elena Marinescu fi Stelian Joltvinschi.

Școala sportivă din Sibiu și Școala 
sportivă nr. 2 București la catego
ria a IV-a. ca și Farul Constanța. 
Școala sportivă Oradea și C.F.R. 
Timișoara.' la 'categoria a IlI-a. O 
mențiune specială merită gimnaste
le din Galați, care la prima parti
cipare in finala campionatului au 
dovedit că și-au însușit bine ele
mentele de bază ale gimnasticii și 
au perspective să obțină rezultate 
și mai bune. Dintre antrenorii care 
au contribuit in mod substanțial 
la obținerea unor rezultate remar
cabile am dori să-i amintim pe 
soții Karoly (m. Gh. Gheorghiu- 
Dej), Elena Marinescu și Stelian 
.loitvinschi (Baia Mare). Alfred 
Molnar (Cluj). Marcel Duncan și 
Ion Huștiuc (Galați), 
zoianu (Sibiu).

Laudele aduse unor 
nori sau gimnaste nu

Nicolae Bu-

întrecerile 
a nemul- 
III-a s-au 
echipe ca

secții, antre- 
trebuie să ne 

împiedice să vedem și unele aspec
te negtive reieșite din 
de la Baia Mare. Astfel, 
țumit faptul că la cat a 
prezentat mai puține
anul trecut, din care cauză și nu
mărul redus de sportive care pro
movează în categorii superioare. 
De asemenea, am dori să arătăm 
că în procesul de instruire nu toți 
antrenorii au respectat normati
vele din programa secțiilor de gim
nastică, din care cauză se manifes
tă mari decalaje valorice 
secțiile participante.

în ce privește concursul 
lor, voi sublinia că doar

9

între

băieți- 
Școala

I

^□yachting
In portul Tomis — Constanța. în 

apropierea elegantului club pluti
tor al A. S. Marina, au avut loc, 
de-a lungul a cîtorva zile. întrece-

lașul va fi. în zilele jde 8 și 9 
iulie a.c., gazda celei de a 4-a ediții 
a competiției automobilistice Raliul 
lașului, organizat de filiala jude
țeană A.C.R. Traseul, care măsoară 
1 011 km. străbate opt județe și cu
prinde 13 controale orare și șapte 
probe speciale. Concuirenții vor lua 
startul sîmbătă 8 iulie la orele 18,01 
de la Palatul Culturii din Iași, vor 
trtoe prin Vaslui — Bacău — Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — Sf. Gheor- 
ghe — Miercurea Ciuc — Toplița 
— Reghin — Bistrița — Vatra Bor
nei — llădăuți — Suceava — Boto
șani — Tg. Frumos și vor sosi tot 
în Iași duminică 9 iulie. începînd 
cu orele 10, Probele speciale de vi
teză în coastă se vor desfășura 
la Bucium, Bleșca, Măgura Călugă-

RALIUL IAȘULUI
ra, Oltuz. Tihuța, Obcina Feredeu- 
lui, iar la Iași, pe stadion, va avea 
loc o probă de îndemînare, efectua
tă de ambii conducători.

Deși viteza medie generală a ra
liului este de numai 60 km pe oră, 
totuși prezintă dificultate prin fap
tul că din ce,le 16 ore de conducere 
continuă, jumătate se vor efectua 
pe timp de noapte. Pe Ungă obiș
nuitele cupe, diplome și premii în 
l>an,i acordate primilor clasați, toți 
concurenții vor beneficia de primă 
de start de 200 lei și de asigurarea 
gratuită a benzinei pe întreg tra
seul Raliului. înscrierile se primesc 
pînă la data de 3 iulie a.c., la se
diul central A.C.R. sau la filiala 
A.C.R. Iași.

FAVORITA
Angrenați în preparativele pentru Der- 

byui de trap de la 16 iulie, fruntașii 
generației de patru • a-ni și-au verificat 
ieri, în „Premiul de încercare». întreg 
ootențialul de acțiune. Dar. dacă m 
linii mari această cursă — mai Scurta 
cu 400 de metri decît cea a Derbyu ui
— este considerată o veritabilă repetiție 
generală, e tot atît de adevărat că de 
multe ori proba se transformă Intr-un 
prilej de tatonări în care concurenți! 
principali se studiază reciproc. Nici ieri, 
această situație n-a făcut excepție, dar 
din nunct de vedere al recordurilor de
marcația de la sosire a confirmat anti
cipările. Sub raport spectacular proba 
a fost urmărită cu viu interes de către 
numeroasa asistență și-n final, favorita 
Struna a ciștigat clar. Dintre adversari, 
colega de antrenament a învingătoarei, 
Huluba s-a dovedit o prețioasă auxiliară. 
Torpedo a reintrat promițător, dar fără 
un caracter entuziast. Rigla a fost o re
velație. iar Senior, care a servit drept 
lider al plutonului trei sferturi din aler
gare ne-a lăsat impresia că ar mai pu
tea adăuga un plus valoare în marele 
premiu. Filtru nu s„a simțit la largul 
lui într-o cursă în care predilecția de 
a se detașa de pluton i-a fost contra
carată. iar Hibrid — imposibilul Hibrid!
— sl-a compromis orice veleitate prln- 
tr-un lung galop luat după plecare, deșt 
a avut uzf loc bun la start. De remarcat 
că totuși aplauzele asistentei le-a re
coltat Seceriș. Angajat pentru a doua 
oară în decurs de o săptăminS. elevul 
lui Mircea Ștefănescu — scos de la 
pariul butual re a efectuat un test <4®

DERBYULUI
performanță sportivă care a entuzias
mat asistența. El a acordat avantaje 
adversarilor, care .au mers pînă la a- 
proape 200 metri și a pus stăpinire pe 
cursă la jumătatea distanței. cîști-Jînd 
dezinvolt asupra lui Cuc, remarcabil în 
mîinile lui Tănase. In atenția hadicape- 
rilor : c£nd Rai cîștiga 5 victorii în 15 
reuniuni, fără mari sacrificii de secunde, 
înseamnă că — iarăși ceea ce am scris 
data „trecută — ceva nu e în regulă...

Rezultate tehnice : cursa I : Orion (I. 
Oană), 1:44,2. Fibrom, simplu 3, ordi
nea 8 ; 2. cursa a Il-a : Perla (Gh. Tă
nase), 1:37,8, Rosita, simplu 2, event 7. 
ordinea 6; cursa a UI-a s Komișei (I. 
Oană), 30,8. Orizont, Gorun, simplu 3- 
event 8, ordinea 38, ordinea triplă 514; 
cursa a IV-a : Rai (Gh. Tănase) 29.8, 
Honda. Orfelina, simplu 3. event 8, ordi
nea 17, ordinea triplă 222: cursa a V-a : 
Hidra (I. Crăciun) 34,9, Viraj, simplu 13, 
event 26, ordinea 42; cursa a Vl-a: Pa
pion (S. Onache) 30, Torino, Rapsod, sim
plu 8, event 52, ordinea 21, ordinea 
triplă 92: cursa a Vil-a : Struna (I. 
Oană). 27,9, Huluba, simplu 2, event 10. 
ordinea 3; cursa a VUI-a : seceriș iM. 
Ștefănescu) f.p„ Cuc (Gh. Tănase) 27,4. 
Habar. Madrigal, simplu 2, event 7. or
dinea 29, ordinea triplă 104: cursa a ix-a: 
Harieta (Tr. Dinu) 41, Atlas, simplu 3, 
event 34, ordinea 15. Pariul austriac, ri
dicat la suma de Le| 37 964. a fost dști- 
gat de trei combinații cu 7 cai a 6 327 
lei fiecare și 35 combinații cu 6 cai a 
542 lei fiecare. Retrageri : Hazliu, Halina, 
Jofri. Niddy WMIȚBIȘJCU .

A f
BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE
IN TRIUNGHIULARUL

DE LA BRAILA
stațiunea Lacul 

Brăila, reuniunea 
restanță din ul-

Programată in 
Sărat, de lingă 
de lupte libere, 
tima etapă a campionatului divi
ziei A, a opus echipele Dinamo 
București, Dunărea Galați și Pro
gresul Brăila. Triunghiularul a fost 
ciștigat de Dinamo București, care 
a dispus de Progresul cu 20J1-J-1L5 
și de Dunărea cu 
sul a fost întrecut 
rea cu 13—7. In 
partide o serie de 
amînate din cauza 
dintre componenții 
Cau în turnee în

N.

20—12. Progre- 
de către Dună- 
toate cele trei 
meciuri au fost 
faptului că unii 
echipelor se a- 

străinătate.
COSTXN, coresp. județean

sportivă Lugoj și-a menținut locul 
fruntaș pe care-l deținea în ierar
hia campionatului. în rest, celelal
te formații au înregistrat regrese. 
O plăcută surpriză ne-au oferit în 
schimb gimnaștii constănțeni (an
trenor prof. Dinescu). care la cat 
a IlI-a au depășit 
mare experiență 
competițională. Ca 
cat. a IlI-a băieți 
renților a fost 
tind — se 
ocupare constantă 
țiile de cat. a IlI-a. Au fost gim
naști care au dovedit totuși o bu
nă pregătire, prezentînd exerciții 
libere valoroase, de bun nivel teh
nic. Intre aceștia Ion Olariu (Șc. 
sp. Lugoj). Eugen Rus (Steaua), 
Ion Gîrniță (Șc. sp. Craiova). Janos 
Csatloș (Șc. sp. Tg. Mures), Mircea 
Sfirlea (C.S.M. Cluj) — 
IV-a și Mircea Apolzan 
Sibiu), Lucian Farișa (Șc. 
ța). Marin Minea (Șc. sp. 
ța) și alții, care posedă 
deosebite pentru gimnastică.

Arbitrajul și-a adus din .plin 
contribuția la reușita acestui con
curs de gimnastică, iar comisia ju
dețeană de specialitate a 
Maramureș, îndrumată de 
Baia Mare, a desfășurat 
tate prodigioasă pentru 
întrecerii celor mai tineri 
ai țării.

SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR

POLITEHNICA CLUJ CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 12-12

echipe cu o mai 
în activitatea 
și la fete, la 
numărul concu- 

mic, i 
vede — o

pentru

neexis-
■ pre- 
i sec-

la cat. a
i (Șc. sp. 

sp. Reși- 
Constan- 

calități

județului 
C.J E.F.S. 
o activi- 
succesul 
gimnaști

FRANCISC LOVI
secretar general-adjunct 

al Federației române de gimnastică

CLUJ (prin telefon). Amînată cu 
o zi din cauza ploii, confruntarea 
dintre cele două echipe s-a desfă
șurat 
vreme 
le. Cu 
încălzit datorită unor partide pal
pitante si • a rezultatului strîns al 
întrecerii. în final, formația clu
jeană a obținut un merituos re
zultat de egalitate.

în primul rînd trebuie să remar
căm jocul bun practicat de clujea
nul Lucian Boldor care l-a între
cut pe Gh. Boaghe cu 7—9, 6—4, 
7—5. fiind aproape de a cîștiga și 
la I. Sântei. A pierdut 
lungiri cu 6—3. 4—6, 5—7 (in 
tul decisiv Boldor a
4—2).

în revenire de formă ni s-a 
rut Vera Rado, victorioasă 
asupra Floricăi Butoi 
cît și în 
6—2).

Lipsa 
gazde a 
întîlnirii

in condiții dificile, pe o 
friguroasă și pe teren moa- 
toate acestea atmosfera s-a

Subliniem și cîteva partide de 
dublu : Boldor, Komoroczi — Sân

tei. Bcaghe 3—6. 6—4, 6—4, Boldor, 
Vera Rado — Sântei, Florica Bu
toi 0—6, 6—4. 7—5 (învinșii au

ciclism
I

fata Adrianei

avut 5—3 în setul decisiv), Silaghi, 
Mariana Gherțoiu — Talaș, Anca 
Floreșteanu 6—8, 6—0, 6—4.

P. RADVANYI, corcsp

DIN NOU

ÎNTRECERI PASIONANTE

însă în pre- 
se- 
cuconaus

pă- 
atît 

(8—6, 6—4), 
Călina (6—3,

senioare launei a doua
cintărit mult în balanța 
pe echipe (junioara Ma

riana Bența. deși s-a străduit, lip
sită însă de experiență și 
vara debutului, n-a putut 
succesul bucureșter.celor).

O notă bună se cuvine
lor clujeni S. Negru și V. Silaghi 
învingători pe toată linia.

sub po- 
periclita

jucători-

„CUPA BRICULUI
rile de yachting contind pentru 
„Cupa Bricului Mircea".

în programul, tradiționalului con
curs au figurat cinci regate, toate 
desfășurîndu-se Pe o mare ospita
lieră. în condițiile unei perfecte 
organizări. Participarea a fost nu
meroasă, la startul probelor de 
star, F. D. („Olandezul zburător"), 
finn și snipe fiind prezente 45 de 
ambarcațiuni. De remarcat frumoa
sa evoluție a tînărului echipaj de 
F.D. _  Gruia Ionescu și Florin
Panaitescu care, odată în plus. își 
confirmă calitățile. Clasamentele 
celor patru clase de concurs : star 
— 1. I Frentescu — FI. Ionaș (E- 
lectrica" Constanța), 2. p. Zamfir —

„CUPA
ȘTIINȚA44

Asociația sportivă Știința din Me
diaș a organizat zilele trecute o 
competiție de judo dotată cu „Cupa 
Știința". La întreceri au participat 
echipele Știința Sighișoara, Progre
sul Făgăraș și Știința Mediaș. Tro
feul a fost cucerit de formația Știin
ța Mediaș. învingătorii pe catego
rii i 63 kg — Vasile Bîrsan (Știința 
Mediaș), 70 kg — loan Rempler 
(Știința Mediaș), 80 kg — Constan
tin Dumitrescu (Progresul Făgăraș), 
93 kg — Ionel Filip (Știința Me
diaș)

Văsile POPOVICI — coreșp.

(Urmare din pag. 1)

M. 
cu

MIRCEA“
Leonte (Marina). 3. C. Vasiles- 
— V. Rotaru (Marina) ; F.D.

1 Gr. Ionescu — FI. Panaites-
(C.N.U.), 2. I. Toma — P. Cos-cu .

tea (Electrica Constanța, 3. D. Bo
boc — V. Moisul (Marina) ; finn — 
1. N. Opreanu, 2. C. Ivanovici, 
3. P. Purcea (toți de la C.N.U.) ; 
snipe — 1. I. Naum — C. Florescu 
(Electrica București), 2. E. Grozea— 
N. Iliescu (C.N.U.). 3. M. Năvoda- 
ru — I. Stănescu (Electrica Bucu
rești). Cupa transmisibilă pe echi
pe a revenit Clubului nautic uni
versitar București, care a totalizat 
48 de puncte, fiind urmat de Ma
rina 37 p și de Electrica Constan
ța 20 p.

Rămășcanu. un tînăr cu mari per
spective. țîșnește ca un glonț și 
pină ce masa de cicliști să-și dea 
bine seama ce s-a intimplat, noul 
evadat i-a și prins pe cei patru 
din față.

Cursa continuă să Se desfășoare 
intr-un tempo îndrăcit. Plutonul se 
agită continuu. Se sprintează lung, 
și dintr-un asemenea sprint alțl 
cinci sportivi reușesc să se des
prindă : Dolofan, Puterity, Vulcu, 
Iordache și G. Negoescu. Dolofan 
este într-o dispoziție cum rar ne-a 
fost dat să-1 vedem. Aplecat de
asupra ghidonului, pedalează în 
forță și, în numai patru tururi îi 
aduce pe toți cei cu care evadase, 
în grupul celor cinci din față. Dar 
cu aceastr. Dolofan nu se mulțu
mește. El avea să evadeze și din 
acest grup, a prins plutonul și a- 
poi iarăși a evadat reușind să ter
mine cursa în stil de mare cam
pion. Iată, de altfel, clasamentul: 
1. P. Dolofan 33 p. 2. P. Soare 58 p 

un tur în urma lui Dolofan)
M. Ioniță 
Negoescu 

Caranfilov 
tur) etc.

depășită de formația Cehoslovaciei, 
echipa României s-a comportat 
foarte bine reușind să întreacă re
prezentativele Ungariei și Bulga
riei cu timpi remarcabili. Iată cla
samentul : 1. Cehoslovacia (Fecka, 
Schwartz, Jelinek) 1:22,2 ; 
mânia 
1:22,4, 
Nikola, 
garia 
1:23,9.

2. Ro- 
(Negoescu, Leibner. Toniță) 
3. Bulgaria (Iordanov. V.

S. Nikola) 1:23,6, 4. Un- 
(Szur Habony, Lendvay)

(la 
3 
G. 
I.
un

36 p (la un tur), 4.
28 p (la un tur). 5. 
(Bulgaria) 19 p (la

★
Turneul probei de viteză, 

ziua a IlI-a a competiției, a reu
nit patru concurenți. Cite un re
prezentant din fiecare țară. Aceș
tia s-au întîlnit între ei în cadrul 
a șase serii. De data aceasta vic
toria a surîs cehoslovacului Jiri 
Schwartz care a totalizat 3 victo
rii. L-au urmat A. Neagoe cu 2 v, 
G. Zvetkov (Bulgaria) 1 v și G. 
Takacs 0 v. O alergare de mare 
spectacol a fost cursa italiană. Deși

INTERNAȚIONALA LA PLOIEȘTI
De curînd, echipa de volei Pe

trolul Ploiești (divizia B) a sus
ținut o dublă întâlnire cu forma
ția masculină M.Z.K.S. Nysa (Po
lonia) din liga a doua. Primul 
meci a fost ciștigat de oaspeți cu 
scorul de 3—2, după un joc echi
librat. Ploieștenii și-au 
șa, în a doua partidă, 
vins cu 3—0.

V. ALBU-coresp.

luat revan- 
cînd au în-

judefcan

A APARUT NUMĂRUL 6 
AL REVISTEI 

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT" 
Din sumarul acestui interesant 

număr spicuim :
— „Actualități și perspective ale 

activității sportive si turistice Pio
nierești". de prof. Florin Moraru:

— „Topografia unor calități fizice 
și pregătirea copliior in gimnas
tică", de prof. Stelian Joltvinschi 
și prof. Ligia Marinescu ;

— „Pregătirea diferențiată a ele
vilor în lecțiile de educație fizică", 
de prof. Constantin Plrvu ;

— „Pregătirea fizică multilate
rală — condiție a performanței in 
tir", de prof. Dan Deleanu ;

— „Unele particularități ale reu
matismului articular acut, la spor
tivii de performanță", de dr. Eli- 
sabeta Pufulete și dr. Carmen Du
mitru.

Bogat ilustrată, revista „Educa
ție fizică șl sport" s-a pus în 
vtnzare la toate chioșcurile pen
tru difuzarea presei.

NU UITATI ! Proeurati-vă de 
urgentă ultimul număr al revistei 
„Educație fizică șl sport", revista 
tuturor specialiștilor st iubitorilor 
educației fizice Șl sportului.

Aspect de la cursa cu adițiune de 
puncte pe 100 ture. In prim plan 
G. Negoescu, urmat de T. Lendvay 
(Ungaria), M. Ferfelea, 1. Szur (Un
garia) etc.

Foto : Dragoș NEAGU

PRONOSPORT
I. Unirea Iași—Danubiana Roman 

II. Textila Botoșani—CFR pașcani 
Cimentul Bicaz—Oituz Tg. Ocna 
Ceahlăul P.N.—Textila Buhuși 
Autobuzul Buc.—Tehnomet. Buc. 
Laromet Buc.—T.Tl. București 
Flacăra roșie Buc__Sirena Buc,
Electrica C-ța—Marina Mang. 
Dunărea Tulcea—Granit. Babadag

ni.
tv.
V.

VI.
vn.

VIII.
IX.________ _______ _____ ___ ________
X. Oltul Rm.V.—Lotru Brezoi

XI. Unirea Drăgășanl—Chimia Rm.V.
XII. Minerul Lupeni—Corvinul

XIII. Victoria Călan—CFR Simerla
Fond de premii : 159 074 lei.
Plata premiilor la acest concurs 

face astfel: in Capitală de la 7

X
X
1
1
1
1 

X
2
1
1 a

X X
se

___ _______  _ ____ _____ ___ _ . iulie, 
pînă la 16 august 1972. tn tară de 1* 10 
iulie pină la 16 august 1972.
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10 ATLETE Șl ATLEȚI AU CUCERIT
DREPTUL DE PARTICIPARE

LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MUNCHEN!

Pag. a 3-a

...iar alți 13 sînt la ... un pas de această performanță DUPĂ PRIMA JUMĂTATE A TURNEULUI DE LA WIMBLEDON
i

Lotul român dominat de personalitatea Argentinei Menis, Liei Manoliu, Ilenei Silai și a 
data limită pentru îndeplinirea baremului olimpic

lui Carol Corbu • 6 august „SFERTUL" NASTASE-CONNORS
de zile înaintea 
Olimpice de la
românesc se prezintă cu 
bilanț, realizat pe baza

Cu 54
Jocurilor 
atletismul
următorul .. _____r_ ______
îndeplinirii integrale sau parțiale a 
cerințelor normelor de participare 
stabilite de federația noastră de spe
cialitate •

• 10 sportivi (Natalia Andrei, Va
leria Bufanu, Olimpia Cataramă, 
Valentina Cioltan, Carmen Ionescu, 
Lia Manoliu, Argentina Menis, Cor

începerii 
Miinchen

Miinchen care pornește — din start
— cu un record! Ne referim la fap
tul că această ediție a J.O. înseamnă 
a Vl-a sa participare olimpică. Tra
seul Helsinki — Melbourne — Roma
— Tokio — Ciudad de Mexico — 
Miinchen, n-a fost străbătut de nici 
o altă sportivă a lumii, ceea ce-i 
conferă Liei Manoliu — campioană 
și recordmană olimpică — o aureo
lă, dacă vreți, de legendă. Cu ex
cepția participării din 1956, cînd s-a

12,9 (1) București
12.7 (l)București

(2.' Sukniewlcz —
12.8 *' “ "

(1.13,3

Pol.
(3) Berlin
Ehrhard — R.D.G.
(l) București

4.6.
11.6.

12,8)
14 6

12,7)
25.6.

SURPRIZE PLĂCUTE
plăcută $1 reconfortantă (se doO . ..... , ________ „ _____

vedește astfel că atletismul nostru 
are încă mari resurse!) surpriză o

.. .... . •-

In condiții bune de sănătate, cu 
capacitatea-i recunoscută de concen
trare și de luptă în concurs, Corne
lia poate aduce puncte echipei noas
tre olimpice

1,70 m (5) București 27.2.
(1. Rechner — Elveția 1,85 m)

1,70 m (2) Genova 15.3.
(1. Blagoeva — Bulg. 1,80 m)

• m (1) "

17,10 
(2.

nelia Popescu, Ileana Silai și Carol 
Corbu) au realizat de cel puțin două 
ori standardurile fixate de F.R.A. 
în decursul acestui sezon competițio- 
nal In aer liber.

• 5 sportivi (Marion Becker, Ana 
Sălâgean, Elena Vintilă, Nicolae Per
la și Constantin Stan) au obținut o 
singură dată performanța barem, ur
mi nd ca pînă la 6 august s-o re
pete.

• Alți 8 sportivi (Ralira Fița, Maria 
Lincă, Viorica Viscopoleanu și Vasile 
Bogdan, Gbeorghe Cefan, Șerban loan, 
Nichifor Ligor, Toma Petrescu) au 
marcat performanțe apropiate de ce
rințele F R.A. vizînd participarea la 
Olimpiadă

Așadar, aceasta este situația la 
ora actuală. Pornind de la concluzia 
că atletismul feminin și-au adus, 
încă o dată, contribuția esențială și 
că cel masculin continuă să aibă 
doar o prezență simbolică, să încer
căm o analiză a evoluției din acest 
an a candidaților noștri olimpici.

clasat a IX-a, la toate celelalte ea 
a ocupat locuri fruntașei Helsinki 
— VI, Roma și Tokio — III (medalii de

1. —— i-u — I (medalie debronz), Mexico 
aur).

Și la această a șasea sa participa
re ea pornește -
bile. In cinci ________  __  __ _
an Lia Manoliu a obținut aruncări 
de peste 60 m, cea mai bună — re
cordul carierei sale sportive — 62,06 
m) însemnînd una dintre performan-

cu rezultate remarca- 
concursuri din acest

CVARTETUL DE SENZAȚIE

țele de frunte ale sezonului interna-
țional.

57,62 m (2) București, 25.3.
57,32 m (2) București 1 4.55.32 m (2) București 8.4.
60,00 m (1) Pitești 23.4
58,84 m (2) Poiana Brașov 29.4.62,06 m (1) București 13.5.
60,14 m (1) Riga 21.559,10 m (1) Sofia 27.5.
61,42 m (3) București 11.6.
58,78 m (3) Atena 16 6.
59,88 m (3) Bergamo 18.6
60,74 m (2) București 256
Pentru locul trei la aruncarea

constituie evoluția din acest an a ti
nerei semifondiste (20 de ani) cra- 
iovence NATALIA ANDREI, ale că
rei ultime rezultate și victorii asu
pra unor adversare 
propulsat-o, pe merit, 
pic.

4:18,3 (1) București 
4:20,5 (2) Ostrava 
4:14,8 (1) București 

(2. Tittel - R.F.G,
4:16,1 (1) București

(2. Boxern — Olanda 4:16,1)
Fiind la capitolul surprize, notăm 

progresul fără precedent la noi, în 
Ijroba de aruncarea greutății, marcat 

(21 de ani) 
Norma de

redutabile au 
lotul olim-!n

13.5.
1.6.

11.6. 
4:15,2)

25.6

AȘTEPTAT CU CEL MAI MARE INTERES

Vorbind despre atletismul româ
nesc în 1972, orice comentator este 
obligat să înceapă cu aruncarea dis
cului femei. Cvartetul MEN1S — 
MANOLIU - IONESCU—CATARAMĂ 
a produs senzație în lumea atletis
mului prin valoarea și constanța 
performanțelor, România fiind una 
dintre puținele țări cu patru arun
cătoare de peste 60 m I Din păcate, 
ia J.O., conform regulamentului în 
vigoare, vor avea acces numai trei 
dintre ele, selecția fiind o problemă 
dificilă chiar și intr-un sport al ci
frelor exacte cum 
Paradoxal, am dori 
astfel de... probleme 
probe I Dar...

Dintre cele patru 
șaportul olimpie, două se detașează 
net. Este vorba, în primul rînd, de 
ARGENTINA MENIS, a doua per
formeră mondială a anului (64,24 m) 
și singura învingătoare a recordma
nei mondiale, sovietica Faina Melnik. 
După cum se poate vedea din tabe
lul următor, dinamovista a obținut 
In toate concursurile oficiale numai 
aruncări de peste 60 de metri și a 
fost o singură dată depășită, de vest- 
germana Liesel Westermann, într-o 
întrecere în care aruncase 
proape 
șit".

60,98
63,42 
61.72 
60,20 
63,62 
64,24 
60,31 
63.50 

(1.
63,18 
61,66 

(2.
62,04 
Prin 

bilă a . .
sul cert pe care l-a marcat în acest 
sezon, prin seriozitatea $i ambiția cu 
care abordează fiecare întrecere, in
diferent de valoarea șl renumele ad
versarelor, Argentina Menis poate 
ti considerată atleta nr. 1 a Româ
niei pentru Jocurile din capitala Ba- 
variei. în mod normal, ea are șanse 
mari pentru un loc pe podiumul o- 
llrople.

Alături de Argentina Menls se a- 
flă... eterna LIA MANOLIU, singura 
dintre viitoarele competitoare La

este atletismul, 
ca F.R.A. să aibă 
la cît mai multe
aspirante la pa-

65 de metri, dar
totuși a- 
a „dspă-

25.3.
1.4.
8.4.

23.4.
29.4.
13.5.
28.5.
11.6
63.76 m) 

166.
18.6.
60,86 m) 
25.6.
remarca-

m (1) București 
m (1) București 
m (1) București 
m (1) București 
m (1) Poiana Brașov 
m (1) București 
m (1) Brăila 
m (2) București 
Westermann — R.F.G. 

m (1) Atena 
m (1) Bergamo 
Melnik — U.R.S.S. 
m (1) București 
constanța eu totul 

rezultatelor sale, prin progre-

discului concurează CARMEN 1O- 
NESCU (21 de ani) și OLIMPIA CA
TARAMĂ (32 de ani). Ambele au 
obținut norma de participare la J.O. 
(59,00 m), prima avînd un avantaj, 
întrucît cea mai bună performanță a 
ei (60.96 m) este cu 92 cm superioară 
celui mai bun rezultat din acest sezon, 
al Olimpiei. Cine va fi aleasa? Cam
pionatele republicane și internațio
nalele de la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni vsr fi probabil hotărîtoare. 
Dacă ar fi însă după opinia noastră, 
ar trebui să fie trimise, la Miin- 
chen, toate patru, una dintre ele 
urmînd a fi, firesc, doar spectatoa
re. Dar cît de mare ar fi recom
pensa și prilejui de a învăța, pe 
viu, dintr-o astfel de întrecere.

AL DOILEA REZULTAT MONDIAL
ILEANA SILAI este și în sezo

nul competițional 1972 una dintre 
cele mai mari atlete ale lumii. In ti
tanica sa luptă cu adversarele și 
cronometrele clujeanca a cîștigat 
noi galoane, convertite în victorii de 
prestigiu și performanțe record. Cu 

deține al doilea 
al sezonului și 
și

(Agerpres). Succesul 
tenis de la Wim- 

cel 
subli-
presă. 

ve

LONDRA, 2 
turneului de 
bledon este 
al edițiilor 
niază 
în ] 
dete 
(Newcombe. Laver) spectatorii bri
tanici au populat în mare număr 
tribunele care înconjoară cele 15 
terenuri de la Wimbledon. în pri
ma zi au fost înregistrați peste 
22 000 de spectatori. în cea de a 
doua 24 676, în cea ce a treia 
31 767 etc., recordurile de asistență 
de pînă acum fiind astfel amenin
țate.

Eveniment al vieții sportive bri
tanice turneul de la Wimbledon că
mine ca și altă dată marele festi
val anual al tenisului. Fiecare lon-

Comentînd rezultatele înregis
trate în prima săptămînă a tur
neului de tenis de la Wimbledon, 
corespondentul agenției France 
Presse subliniază faptul că 4 ju
cători europeni, printre care și Ilie 
Năstase, față de numai 2 ameri
cani. un neo-zeelandez și un aus
tralian, s-au calificat pentru sfer
turile de finală ale probei de sim
plu bărbați. Eliminarea unor mari 
favorițî ca Gimeno și Hewitt con
stituie factorul surpriză al primei 
jumătăți a turneului. Potrivit a- 
celuiași comentator, partida cea 
mai interesantă din sferturile de 
finală va fi, probabil, aceea care 
va opune pe românul Ilie Năstase 
tînărului jucător american Jim 
Connors. în celelalte partide se vor 
întîlni Smith cu Metreveli. Kodes 
cu Parun și Orantes cu Diblev.

Iată și cîteva rezultate înregis
trate în turul III al probei de du
blu bărbați : Cooper (S.U.A.), Fra
ser (Australia) — Hoad (Australia), 
Segal (R.S.A.) 6—3. 8—9. 6—3. 6—4; 
Orantes. Gisbert (Spania) — Năs
tase (România) W. Bungert (R.F.G.) 
2—6, 9—7, 6—3, 6—4 ; Cornejo. Fil- 
lol (Chile) — Gimeno (Spania), 
Barthes (Franța) 9—7. 6—3. 6—4 ; 
Hewitt, 
treveli.
6—2, 6 
(S.U.A)

viață, la 
de tenis

comparabil cu 
precedente, 

i comentatorii 
pofida absenței 

ale tenisului

14.5.
21.5.
11.6.
18.6.
1,85
25.6.

1,82
1,84 rn (1)
1,82 m (1)
1,70 m (4) __

(1. Lazareva — URSS
1,80 m (2) București

(1. Ahlers — Olanda 1,80 m)
Regretul de a nu avea, in discuție 

fermă, decît un singur reprezentant 
al atletismului masculin, este com
pensat, Jntr-un fel, de faptul că să
ritorul CAROL CORBU, este o mare 
valoare a sportului Internațional și 
unul dintre favoriții probei de triplu

București 
București 
București 
Bergamo

rn)

salt, la Miinchen. Din păcate, atunci 
cînd se estimează posibilitățile 
„cangurilor" de pretutindeni, trebuie 
avut in vedere și un anumit pro
centaj de risc, al accidentărilor. Cor
bu, chiar în acest an, n-a făcut ex
cepție ! Să sperăm că ultimul dintre 
accidentele sale, cel recent de la 
Varșovia, nu va avea urmări și că 
Corbu se va reface rapid, pentru a 
continua pasionanta sa dispută cu 
corifeii probei.

Cu 17,10 m, obținuți la Milano, 
Corbu deține al doilea rezultat mon
dial al anului. De asemenea, notăm 
faptul că el a întrecut 
(în concursuri în aer 1 
de 16,60 m, stabilită de I

16,61 ~ '
16,94
16,73 

(2.
16.85
16,89

m (1) Berlin 
m (1) București 
m (1) Moscova 
Saneev—URSS 16,62 
m (1) București 
(2) Grenoble 
Saneev — 16,97 
m (2) Torino 
Drehmel—R.D.G. 
m (1) Milano _
Gentile-Ital. 16,72 m; 3. Saneev 

16,70 m)
16.67 m (1) Sandefjord 22.6.
16,79 m (1) Varșovia 27.6.

CINCI SPORTIVI LA... ÎNCERCAREA 
A DOUAI

Celor 10 care ș|-au îndeplinit și 
reconfirmat normele olimpice, mult 
mai pretențioase decît cerințele fo
rului atletic internațional, li se vor 
putea adăuga, în curînd (pînă la 6 
august) alți cinci, care și-au înde
plinit cîte o dată standardul fixat 
de federația noastră. Este vorba de i 
Marion Becker (61,42 m la suliță, du
pă care, accidentîndu-se. rezultatele 
au descrescut). Ana Sălăgean (17,47 
m Ia greutate), Elena Vintilă (4923 
p — după vechea tabelă — la pen
tatlon), Nicolae Perța (13,7 s pe 110 
mg) și Constantin Stan (1.29:57.0 la 
20 km marș). în perioada următoa
re, la campionatele naționale (simul
tan au loc și tradiționalele noastre 
„internaționale") de Ia sfîrșitul săp- 
tămînii, în alte concursuri ale lunii 
iijlie și mai ales la Jocurile Balca
nice de la Izmir (4—6 august) aceș
tia dar și alții au posibilitatea șă-și 
reconfirme noi mele și să obțină per
formanța care să-i facă apți a trece 
prin sita deasă a selecției pentru 
Miinchen.

de 
unor 
profesionist

consumă
25 000 de

donez, ca sportiv ce se respectă, 
consideră de datoria sa să fi asis
tat, cel puțin o dată în 
cel mai faimos concurs 
din lume.

în bufetele arenei se 
în fiecare oră pînă la
cești cu ceai. Doi foști campioni ai 
Wimbledonului, americanul Jack 
Krammer și englezoaica Ann Jones 
comentează pentru televiziune și 
presă partidele turneului.

în comentariile de sîmbătă în 
centrul atenției au fost românii 
Ilie Năstase și Ion Tiriac. Printre 
spectatorii prezenți la partidele 
sferturilor de finală s-au numărat 
și cunoscuții actori de cinema Ri
chard Burton și Peter Ustinov, care 
în timpul liber practică cu asi
duitate tenisul.

: de 4 ori
liber) norma 
F.R.A.

17,01 m)
17.6.

Semifinalistul ediției trecute a turneului de la Wimbledon, americanul 
Tom Gorman fdreapta) a fost eliminat, anul acesta, în optimi, de Ilie 
Năstase, la capătul unei partide desfășurate în nota de superioritate 

evidentă a super campionului român.

. -w “ »
McMilan (R.S.A ) — Me- 
Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3, 
—2 ; Smith. Van Dillen 
— Koch, Tavares (Brazilia) 

8—9. 6—4. 9—7. 6—4 ; Kodes. Ku- 
kal (Cehoslovacia) — Parun (Noua 
Zee landă), 
7—5. 6—2,

Duminică 
meci. Luni, 
alături de Rosemary Casals (SUA) 
partida de dublu mixt din cadrul 
celui de al treilea tur, împotriva 
soților Mandarino (Brazilia).

Mignot (Belgia) 8—9,
6—4.
nu s-a jucat nici un 
Ilie Năstase va juca
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IMPORTANTE HOTAR» ALE BIROULUI F.I.B.A.

ATENȚIE MĂRITA LA PERIOADA 
URMĂTOARE !

Alțl cîțiva dintre atlețil noștri 
fruntași pot să-și îndeplinească nor
mele de participare la J.O. de care-i 
despart infime... zecimale. între a- 
ceștia, amintim tn primul rînd pe 
Viorica Viscopoleanu, campioana „ 
limpică de la Ciudad de Mexico. In 
decursul sezonului de sală ea a rea
lizat o dată norma de 6,45 m, sărind 
6,49 m, dar la C.E. de la Grenoble 
s-a accidentat și a reintrat în con
cursuri abia la 11 iunie. Două din
tre ultimele sale rezultate (6.37 m 
și 6,38 m) o anunță capabilă pentru 
a face deplasarea olimpică și pen
tru a realiza performanțele bune cu 
care ne-a obișnuit.

Cîte un centimetru îi despart pe 
Elena Vintilă (6.44 m) și pe Șerban 

stabilite 
în lungime, respec- 

zecime îi mai lipses-

Timp de zece zile, membrii Bi
roului F.I.B.A. s-au întrunit la Du
brovnik pentru a discuta hotărîrile 
importante ce trebuie să fie su
puse Congresului extraordinar 
F.I.B.A. care se va ține între 22—24 
august la Miinchen și pentru a re
zolva lucrările curente.

William Jones, Nikolai Semeșko, 
Bora Stankovici și ceilalți membri 
ai secretariatului au și rezolvat 
o serie de probleme cu caracter 
urgent, • ale federațiilor naționale, 
stabilind și modul de disputare a 
competițiilor internaționale pînă-n 
anul 1975. Astfel jocurile din ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor" se vor disputa

din sezonul viitor miercurea și 
joia, la termeni ficși, după cum 
urmează i Cupa campionilor euro
peni : preliminarii : 9 și 16 noiem
brie ; sferturile de finală 11, 18 ia
nuarie și 1 februarie ; semifinale
le : 1 și 8 martie ; finala : 22 mar
tie în Grecia. Cupa cupelor: pre
liminarii : 7 și 14 decembrie ; sfer
turi de finală i 8 și 15 februarie; 
semifinale i 1 și 8 martie ; finala: 
20 martie (probabil Spania).

în „Cupa Radivoi Koracî" s-a 
mărit numărul echipelor partici
pante de la 8 la 12 i cîte două echi
pe din Iugoslavia. Franța. Spania 
și Belgia și alte patru echipe din 
țările care vor dori să participe.

o- REZULTATE EXCELENTE LA ATLETISM:
• Isaksson — 5,50 m la prăjină ® Hart și Robinson 9,9 pe 100 m

loan (2,16 m) de normele 
pentru săritura

o
de tînăra suceveancă 
VALENTINA CIOLTAN. tiv, înălțime,

mr

olimpică,

valoare 
dorește

110 m garduri i 
— 14,0, 800 m i 
1:48,1.

Pe stadionul olimpic din Helsinki 
s-a desfășurat un concurs de atle
tism, la startul căruia au fost pre
zenți 70 de sportivi din mai multe 
țâri europene.

Confirmînd forma bună manifes
tată în acest sezon, suedezul Kjell 
Isaksson, 
săritură 
vingător 
Pe locul
Nordwig .... . .. .
m. Sprinterul finlandez Raimo Vilen 
a stabilit un nou record național în 
proba de 100 m plat cu timpul de 
10,1, iar compatriotul său Seppo Si- 
mola a cîșligat proba de aruncare a 
greutății cu 19,72 m. Cursa de 5 000 
m a revenit etiopianului Mirutz Yif- 
ter, oronometrat în 1.3:33,8.

Alte rezultate: săritura în înălți
me: Dahlgren (Suedia) — 2,19 m : 
10 000 mi Cindolo (Italia) — 28:40.6; 
400 m: Kukkoaho (Finlanda) — 46,5 ; 

Forssander (Suedia) 
Davies

® Wottle: 1;44,3 pe 800 m
mai bun rezultat a fost înregistrat 
în seria a patra, unde R. Taylor a 
fost cronometrat în 9,9 sec. Doi con- 
curenți: M. Dill și H. Washington 
au realizat 10,0, iar alți șase (W. 
Edmonson, E. Hart, W. Crockett, G. 
Tinker, J. Young și J. Amerison) au 
fost creditați cu timpul de 10,1. In 
preliminariile probei de triplusalt. 
10 dintre cei 17 atleți înscriși în foi
le de concurs au obținut performan
te peste 16,00 m, cea mai bună fiind 
a lui John Craft — 16,76 m. In seria 
a treia a probei de 400 m g Dick 
Bruggeman a obținut 49,8, iar la 800 
m cel mal bun timp a fost realizat 
de R. Wohlhuter și K. Swenson — 
ambii 1:47,2, în Omp 
recordman Jim Ryun 
metrat în 1:47,3.

Confirmînd data și locul campio
natelor europene (masculin) din 
1973 (Barcelona), Biroul F.I.B.A. a 
hotărît ca ediția din 1975 a cam
pionatului continental să se dispu
te în Iugoslavia.

Campionatul european feminin 
se va disputa în acest an la Varna, 
iar pentru anul 1974 organizarea 
lui a fost “acordată Italiei. El ur
mează să fie găzduit la Cagliari, 
între 22 august 1 septembrie.

O hotârîre importantă privește 
viitoarele Jocuri Olimpice de la 
Montreal din 1976 i numărul echi
pelor participante (bărbați) va fi 
redus la 12, deoarece, pentru pri
ma oară, vor fi incluse in progra
mul olimpic și echipele feminine 
(vor participa șase reprezentative 
calificate după jocuri preliminarii).

Ca să fie evitate „neplăcerile" 
ivite în finalele din acest an, atît în 
„Cupa campionilor" cît și „Cupa 
cupelor", în privința mingilor. Bi
rou] FI.B.A. a hotărît să anunțe 
echipele participante 
înainte cu ce tip de 
ză să se joace.

DUȘAN
Belgrad, iunie

cu două luni 
minge urmea-

BUGARIN

corecordman în proba de 
cu prăjina, a terminat în- 
cu performanța de 5,50 m. 
secund s-a clasat Wolfgang 
(R. D Germană) cu 5,20

TELEX
Ea Reims s-a desf-ișurat intîlnirea In
ternaționalii de haltere dintre selecțio
nata secundă a Poloniei și echipa Fran
ței. Victoria a revenit cu 6—3 halterofi
lilor polonezi.

(Anglia)

ce multiplul 
a fost crono-

Robinson, doi

Carol Corbu — 
gurul reprezentant 
atletismului nostru 
masculin — o 
incontestabilă, 
SSObți nă la Miinchen 
o -^ medalie 
poate chiar pe cea de 
aur.

(Oregon) a început 
alteților a-

La Eugene 
concursul de selecție al 
meri câni pentru apropiatele Jocuri 
Olimpice de vară.

In seriile cursei de 100 m plat 
(vlnt favorabil 3,6 m pe secundă) cel

Eddie Hart și Ray
atleți de culoare, au egalat recordul 
mondial la 100 m cu timpul de 9.9 
(0.5 m pe secundă — vînt din spate), 
sporind la 5 numărul sprinterilor ca
re au învins „zidul" celor 10 se
cunde.

Un alt record mondial a fost ega
lat tn proba de 800 m plat de către 
Dave Wottle cu 1:44,3 Aceste per
formanțe au fost realizate în cea 
de-a treia zi a concursului preolim- 
pic de selecție a atleților americani.

Marea cupă chalange tn cursa de schi? 
opt plus unu la regatele de la Heuley 
(Pe Tamisa) a fost ciștlgată de echipa- 
iul V.M F. Moscova, care a întrecut cu 
patru lungimi formația Universității din 
Londra. învingătorii au acoperit dis
tanta de 2 212 m în 6:48. Proba de schit 
simplu a revenit englezului Kay Dawn 
în 9:11.

LA TENIS DE MASÂ

2:00,2 ea 
mondial 
urca, ca 
olimpic.

2:06,28 
2:05,17

(1.
2:09,5 
2:15.1 
2:11,8 
2:02,4 
2:01,2 
2:00,2

(1. Falck — 
2:01.3 (2) Bei lin

(1. Hoffmeister 2:01,0) 
2:02,7 (1) București
Accidentată spre finele _______

de concursuri în sală, VALERIA BU- 
FANU a venit puternic din urmă 
cucerind opțiuni de participare tn 
proba de 100 mg (standard 13,3 s) 
și o normă (11,4 ș) ța 100 m plat. 
Evident, în mod practic ea nu are 
nici un fel de șansă de calificare 
spre etapele superioare ' ale cursei 
olimpice de 100 m plat, dar îmbu
nătățirea vitezei o ajută nemijlocit 
pentru progresul rezultatelor în spe
cialitatea sa de bază, cursa peste 
garduri. Calificarea în finala de opt 
a probei de 100 mg. și un loc pe cît 
posibil mai în față înseamnă un o- 
biectiv care stă în puterile atletei 
repidlste.

în 1968, pe
rezultat 

șansa de a 
podiumul

Grenoble 
Grenoble

(1)
(2)

Hoffmeister 2:04,1 
42) Genova
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

Cluj 
București 
București 
București
București 

R.F.G.

.83)

11.3. 
12 3.
15 3
234.
30.4
14.5.
3.5.

11.6.
2.-00,0)

14.6.

25.6 
sezonului

17,30 m stabilită de F.R.A. pentru 
participarea la Olimpiadă a fost de 
șase ori întrecută de Valentina, ea 
depășindu-și de două ori și obiecti
vul de performanță propus a-1 rea
liza in 1972 (17,80 m). Sîntem con
vinși că selecționerii olimpici nu mai 
au nici un fel de dubiu asupra ca
pacității acestui mare talent care, în 
decurs de cinci ani, a progresat de 
lă 10,91 m la 17,84 m și. avem con
vingerea, că nu se va opri aici. Cre
dem că sint numărate zilele care 
i-au mai rămas pînă la obținerea 
unui rezultat de 
o asemenea | 
Cioltan 
normal, între primele zece 
toare olimpice.

17,13 ~
17,09 
17,34 
17,17
17,65
17,69

(1.17,46
(1.

16,81 
1734

(1.17,81
(1-

de peste 18 metri. Cu 
performanță Valentina 

se va putea clasa, în mod 
competi-

(2) 
(9)
(1)
(1)
(1)
(2)

București 
Grenoble 
Pitești 
Timișoara 
București 
Sofia

ni 
m 
m 
m 
m 
m
Hristova — Bulgaria 19,25 
m (2) București 11,6.
Che^inska—Polonia 18,21 

m (1) Atena 16.6
m (2) București 25.6.
Fibingerova—Ceh. 18,58 m) 
m (2) Varșovia 27.6.
Chewinska — 19,06 m).

te* lui Toma Petrescu la 100 m (10,3 
în acest an), mai multe secunde, 
centimetri sau puncte le mai sîrit 
necesare lui Gheorghe Cefan la 3000 
m obstacole (8:33,8—8:30,0), Rafirei 
Fița la 800 m (2:04,4 - 2.03,5), Nichi
for Ligor la prăjină (5,14 m — 5,20 
m) și Vasile Bogdan la decatlon 
(7841 p — 7900 p), Maria Lincă la 
1500 m (4:17,7—4:17,0).

Reamintim și cu acest prilej hotă- 
rîrea federației de atletism că stan
dardurile (cu excepția curselor de 

50 km marș) trebuie a fi 
de cel puțin două ori, 

această perioadă care se 
odată cu Jocurile Balca- 
august I

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

maraton și 
îndeplinite 
ultima în 
va încheia 
nice, la 6

m)

m)

AH, ACCIDENTELE I
Handicapată de accidente majori

tatea săptămînilor de iarnă, COR
NELIA POPESCU nu și-a neglijat 
totuși pregătirea, reușind astfel să-și 
reafirme într-un timp scurt valoarea 
internațională șl, în trei concursuri 
consecutive, să întreacă norma olim
pică (1,81 m).

SELECȚIONATA SLOVACIA—SELECȚIONATA BUZĂU

Lista produselor farmaceutice interzise 
in actualul Tur ciclist ai Franței, ea și 
în alte competiții internaționale, cuprin
de 153 de produse conținind ampheta
mine, stricnina, ephedrină ele. interdic
ția se referă la orice forme de prezen
tare a acestor substanțe: fiole, drageurl, 
supozitoare, siropuri șl altele. In ac
tualul Tur al Franței, uh ciclist a cărui 
analiză va fi pozitivă la controlul anti- 
dloplng va ti pasibil de următoarele 
sancțiuni : a. amendă pînă la 1 200 franci; 
b. Suspendarea pe o lună din activita
tea competitională cu anularea pedepsei 
dacă nu este recidivist; c. retrogradarea 
pe ultimul loe în clasamentul etapei și 
d. penalizarea cu 10 minute in clasamen
tul general.

3-6 (FETE) Șl 7-2 (BĂIEȚI)
BUZĂU (prin telefon). Zilele 

trecute a avut loc la Buzău. în 
sala Școlii generale nr. 5 — în 
a cărei organizare s-a desfășurat 
concursul — intîlnirea de tenis de 
masă (individual și pe echipe) din
tre selecționatele Buzău și Slova
ciei. Intîlnirea — ajunsă la cea 
de a treia ediție — a fost de un 
bun nivel tehnic. S-au remarcat: 
Mucka, Cikova. Cich, de la oaspeți,

Filimcn, Popescu, Dinu și Roma- 
nescu de la gazde. Pe echipe sco
rul a fost favorabil selecționatei 
Buzău (fete) cu 6—3, iar la băieți, 
Slovacia a ciștigat cu 7—2. în cla
samentul turneului individual ; 
C. Filimon, 2. D. Popescu, 3. 
Ilie, 4. A. Cikova (Slovacia) — 
fete și 1. Al.
M. Dinu, 3. 
Doljan — la

Mucka (Slovacia), 
M. Firănescu, 4.
băieți.

1. 
L. 
la 
2. 

V.

Sportivul spaniol Angel Nieto a cîștigat 
două probe in cadrul „Marelui premiu 
al Olandei", competiție contînd pentru 
campionatul mondial de motoclclism. La 
întrecerile desfășurate la Assen, Nieto 
(pe „Derby") a terminat învingător la 
clasele 50 cmc (medie orară de 125 S21 
km) SI 125 cmc (medie orară de 134. 
541 km). La clasa 500 cmc. victoria a 
revenit cunoscutului motociclist italian 
Giacomo Agostini (pe „M. V. Agusta"), 
care a realizat o medie orară de 145.1C9 
km.

Ilie STANESCU-coresp.

Contlnuindu-șl turneul in R.F. a Ger
maniei, selecționata feminină - de volei a 
Bulgariei a Jucat la Bad Zwischenahn 
cu reprezentativa tării gazdă. Voleibalis
tele bulgare au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (15—9. 9—15, 15—7. 10—15,
15—12). Pînă în prezent. în cadrul aces
tui turneu, echipa Bulgariei a ciștigat 
două partide și a pierdut două.

LA VIENA, V. CROITORU A PRIMIT
CUPA PENTRU CEL MAI TEHNIC BOXER

La tradiționalele manifestații cul
tural-sportive organizate anual de 
ziarul vienez „Volksstimme* au 
participat, zilele trecute, și trei pu- 
gillțti români i Alexandru Turei, 
Ion Adam și Vasile Croitoru. între
cerile au avut loc în renumitul parc 
Prater din Viena. Alexandru Turei, 
la categoria semimuscă, n-a avut 
adversari. Ion Adam a pierdut (dis
cutabil) ]_ 
slovacului I,

la puncte în fața ceho-
I. Kovacs. Mijlociul Va-

sile Croltoru l-a învins la puncte pe 
S. Manfred (R.D.G.), iar în finală, 
a pierdut prin abandon pentru ră
nire partida cu maghiarul Vilmos 
Jakab. Este de menționat faptul 
că pînă în momentul accidentării, 
tînărul pugilist român își depășise 
clar adversarul. De altfel, conducă
torul delegației sovietice, Boris La
gutin, i-a acordat lui Croitoru cupa 
pentru cel mai tehnic boxer al con
cursului.

ÎNTÎLNIRE DE POPICE 
LA TG. MUREȘ

La Tg. Mureș s-a disputat du
minică dubla întîlnire internațio
nală de popice dintre formația lo
cală Voința șl Aktivist Espenheim 
(R.D.G.). Cele două echipe și-au 
împărțit victoriile : la masculin a 
învins Voința cu .5110—4945, iar la 
feminin a cîștigat Aktivist cu 2343- 
2335.

1. FÂLȘ-coresp. județean

Turneul Internațional feminin de bas
chet (junioare) de la Taranto s-a în
cheiat cu victoria echipei Cehoslovaciei, 
care a totalizat 4 puncte. Cu același nu
măr de puncte, dar cu un coșaveraj 
inferior, s-au clasat formațiile Italiei si 
Poloniei. Locul patru a fost ocupat de 
selecționata Iugoslaviei. în ultima zi a 
competiției s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Italia — Cehoslovacia 66—65 
(35_33); Polonia — Iugoslavia 60—58 
(36—25)■
Cea de-a patra regată a campionatului 
mondial de yachting (clasa ..Finn-', 
care se desfășoară pe lacul Anzio 
apropierea Romei, a fost ctștigată 
concurentul brazilian Jorge Bruder 
locurile următoare s-au situat vest-ger- 
manul Zeiss, danezul Gustaf Ison șl el
vețianul Gubelman.

din 
de 
Pe



CORTINA SEZONULUI 1971-1972 A CĂZUT...
Șl TITLUL JUNIORILOR REVINE UNEI ECHIPE DIN PROVINCIE

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

CU TRICOURILE

LUI ..U“ CLUJ

DE CAMPIONI

Luptă aeriană pentru balon intre elevii lui Willy Covaci Și cei ai lui Traian Ivă- 
nescu, ieri, in finala campionatului de juniori. Foto : I. MIHĂICA

„SPERANȚELE

Finala campionatului republican 
de juniori nu a fost chiar un fes
tival de fotbal juvenil, nu au fost 
artificii tehnice, nu s-au elaborat 
scheme tactice rafinate, „nu au sărit 
în ochi” calități pregnante ale 
vreunei personalități de mîine. A 
fost doar un duel de 80 de minute, 
onest și uneori destul de plat, 
pentru dobîndirea titlului de cam
pion. L-a cîștigat echipa care a 
practicat un fotbal mai „ortodox11 
dispusă mai mult la un angajament 
fizic, cu decizie superioară la de
posedare. care a avut un dram de 
înverșunare în plus în dorința ei 
de a se întoarce acasă îmbrăcată 
cu tricoul de campioană națională.

Repriza I. a dominat-o formația 
bucureșteană. Jucătorii ei păreau 
dezinvolți, sprinteni, nemarcați de 
miza întîlnirii. Atu-urile acestea 
au fost consolidate de golul fru
mos înscris rapid (min. 4) în poar
ta Universității, cînd Roșu a re
luat exploziv, din voie, sub bară, 
o minge centrată de extrema stin
gă Dascălu. Cluienii, stînjeniți vă
dit 3e acest handicap, replică gre
oi și stereotip, cu atacuri solitare, 
cărora Bucur nu le putea da. în 
ciuda bunăvoinței, finalitate. Dina
mo pasează mai bine, dar ,.U“ lup
tă mai bine și pînă Ia pauză, min
gea se zbuciumă undeva la mij-

Stadion 23 August; teren bun; 
timp frumos- spectatori aproxima
tiv 12 000.
(min 4) și
65).

DINAMO : Mihalaehe — Lucuță. 
Mîndrut, 
ZWOLFER 
POPESCU, 
Mi nou). Dascălu (min. 47 
ceanu).

UNIVERSITATEA : LÂZÂREA- 
NU — TOTU. MATEI. Negruțiu, 
Hurloi _ Popa. GIURGIU - Fur
ii ea. Fodor (min. 28 Hidișan. min. 
44 Eremia). BUCUR. Păuna.

A arbitrat bine N. RAINEA 
'Bîrlad). aiut.at la linie de V. Gll- 
gorescu si I. Neacșu (ambii Plo
iești).

Au marcat: ROȘU
EREMIA (min. 47 și

Banciu, Bogaciu — 
CustOf — ROȘU. C. 
Stoichită (min 60 

Vrîn-

locul terenului (o singură dată, 
min 35. s-a lipit de bara porții lui 
Dinamo, șutată de Popa), intr-un 
decor cu fotbal nespectaculos. Tri
bunele sint apatice, se mulțumesc 
să repete „pe galerii” recitalul cu
venit finalei de Cupă, și nu au 
decît o privire, cel mult binevoi
toare. pentru cei 22 de juniori că
rora nu le reușea mare lucru.

Intre reprize, la cabine, antre
norul clujean Willy Covaci le-a 
spus așa băieților săi : ..Mergeți 
peste adversari în liniște, căci la 
apărare stă necazul lor !“ Mai at
letici, cu o pregătire fizică mai 
bună, cu o rezervă (Eremia) care 
a intrat pe gazon cu un mare ape
tit de gol. clujenii s-au impus trep
tat. treptat, cîștigînd duelurile di
recte. âștigînd spațiu din terenul 
de joc. cîștigînd. în final, un meci 
a cărui soartă părea pecetluită.

Atacanții ..s-au dus liniștiți peste 
apărarea adversă*, și intr-adevăr, 
în două rînduri (min. 47 și 65' au 
găsit breșe nepermise și stingă zii 
comise de Bogaciu. Banciu și Min- 
druț. Le-a speculat prompt. Ere
mia care a marcat două goluri din 
interiorul unui careu fără securita
te. Gîtuită de presiunea parteneri
lor. Dinamo s-a enervat Qui Roșu 
i s-a arătat cartonașul-, galben) 
și-a pierdut luciditatea, s-a năpus
tit cu ultimele forțe în terenul din 
față, dar acolo se găsea acum o 
echipă ce se scuturase „din mers" 
de complexele inițiale. Apărarea 
clujenilor și travaliul impresionant 
la mijlocul terenului al lui Giur
giu 
bil 
lui.
cu 
nu 
acces spre 
din moment ce însăși extrema stin
gă Păuna. în postură de fundaș, a 
degajat aproape din 
(min. 79). si odată 
iluzie a luj Dinamo 
buti ceva.

au menținut rezultatul favora- 
și. în ultimele minute ale jocu- 
,.U“ Cluj devenise o fortăreață 
podurile ridicate. Dinamoviștii 
maj aveau nici tin dram de 

poarta lui Lăzăreanu.

gol. o minge 
cu ea. ultima 
de a mai iz-

Ion CUPEN

DUPĂ 30 DE ANI...

Rapid a cîștigat Cupa I 
După 30 de ani... 
Vă aduceți aminte ?

în 1942, în optimi. Rapid bătuse Severi- 
nul. în sferturi a venit rîndul Unirii^ Trico
lor, campioana lui '41. în semifinală, ata
cul rapidului a perforat de șapte ori poanta 
Venusului. în sfîrșit, în finală, împotriva lui 
„U", alte șapte goluri, „scrise" de Filote 
(două). Bogdan, Radu Florian, Dan Gavri- 
lescu, Moidoveanu și Florică Tănăsescu, a- 
duceau în Ciulești a șaptea Cupă. Ultima...

Si a început refluxul. După 10 ani, în 
1952, Rapid se afla în Divizia B, cu toate 
că otacpl lui avea nume mai mari decît 
atacul celor șapte goluri ale ultimei finale 
victorioase. Atunci, în 1952, Rapid călătorea 
„cu a doua", spre orașele Diviziei B, pur- 
tînd pe culoarele vagoanelor spleen-ul vede
telor sale Lungu, Marian, Andrei Rădulescu, 
Filote, Ferenczi.

După alți 10 ani, în 1961, Rapid își cînta 
din nou boema, oferind suporterilor săi 
spectacolul tragic-comic al finalei pierdute în 
fața Ariesului, cu Ozon, Mofroc, Macri, Kosz- 
ka si... Vasile Suciu în rolurile principale.

Și boema avea să continue. Acum vreo 
șapte ani. Rapid pierdea în fata Argeșului 
de astăzi, la număratul anilor, pentru că 
Dobrin avea doar 18... Apoi a venit bara 
lui Neagu, din penalty, în mult cîntatui mi
nut 90. Se statornicise, parcă, blestemul unei 
tradiții menite să răscumpere cele șapte cupe

pline, cînd Ionică Bogdan urca taraful în 
teiul grădinii ,,Luther", cu contrabas cu tot, 
pentru a-l deruta, stereofonic, pe idolul său 
de totdeauna, luliu Baratky.

Rapid cîștigă, în sfîrșit. Cupa I O cupă 
pregătită, parcă, anume pentru Rapid. O 
cupă salvată la Zlatna, cu acel 0—0 după 
120 de minute. O cupă răpită la Pitești, U- 
nirii Drăgășani, învingătoarea tineretului 
U.T.A.-ei, în zilele în care Aradul își încerca 
forțele cu „pintenii" lui Tottenham, înroșiți 
la poarta lui Răducanu. O cupă salvată, pen
tru a doua oară, la Brașov, în fafa_ lui Ha- 
gioglu. în sfîrsit, o cupă pentru cîștigarea 
căreia Metalul a depus eforturi admirabile 
și pe care Jiu! a dorit-o cu atîta_ fervoare, 
încît a făcut să tremure pînă și piciorul lui 
Dumitrache, cel care n-a- tremurat pe Wem
bley sau la Guadalajara.

Rapid a cîștigat Cupa promisă, acum două 
luni, de către Dumitru, tuturor suporterilor 
care s-au îndoit de el, după jocul cu _ Di
namo. Ceea ce n-a reușit, cu 20 de ani în 
urmă, Bazil Marian sau Filote, ceea ce n-a 
reușit apoi Niki Dumitriu sau Ion lonescu, 
reușește astăzi Dumitru, copilul favorit al tu
turor căpitanilor Giuleștilor.

Cîndva, Rapid cîstiga Cupa pentru a eli
mina apoi pe Ujpest, pe Hungaria sau pe 
Gradjanski. Să sperăm că „ll"-le de astăzi 
va înțelege adevăratul sens al victoriei de 
,erL loan CHIRILA

RAPID

A ÎNCEPUT BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Ieri s-a dat startul in barajul pentru promovarea 

in Divizia B. La București, Ploiești, Rm. Vilcea și Hu
nedoara, primele patru jocuri au încercat să eviden
țieze un prim raport de forțe din grupele respective, 
să mărească sau să anuleze pretențiile pentru eșa
lonul secund al fotbalului nostru. După primul tur 
de ^serutin“, șochează rezultatul de la București, 
acolo unde Delta Tulcea a surclasat, pur și simplu, 
pe câștigătoarea seriei I a Diviziei C, I.T.A. Pașcani. 
Its rest, rezultate echilibrate, in special in jocul de
DELTA TULCEA — I.T.A. PAȘCANI

10—1 (5—1)!
Stadionul Politehnica din Capitală 

a găzduit primul meci al grupei de 
la București pentru barajul de pro
movare în divizia B. Cei aproxima
tiv 3 000 de spectatori, dintre care 
citeva sute veniți special de la Tul- 
cea oer.trj a-și încuraja favoriții, 
au urmărit, un joc dezechilibrat, în 
care echipa Delta și-a surclasat ad
versarul, I.T.V Pașcani, controlînd 
intilnirea de la un capăt la altul In
tr-o manieră impresionantă. Scorul, 
surprinzător (10—1) cu care s-a în
cheiat partida, este urmarea fireas
că a unei excelente evoluții a jucă-

ÎNVINGĂTOARE ÎN A 3 5-A EDIȚIE

„CUPEI ROMÂNIEI14

de Paul Niculescu. 
vedem un ase- 

__ _ valoric, o diferență 
de forțe cu o echipă (I.T.A. Pașcani), 
depășită sub toate aspectele, incapa
bilă să opună o minimă rezistență 
partenerei de întrecere, avidă de go
luri. dezlănțuită în ofensivă.

Și poate pare exagerat, dar față 
de ocaziile create de jucătorii 
ceni la poarta apărată de Gh. 
nescu, cu un mai înalt grad de 
riczitate din partea înaintașilor 

numărul 
și scorul 
nemaiîn- 
confrun- 
însemna-

tc-rilor antrenați 
Rar ne-a fost dat să 
menea decalaj

(Urmare din pag U

fost cu nimic contrazisă de cele 63 
care au urmat Succes indiscutabil 
meritat de Rapid care se reîn- 
tilnește cu titlul de proprietară a 
cupei după trei decenii. Giuleștenii 
au avut aseară superioritatea în 
toate compartimentele, au știut să 
forțeze partea slabă a adversarului, 
frontul sting al apărării sale, și ma
nevrele de acolo au apărut ca de
terminante pentru fructificarea 
acestei superiorități. Credem că 
Năstureseu a realizat cel mai bun 
meci al lui din toamnă și pînă 
acum ; Dumitru a marcat o netă 
creștere față de ultimele meciuri și 
Angelescu s-a mișcat cu dezinvol-

tură ; Neagu — in vervă de șut; 
Boc și Lupescu siguri și sobri ; 
Codreanu. M. Stelian, Codrea și Pop, 
muncitori și disciplinați ; Răducanu

Cu prilejul celor două finale 
fotbalistice desfășurate iert după- 
amiază pe stadionul ,.23 August*. 
C M.E.F.S. București a organizat 
un program de demonstrații 
sportive la ciclism, oină. moto- 
ciclism,. sărituri la plasa elastică, 
atletism, mult gustate de specta
tori.

mai cuminte ca niciodată ; Petrea- 
nu, plin de bunăvoință. Rapidul în
cheie cu o performanță tonifiantă, 
plină de efecte psihice binefăcătoare 
sezonul. Felicitări proaspeților cîști-

gători ai cupei și antrenorilor Ba
zil Marian $1 Gheorghe Nuțescu.

Jiul, ajuns la o treaptă înaltă, 
acolo unde echipa n-a mai pus pi
ciorul de cînd există, a depus toată 
străduința pentru a împinge și mai 
departe surpriza din semifinale. N-a 
mai reușit A pierdut în fața unei 
echipe superioare. Numele său va 
rămîne insă înscris pe tabloul fi
nalelor competiției nr. 2 a țării. 
Dodu ni s-a părut cel mai bun din 
echipa antrenată de Eugen Ior- 
dache și el pentru întâia oară cu 
o echipă în finala cupei. Mulțescu 
a demonstrat că cele scrise despre 
el nu sint cu nimic exagerate. E o 
mare speranță. O mențiune și pen
tru toți ceilalți merituoși finaliști.

CAMPIONATELE DE ATLETISM JUNIORI
(Urmare din pag l)

balcaniadele de juniori și seniori. 
Mult prea mult. Și ne mai în
trebăm de ce se plafonează la se- 
niorat o serie de talentați atleți 
juniori ?

Disputa în proba de 800 m a 
fost stînjenilă de o neglijentă or
ganizatorică. în timpul ei au fost 
montate gardurile (pentru 100 mg) 
pe 6 culoare, astfel că plutonului 
numeros i-a stat la dispoziție o... 
pîrtieîngustă. Acesta este motivul 
pentru care două dintre favorite 
(Viorica Neagu și Cornelia Holub) 
ș-au angajat într-o busculadă, au 
căzut și n-au mai putut să-și 
apere șansele.

Actuala ediție a campionatelor 
naționale de atletism ale juniori
lor mari au scos în evidență mul
tiple aspecte — de ordin pozitiv 
și de ordin negativ — pe care ne 
propunem însă să le discutăm în- 
tr-unul din numerele viitoare ale 
ziarului.

„RESTANTE" DE SÎMBĂTĂ SEARA

Ora tîrzie la care s-au încheiat, 
sîmbătă seara, ultimele probe nu 
ne-a permis comentarea ceior mai 
bune performanțe, iar la citeva 
dintre ele nici măcar anunțarea 
rezultatelor finale. Ne facem dato
ria revenind astăzi.

Trebuie, în primul rînd. subli
niată comportarea excelentă a 
Niculinei Lungu (L.E.A. Cîmpu- 
lnng Muscel) care, la 15 ani, a 
obținut pe 400 m 56,5 (învingă
toarea, Liliana Leau — 55.8), a 
juniorului mic Carol Antal (Șc. sp. 
Oradea) — 17 an», cîstigătorul 
probei de săritură în înălțime cu 
2.02 m, a cvartetului sprinterelor 
de la Liceul nr. 2 Iași, realizatorul 
recordului national (de club) 48,3 
la 4X100 m. precum șl a lui 
Gheorghe Ghipu, deja consacrat în 
arena tinerilor atleți. care alergînd 
— la un interval mai mic de 60 
minute ! — în probele de 1500 m 
și 400 m plat a obținut două me-

aur și alta de argint, 
veți vedea, în cronica 
izbinzile tinărului me-

dalii, una de 
Și după cum 
zilei a doua, 
talurgist bucureștean nu se înche- 
iaseră ...
man ța 
Bălan ■ 
dion, după cum se știe, multora 
dintre seniori inaccesibilă.

Poate că n-a fost tocmai feri
cită ideea programării unui mare 
număr de probe în nocturnă, de
oarece iluminația de pe Republicii 
nu este egală pe întregul stadion, 
sectoarele de aruncări și sărituri 
rămînînd în penumbră sau chiar 
în umbră. Din această cauză, proba 
,de aruncarea discului (finala fe
minină) a fost amînată pentru du
minică, iar altele au avut evident 
de suferit în timpul desfășurării 
lor. Iată acum ultimele rezultate 
ale primei zile: prăjină : 1. COR
NEL ANTON (C. S. Școlar Buc.) 
4,55 m — campion național, 2. Ma
rian Voicu (C. S. Școlar Buc.) 4,55 
m, 3. Ion Dragomir (Metalul Buc.) 
4,00 m; triplusalt: 1. PAUL
GHEORGHIU (Dinamo Buc.) 14,84 
ni — campion național, 2. Martin 
Mathe (Mureșul Tg.., Mureș) 14,53 
m, 3. Ion Tănăsescu (Șc. Sp. A. 
Buc.) 14,48 m ; 400 m (b) : 1. MIR
CEA BALAN (C. S. Cîmpulung 
Muscel) 48,2 — campion național, 
2. Gheorghe Ghipu (Metalul Buc.) 
48,3, 3. Cristinel Bîrcă (C. A. Ro
man) 48,8 ; 1500 m (f): 1. VIORICA 
NEAGU (C. A. Roman) 
campioană națională, 2. Cornelia 
Holub (Metalul Buc.) 4:38,2, * 
Elvira Bucșe (C. A. Brebu) 4:40,3, 
4. Viorica Jitaru (L.E.A. Cîmpu
lung Muscel) 4:44,6, 5. Mariana 
Păulescu (Șc. Sp. Reșița) 4:45,2, 6. 
Ana Maria Munteanu (Șc. Sp. Si
biu) 4:47,5; 2000 m obstacole: 1. 
DAN BETINI (L.E.A. Cîmpulung 
Muscel) 5:58,6 — campion național, 
2. Mihai Ifrim (Șc. Sp. A. Buc.) 
6:00,0, 3. Nicolae Voicu (Metalul 
Buc.) 6:00,4; 4X100 m (f) 1, LIC.
NR. 2 IAȘI (Sansu, Șerbănescu, Cio- 
banu, Surdu) 48,3 — campioană 
națională, 2. Șc. Sp. Bacău 49,1,

.. Vom adăuga și 
cimpulungeanului 

— 48,2 pe un tur

perfor-
Mircea 

de sta-

4:37,3 —

3.

Adriana 
conduce 
in 
m

Surdu 
detașat 
de 200 
termina

proba
și va 
învingătoare

Fotografii 
de Paul 

ROMOȘAN
3.
4X100 m (b) : 1.

MUSCEL (Iță,

L.E.A. Cîmpulung Muscel 49,4; 
L.E.A. CIMPU- 

LUNG MUSCEL (Iță, Cristudor, 
Miloiu, Cristall) 42,8 — campioană 
națională, 2. Șc. Sp. A. Buc. 43,4, 
3. Lie. nr. 11 Cluj 43,6; disc (f) : 
1. MARIANA NAN (L.E.A. Cîmpu- 
lung''Muscel) 44,34 m — campioană 
națională, 2. Elena Condraschi (Șc. 

Florența 
lonescu (Șc. Sp. Craiova) 41,60 m.

la Rm. Vilcea, unde s-a consemnat singura remiză 
a zilei.

Miercuri sint programate partidele: Delta Tulcea 
— Petrolul Moinești, la București; Electronica Bucu
rești — Gloria Buzău, la Ploiești; Vagonul Arad — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, la Rm. Vilcea; Victoria 
Cărei — Metrom Brașov, la Hunedoara. Pentru eli
minarea tuturor dubiilor, arbitrii sint stabiliți, prin 
tragere la sorți, cu citeva minute înaintea începerii 
jocurilor, de către delegatul F.R.F.

obțină victoria 
care, de altfel, 
seria golurilor 
scrie cu toată 
Erdey. în min 
rei urmărește 
minge ce nu 
aeschide lung i 
Szabo atent reia puternic în plasă: 
1—1. Minutele 63, 65 și 67 consem
nează faze spectaculoase la porțile 
ambelor echipe. Introducerea în te
ren a lui Demeter (Ind. Sîrmei), în
viorează jocul și dominarea exerci
tată de echipa din C. Turzii se con
cretizează prin autogolul lui Bereș 
(min. 70). Victoria Cărei slăbește 
„motoarele” în urma autogolului pri
mit, scade ritmul de joc, se lasă do
minată și, în min. 80, după o fază 
de toată frumusețea Naghi finalizea
ză (3—I) și meciul este ca și jucat. 
A arbitrat bine C. Ghemingean. aju
tat la tușe de I. Drăghici și Gh. Po- 
pcvici (toți trei din București).

M. IOANID

sint metalurgișth 
, în min. 47 deschid 

prin Popa care în- 
i opoziția fundașului 

60 Vancia ' ’ ~
pe partea 

avea nici 
pe partea dreaptă șl

de Ia Ca
stings o 

un viitor,

tul-
Io-
se- 
Gi-

rip, Răuț sau Pareșcura, 
golurilor putea fi dublat 
ar fi devenit de proporții 
tilnite. După această primă 
tare învingătorii au luat o 
tâ ooțiune pentru calificare în Divi
zia B, tofi jucătorii avînd merite e- 
gale la succesul obținut. învinșii, sub 
orice critică, și-au făcut simțită pre
zența doar prin vociferări și injurii 
la adresa unei brigăzi de arbitri de 
elită, alcătuită din N. Petriceanu la 
centru. C. Petrea si V. Pădureanu, 
rare ă condus cu competență jocul. 
Punctele au fost realizate de Pa- 
rescura (min. 14. 24 si 54), Stoichi- 
toiu (min. 6 și 77), Florea II (min. 
25 și 82). Girip (min. 34), Mânu (min 
58). Răuț (min. 87), respectiv Gh. Io- 
nescu (min. 43 din 11 m).

Gh. NERTEA s
INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TURZII 
— VICTORIA CĂREI 3—1 (0-0)

HUNEDOARA 2 (prin telefon). Me
ciul a fost de o factură tehnică bu
nă, viu disputat, cu un plus de vita
litate din partea echipei din Cîmpia 
Turzii, ceea ce in final avea să-i a- 
ducă și victoria. Primele minute a- 
parțin celor din Cărei, după care 
însă ambele echipe joacă prudent ț 
de aceea fazele de gol au fost mai 
rare, ele fiind realizate numai prin 
încercările făcute de Coca și Pripici, 
de la Cîmpia Turzii, și de Helvei. 
de la Victoria Cărei. în repriza se
cundă ambele echipe ies pe teren 
mult mai decise, 
combativitate. Cei

jocul cîștigă în 
care reușesc să

FLACĂRA MORENI — ELECTRONICA 
BUCUREȘTI 2—6 (1—0)

PLOIEȘTI. 2 (prin telefon). — Me
ciul de la Ploiești a plăcut celor a- 
proximativ 5 000 de spectatori dato
rită mai ales dîrzeniei cu care cele 
două echipe au luptat pentru victo
rie. Inițiativa a aparținut în marea 
majoritate a timpului echipei din 
Moreni, care. în final, a învins la o 
diferență de două goluri. Scorul pu
tea fi mai mare, dar, înaintașii din 
Moreni și în special Ilie Stelian și 
Drăgan au ratat ocazii dintre cele 

Bucu- 
mai 

liniei 
• . că 

Electronica a avut și ea o

mai favorabile. Electronica 
rești a evoluat sub așteptări, 
cu seamă în privința jocului 
de atac. Vom menționa, totuși; 
echipa 
bună ocazie de a marca în min. 87. 
dar, mingea a întîlnit bara. De ase
menea. vom sublinia că bucureștenii 
au avut o perioadă de 
10 minute, în repriza I, 
șii electroniști nu s-au 
curca în fața apărării 
zate a echipei din Moreni. Iată, cum

dominare, de 
însă înainta- 
putut des- 

bine organi-

Sp. A. Bud.) 41,6'8 m, 3.

REZULTATE TEHNICE. 400 mg : 
1. IOSIF CORODI (Șc. Sp. Oradea) 
54.5 — campion național, 2. Gheor- 
ghe Sfichi (Constructorul Buc.) 55,0, 
3. Iosif Crișan (Lie. nr. 11 Cluj) 
55,8 — record juniori II, 4. Adrian 
Cristali, (L.E.A. Cîmpulung Muscel) 
55,8; greutate (f) : 1 MARIANA 
CONSTANTIN (Șc. Sp. A. Buc.) 
13,38 m — campioană națională, 2. 
Sanda Tonta (L.E.A. Cîmpulung 
Mușcel) 11,52 m, 3. Maria Cior- 
tea (U.T.A. Arad) 11,36 m; înăl
țime (f) : 1. ROXANA VULESCU 
(Lie. nr. 35 Buc.) 1,78 m (record) — 
campioană națională, 2. Adriana 
Tatiuc (Șc. Sp. Caransebeș) 1,64 m, 
3. Mariana Giurgiu (Șc. Sp. Ora
dea) 1,64 m, 4. Maria Constantin 
(L.E.A. Cîmpulung Mușcel) 1,60 m,

Georgeta Păcurariu (Petrolul 
Ploiești) 1,60 m ;800 m (f) : 1. LILI
ANA LEAU (L.E.A. Cîmpulung 
Mușcel) 2:15,8. — campioană na
țională 2. Relia Duculescu (C.S.O. 
Pitești) 2:17,0, 3. Marta Lăzărescu 
(Lie. nr. 1 Ploiești) 2:17,3 ; ciocan: 
1. TUDOR STAN (Viitorul Buc.) 
55,12 m — campion national, 2. 
Gabriel Călin (Șc. ‘ ‘
54,82 m, 3. Nicolae Bînda 
rul Buc.) 51,80 m ; 200 m 
EMILIAN GEORGESCU 
Cîmpulung Muscel) 21,9 — 
on național, 2. Mircea Bălan 
Cîmpulung Mușcel) 22,3, 3. Con
stantin Obreja (Șc. Sp. A. Buc.) 
22,7. 4. Viorel Dumitrescu (Șc. Sp. 
nr. 1 Constanța) 22,7; 200 m (D :
1. ADRIANA SURDU (Lie. nr. 2 
Iași) 25,3 — campioană națională,
2. Greta Măgirescu (Șc. Sp. Bacău) 
25,4, 3. Aurelia Filip (Lie. nr. 3 
Baia Mare) 25,4. 4. Elena Șerpes- 
cu (C, A. Roman) 25,8 ; 100 mg (f);
1. MARIANA NEDELCU (Șc. Sn. 
Cluj) 14,3 — campioană națională,
2. An Ca Hoinărescu (Lie. N. Băl- 
cescu Cluj) 14,8, 3. Eleonora Cră
ciun (Șc. Sp. A. Buc.) 15,1 ; 800 m 
(b) : 1. GHEORGHE GHIPU (Me-

Sp. A. Buc.) 
(Viito- 

(b) : 1. 
(C.S.O. 
campi- 
(C.S.O.

talul. Buc.) 1:51.2 campion na
țional, 2. Emil Gale (Corvinul Hu
nedoara) 1:51,5, 3. Sterea Vasile 
(Șc. Sp. A. Buc.) 1:54.0, 4. Edmond 
Griinwald (Lie. Ion Slavici Arad) 
1:54.7; disc (b) ; 1. MARIN IOR
DAN (Șc. Sp. A. Buc.) 50.00 m — 
campion național. 2. Ion Zamfira- 
che (Dinamo Buc.) 45.68 m, 3. 
Marcel Coroiu (Șc. Sp Cluj) 44,70 
m ; 5000 m : 1. NICOLAE ONESCU 
(Rovine Craiova) 15:03,2. — campi
on național, 2. Valentin Zafiris (Sc. 
Sp. Ploiești) 15:03,4. 3. Aurel Nicu
lescu (L.E.A. Cîmpulung 
15:03,4 4. Franăsc Mathe 
Cluj) 15:07,4, 5. Paul Copu 
Focșani) 15:14,0 ; lungime 
CONSTANTIN BĂDOI (Șc.
Buc. — antrenor voluntar Carol Cor- 
bu) 7,15 m — campion național, 2. 
Bedros Bedrosian (Viitorul Buc.) 
7,00 m, 3. Doru Boboc (Lie. N. Băl- 
cescu Craiova) 6.91 m. 4. Radu Ga- 
vrilaș (C.S.M. Iași) 6,88 m : 4x400 m 
(f) : 1. L.E.A. CÎMPULUNG MUȘ
CEL (Nicolaescu. Tărăngoiu, Lungu, 
Lean) 3:51,5 (record 
club) — campioană 
C. A. Roman 3:58,9.
București 4:00,3.

Muscel) 
(C.S.M 

(Sc. Sp. 
(b) ; 1. 
Sp A.

național 
națională, 

3. Șc. Sp.

ie
2.

A.

Minutul 54 al meciului de la București: Pareșcura (Delta) înscrie al 6-lea 
gol al tulcenilor in meciul cu I.T.A. Pașcani. Foto : Dragoș NEAGU

s-au înscris cele două goluri ale jo
cului : în min. 44, Dănilă a executat 
o lovitură de colț și Petrescu a in
trodus balonul în plasă : 1—0. In min. 
55, Petrescu (foarte bun în acest 
joc), a cîștigat un duel în careu, a 
pasat lui Ilie Stelian și acesta a ma
jorat scorul la 2—0 pentru Flacăra. A 
arbitrat bine brigada I. Cîmpeanu 
(Cluj), ajutat la linie de V. Topan 
(Cluj) și S. Mureșan (Turda).

Vasile ALBU-coresp. județean

INDEPENDENTA SIBIU — 
VAGONUL ARAD 1—1 (1—1)

RM. VILCEA, 2 (prin telefon). — 
Pe stadionul „i Mai” din localitate, 
în prezența a peste 3 000 de specta
tori, dintre care 1 500 sibieni, s-a 
desfășurat primul act al calificări
lor de la Rm. Vilcea. Jocul, în gene
ral, a plăcut, fiind o angajare dina
mică, spectaculoasă, intre două for
mații în care complexul mizei nu 
s-a făcut simțit nici un moment. Re
zultatul de egalitate, dezavantajează 
într-o oarecare măsură formația si- 
biană, care a fost mai incisivă și

combinativă în atac, ratînd bune 
ocazii de a înscrie din poziții exce
lente, avînd totodată și neșansa de a 
șuta de două ori în bară (min. 47, 
72) în momentul cînd portarul Stoica 
fusese deja „bătut”.

Arădenii, cu o formație mai mo
destă, au reușit totuși să facă față 
adversarilor, printr-un joc bun la 
mijlocul terenului, acolo unde Bo- 
roș și Ardeleanu au combinat mult 
și cu folos. Superioritatea sibienilor 
avea si se materializeze în min. 29, 
cînd Cherciu a deschis scorul, prin
tr-un șut formidabil de la aproxima
tiv 35 m, făcînd inutilă intervenția 
excelentului portar Stoica. Replica 
fotbaliștilor arădeni nu s-a lăsat însă, 
mult așteptată, ei reușind să-și su
pună adversarul unei presiuni accen
tuate, obținînd egalarea 11 minute 
mai tîrziu prin Dobai, care a concre
tizat admirabil un atac al echipei 
sale.

A arbitrat excelent Aurel Bentu, 
ajutat de Constantin Dinulescu și 
Mircea Bică, toți din București.

D. ROȘIANU-coresp. județean

ȘTIRI • REZULTATE
F. C. ARGEȘ A PLECAT TN ISRAEL

Sîmbătă după-amlază a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, proaspăta campioană 
F.C. Argeș, care va efectua un turneu de 
pregătire în Israel. Piteștenii se reîntorc 
în ziua de 11 iulie, după care vor avea 
o vacantă de 10 zile. Reluarea pregăti
rilor este programată pentru data de 
22 iulie.

loc finala campionatului municipal de 
fotbal rezervat copiilor. S-au întîlnit 
echipele Liceul sportiv „23 August” — 
(antrenor Mihai Nicolae) și Dinamo 
(Lică Nunweiller). După un joc specta
culos. cu multe faze frumoase de poartă, 
victoria a revenit tinerilor fotbaliști de 
la Liceul sportiv „23 August’* cu scorul 
de 3—1 (0—0). Au marcat : Beleaua, 
Radu, Postelnicu, respectiv. Crisfea.

PRIMA SCHIMBARE DE ANTRENOR 
A SEZONULUI : L.VLAD CU ANTON 

FERENCZI LA CRiȘUL
Corespondentul nostru județean Ilie 

Ghisa ne comunică schimbarea antre
norului L. Vlad cu Anton Ferenczi la 
conducerea tehnică a echipei Crișul Ora
dea. Hotărirea clubului orădean a fost 
avizată favorabil de Colegiul județean 
de antrenori, in ședința sa de vineri 
seară.

ECHIPA LICEULUI SPORTIV „23 
AUGUST" NOUA CAMPIOANĂ 

MUNICIPALĂ LA COPII
Ieri dimineață, pe stadionul Politeh

nica. în deschiderea meciului de baraj 
pentru promovare în divizia B dintre 
I.T.A. Pașcani și Delta Tulcea, a avut

CUPELE LA ORDINEA ZILEI
• în finala „Cupei R.F. a Germaniei 

la fotbal", disputată la Hanovra în pre
zența a 55 000 spectatori, echipa Schalke 
04 din Gelsenkirchen a învins cu scorul 
de 5—0 (2—0) formația Kaiserslautern.

• Finala „Cupei Greciei" la fotbal se 
va disputa în acest an între formațiile 
Panathinaikos și P.A.O.K. Salonic. în 
semifinalele competiției. Panathinaikos a 
învins cu scorul de 2—0 pe Panionios, 
iar P.A O.K. a dispus cu același scor 
(2—0) de echipa Lamia.

• în semifinalele „Cupei Spaniei" (me
ciuri furi s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Valencia — Real Madrid 1—0; 
Atletico Madrid — Atletico Bilbao 4—1.

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri

FISCHER NU A SOSIT
REYKJAVIK, 2 (Agerpres). Ceremonia 

de deschidere a meciului pentru titlul 
mondial la ș-Ui dintre marii maeștri 
Boris Spasski (U.R.S.S.) — actualul cam
pion — și Robert Fischer (S.U.A.) s-a 
desfășurat in absența challen<erului ! 
Invocind diverse motive — printre care 
și boala —. Fischer și-a amînat de trei 
orj plecarea in capitala Islandei. El nu 
a sosit nici pini in momentul tragerii 
la sorti a culorilor pentru prima partidă, 
solicitînd aminarea ei cu două zile. Po
trivit regulamentului Federației Interna
tionale, absenta la prima partidă atrage 
descalificarea respectivului jucător.

Președintele F.I.D.E.. dr. Max Euwe, a 
cerut lui Boris Spasski să consimtă a- 
minarea cu două zile a primei partide, 
din respect fațâ de eforturile organiza
torilor.

După cum se anunță in ultimul mo
ment din Reykjavik. Federația Interna
țională de Șah a hotărît să amine pri-

TURUL FRANȚEI
Prima etapă a Turului ciclist al Fran

ței, după, prologul de la Angers, dispu
tată Ieri Intre Angers și Salnt-Brleuc 
(235,5 km), a fost clștigată de Cyrrile 
Guimard (Franța), cronometrat in 
6.00:31,0. Pe locul doi, tn același timp, a 
sosit englezul Michael Wright, tn frun
tea unul pluton în care se afla șl Edd.y 
Merckx. Datorită bonificației acordate 
învingătorului, Guimard a preluat trl. 
coul galben.

GLESKOVA 11,0 PE 100 m
în cadrul lnttlnlrii Internationale de 

atletism care se desfășoară Ia Budapesta 
intre selecționatele Cehoslovaciei și Un
gariei, sprintera cehoslovacă Eva Gles- 
kova a egalat recordul mondial în proba 
de 10q m cu timpul de 11,0.

LA REYKJAVIK !
ma partidă a meciului pentru titlul mon
dial, acordînd lui Fischer un termen de 
48 de ore pentru a se prezenta în capi
tala Islandei. Prima partidă se va dis
puta marți 4 iulie.

în cercurile șahlste islandeze, atitudi
nea lui Fischer este aspru criticată, după 
cum nemulțumiți sint și numeroșii ama
tori de șah __ citeva mif — veniti din 
toată lumea pentru a urmări meciul.

TALERISTUL FLORESCU — 
LOCUL 3 ÎN „MARELE PREMIU 

F.I.T.A.V."
ARREZZO, 2 (prin, telefon). în această 

localitate italiană s-au Încheiat întrece
rile de talere aruncate din șanț, dotate 
cu trofeul „Marele Premiu F.I.T.A.V.-, 
Primul loe a revenit lui Sllvano Basagni 
(Italia; cu 194 t, urmat de compatriotul 
său Danno Carlo 193 t și românul George 
Florescu 192 t. Ceilalți doi sportivi ro
mâni. Dumitrescu și Popovlci, au tras 
181 t și, respectiv, 176 t.

TURNEUL PREOLIMPIC 
DE BASCHET

în turneul preollmplc de baschet de la 
Milnchen, U.R.S.S. a dispus de Italia cu 
95—75 (46—24). R.F. a Germaniei a obți
nut o surprinzătoare victorie eu 73—66 
(38—30) în fața redutabilei echipe • 
Cehoslovaciei.

în ziua a doua a turneului U.R.S.S. a 
Învins cu scorul de 102—65 (53—30) echipa 
R.F. a Germaniei, iar selecționata Ceho
slovaciei a dispus cu 73—67 (34—31) de 
formația Italiei, fn clasament: U.R.S.S. 
4 p, R.F. a Germaniei și Cehoslovacia 
cu cite 3 p și Italia 2 p.
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