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PARTIDULUI
fidele sportivilor din

Ieri dupâ-amiază, din șase puncte 
ale sectorului 8 — palatul Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor. Regionala C.F.R. București, 
clubul „Grivița Roșie", bulevardul 
1 Mai, Podul Grant și din fața Uzi
nei Laromet — au pornit ștafete ale 
sportivilor. Loc de întîlnire : piațeta 
din fața sediului Comitetului dă par
tid al sectorului.

Au făcut parte din 
fete tineri 
țiile sportive

aceste șta-
și tinere din asocia- 

Grivița Roșie, Loco-

sectorul 8 dl (apiialci
Laromet. Tehnomcial. Dacia, 

Roșie”,
motiva
I.D.E.B..
din toate cele 34 de unități sportive 
ale acestui sector, 
cipiu în activitatea

Reunite, ștafetele 
cuvintul tinărului 
lăcătuș la Uzinele 
„Grivița Roșie”, sportiv de frunte al 
asociației, un vibrant salut din par
tea tuturor tinerilor și oamenilor 
muncii din sector, adresat conducerii 
de partid cu ocazia zilei de 9 mai,

Textila-„Grivița

fruntaș pe muni- 
de masă.
au transmis, prin 
Constantin Radu, 
de utilaj chimic

PLENARA CONSILIULUI

ziua cuceririi independenței de stat, 
ziua victoriei împotriva fascismului. 
In acest mesaj au fost evocate mari 
personalități ale țării noastre, care 
au milita'. pentru binele poporului, 
pentru făurirea unei vieți libere și 
prospere, năzuință de veacuri care 
și-a găsit Împlinirea In anii lumi- 
noși ai socialismului.

Tovarășul Constantin 
bru supleant al C.C. 
cretar al Comitetului 
sectorului 8. a 
sportiv pentru însuflețitoarea mani
festație orgar.iza’ă și le-a urat tutu
ror celor peste 2 500 de participanți 
noi succese in muncă și pe terenu
rile de sport

în încheiere în acordurile fanfarei 
— uriașa coloană a tinerilor și tine
relor din sector s-a prins 
presionantă horă. A fost 
strație convingătoare a 
nețărmurite a tineretului,

Zamfir, meni
al P.C.R.. se- 

de partid a! 
mulțumit tineretului

JUDEȚEAN HARGHITA
PENTRU EDUCAȚIE
FIZICA Șl SPORT

Printre numeroșii invitați care au 
luat parte la plenară, desfășurată 
ieri la Miercurea Ciuc în sala Con
siliului județean al sindicatelor, s-au 
aflat, alături de membrii C.J.E.F.S., 
reprezentanți ai organizațiilor și insti
tuțiilor cu atribuții în domeniul spor
tului, profesori de educație fizică, ac
tiviști obștești, cadre tehnice, sportivi 
fruntași.

La lucrări au participat tovarășii 
Ludovic Fazekas, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județațin de partid, Alexandru Sze
keres, secretar al Comitetului jude
țean de partid, Ion Angheleanu. vice 
președinte al Consiliului popular ju
dețean, Andrei Fabian, prim-secretai 
al Comitetului județean U.T.C., 
Ludovic Balazs, președintele Consiliu
lui județean al Organizației pionie
rilor, Laszlo Ilyes, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru. Educație Fizică și Sport a 
fost prezent tovarășul Alexandru Ko- 
pandi, secretar al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Pe marginea materialelor prezen
tate s-au purtat vil discuții. Expri- 
mîndu-și acordul deplin la Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice și spor
tului, vorbitorii au arătat că acest 
important document al partidului 
nostru deschide mișcării sportive 
vaste orizonturi de dezvoltare.

Luînd ciivîntul, tovarășul Alexan
dru Kopandi a reliefat cu satisfacție 
faptul că activitatea de educație fi
zică și sport din județul Harghita se 
bucură de sprijinul direct și consis
tent al Comitetului județean de 
partid. Aceasta reprezintă o garan
ție a îndeplinirii sarcinilor reieșite

din Hotărlrea Plenarei C.C. al P.C.R 
Vorbitorul a recomandat factorilor cu 
responsabilități sau atribuții în do 
meniul educației fizice și sportului 
să colaboreze cit mai strîns, fiindcă 
numai așa vor putea fi finalizate o 
blectivele cuprinse în planul de mă
suri.

Trăgînd concluziile dezbaterilor, to
varășul Ludovic Fazekas a arătat ma
rile responsabilități care revin edu
cației fizice și sportului In societatea 
noastră, jalonînd principalele direcții 
spre care va trebui îndreptată în
treaga activitate. Subliniind realiză 
rile obținute pînă acum și expe 
riența pozitivă cîștigată în organiza 
rea utilă, și plăcută a timpului liber 
al cetățenilor, în consolidarea baze: 
materiale și în domeniul sportului 
de performanță, vorbitorul a ținut să 
precizeze că toate acestea trebuie să 
reprezinte un punct de plecare solid 
către o muncă mai susținută, calita
tiv superioară.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. au 
fost aleși : Alexandru Szekeres, se
cretar al Comitetului județean de 
partid, președinte, Ion Ferencz, prim 
vicepreședinte, Ion Angheleanu, Eme- 
ric Mezei, antrenor de hochei la 
Școala sportivă din Miercurea Cioc, 
Andrei Fabian, Ludovic Balazs, Laszlo 
Ilyes, vicepreședinți, Vaier Pașcanu. 
secretar și încă 9 membri.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat 
unei telegrame adresată 
partidului, tovarășului 
CEAUȘESCU, expresie a 
neclintite de a munci mai bine, 
roade mai bogate pentru continua 
dezvoltare a educației fizice și spor
tului în rindul oamenilor muncii, a în
tregului tineret.

textul 
conducerii 
NICOLAE 

hotăririi
CO

Ieri, in divizia feminină A de handbal

RAPID BUCUREȘTI

PROGRESUL 12-8
Pe terenul Giulești s-a dis

putat ieri după amiază me
ciul de handbal feminin din
tre divizionarele A Rapid 
București și Progresul. Două 
echipe modeste, de la peri
feria clasamentului, un timp 
urît (ploaie) și o partidă lipsi
tă de nerv — iată ce li s-a o- 
ferit spectatorilor care au 
luat loc în tribunele terenu
lui.

Dacă ne-am lua după evolu
ția scorului (min. 11: 4—1, 
min. 18: 4—5, min. 25: 7—5) 
s-ar părea că întîlnirea a fost 
palpitantă, dar realitatea este, 
din păcate, alta. Fluctuațiile

scorului s-au datorat apatiei 
manifestate în apărare de am
bele formații și jocului fără 
orizont practicat în atac, 
unde Rusoiu și Amarandei de 
Ia Rapid, Szebeny și Biro de 
la Progresul au fost aproape 
„figurante". Mai decise în 
repriza secundă, feroviarele 
au obținut o victorie merita
tă eu 12—8 (7—5). Principa
lele realizatoare: Stănișel
(7) și Crișu (2) pentru Rapid, 
respectiv Catarig (3), Harghel 
(2) și Bogdan (2). Au arbitrat 
corect Gh. Nenciu și M. Pe 
trescu (București)

(- h. a -)

într-o im- 
o demon- 
încrederii 

a oameni
lor muncii, în politica înțeleaptă a 
partidului, care le oferă posibilitatea 
de a-și vedea împlinite cele mai îna- 
ripate visuri. (T. St.)

deosebită, 
după-amiază, pe Stadionul ti
neretului dîh Capitală, Frumo
sul complex sportiv de la Șo
sea a îmbrăcat haină de săr
bătoare. "u prilejul Intreceri- 
lo- sportive organizate de ca
tedra de educație fizică și 
sport a Academiei de Studii 
Economice, dotate, cu „Cupa 
Victoriei”. Peste 300C de stu- 
denți și studente din cele 7 
facultăți ale A.S.E. au petre
cut o după-artilază de neuitat.

La ora 16 trompeții au a- 
r.untat deschiderea festivă a 
competiției. A urmat defila
rea participanților. Coloana a 
fost deschisă de un grup de 
sportivi și de frumoase fete, 
tn costume naționale.

Apoi au defilat prin fața 
tribunei reprezentanții facultă
ților de Calcul economic și 
cibernetică economică, Co
merț exterior. Economia pro
ducției, Contabilitate, 
mie generală, Comerț 
si Finanțe. Asistentul 
Vladimir Antonov, de 
tedra de specialitate, 
zentat raportul, prof. dr. 
Constantin Bărbuleseu, 
rector al A.S.E., care a 
sportivilor mult succes în în
treceri.

Pe gazonul verde al stadio
nului și-a făcut apariția an
samblul do gimnastică moder
nă al studentelor de la A.S.E. 
care a 
program, 
deschisă, 
crobatic al 
de educație 
care a îneîntat 
exercițiile și 
tate.

Pe 
diverse 
rat, în 
probele 
săritură 
carea 
cea mai 
de participanți, 
sutelor.., '■> fiecjtre probă.

Econo
interior 

univ. 
ca- 

pre- 
ing. 

pro- 
urat

la 
a

executat un frumos 
aplaudat la scenă 
urmat grupul a- 

viitorilor profesori 
fizică, de la IEFS, 

asistența cu 
salturile execu-

A

pista stadionului și la 
sectoare s-au desfășu- 
contlnuare, dispute în 
de alergare (viteză), 
în lungime și arun- 
greutătii. Performanța 
bună : numărul mare 

de ordina)

O imagine din întîlnirea Sportul studențesc — Steaua din turul campionatului, cîștigată net de către militari 
cu scorul de 4—1. Duminică cele două echipe se vor întîlni din nou, în deschiderea mult așteptatului cuplaj 

inter-bucureștean
S-au refăcut, și au jucat în amicale, 
și Neagu și Angelescu și Dumitriu 
III. Jocul de verificare al săptă
mînii e programat pentru astăzi în 
Giulești. în compania Metalului ; 
un test tare care îl poate ajuta pe 
Tache Macri în stabilirea unspre- 
zecelui pentru duminică, acum, cînd 
această operațiune dispune de mai 
numeroase variante.

SPORTUL STUDENȚESC n-a lă
sat să treacă nici o zi fără antre
namente. Doar duminică, iucătorii 
au făcut în grup o frumoasă 
excursie. Antrenorul Gheorghe Ola 
are la dispoziție întregul lot; jocul 
de mijloc de săptămină e programat 
pentru astăzi, în compania forma
ției de tineret.

Formațiile bucureștene se vor 
găsi din nou față în față, în a doua 
încrucișare de forțe a sezonului: 
Dinamo — Rapid si Sportul stu
dențesc — Steaua. Iată partidele a- 
cestui sfîrșit de săptămînă care se 
impun, indiscutabil, atenției noastre. 
Dacă ne gîndim că, în actualele îm
prejurări de clasament, amîndouă 
meciurile au o deosebită importan
ță, înțelegem că și acest al doilea 
„moment București" al primăverii 
fotbalistice se bucură de frumoase

Partidele de duminică din Ca
pitală au loc în program cuplat, pe stadionul „23 August“, astfel :

Ora 17,30: Sportul studențesc —
Steaua

Ora 19,13: Dinamo
Celelalte jocuri ale

la ora 17.

STEAUA a așteptat și ea reveni
rea selecționaților : Sătmăreanu,
Dumitru, Iordănescu de la primul 
lot, Ciugrarin și Dumitriu IV, de la 
cel de tineret. Aelenei continuă să 
fie indisponibil, dar nici utilizarea 
lui Iordănescu nu e certă întrucît 
el resimte dureri la piciorul la care 
a fost accidentat. Partida-școală a 
săptămînii e programată pentru as
tăzi, în compania formației Autobu
zul.

Constatăm, pretutindeni, pregătiri 
febrile. Semn că cele patru protago
niste vor să facă un succes total 
din a doua reuniune a bucureștene- 
lor. Să nu uităm, primul cuplaj a 
însemnat o reușită doar pe jumă
tate !...

— Rapid 
etapei incep

toate cele pa-auspicii. Sigur că în 
tru tabere, partidele sînt pregătite 
cu grijă, sigur că vă interesează ce 
s-a mai petrecut în aceste ultime 
zile pe cele „patru fronturi".

Iată veștile...
DINAMO s-a reunit de marți în 

totalitatea lotului ; adică după ce 
Deleanu. Dinu, Nunweiller, Dumi- 
Irache au revenit de la lotul A și 
Sătmăreanu II. Cavai, Gabriel San
du și Moldovan de la cel de tine
ret. în afara lui Cheran și Batacliu, 
încă nerestabiliți de pe urma mai 
vechilor sau mai recentelor acci
dentări, nu se înregistrează nici o 
altă indisponibilitate. Astăzi, dina- 
moviștii fac ultima repetiție în ve
derea partidei cu Rapid, ei evolu
ează pe stadionul Flacăra roșie în 
compania formației „Arte grafice". 
Echipa are mai multe semne de în
trebare, fiind vorba chiar de concu
rențe pe unele posturi. „

RAPID are, după multe săptă- 
mîni. întregul efectiv la dispoziție.

DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII
DE PROMOVARE A TURISMULUI ACTIV:

INSIGNA „AMICII DRUMEȚIEIa

• Startul in noua acțiune se »a da la 15 septembrie • Orice cetățean al țarii poate lua parte • Importante 
sarcini pentru CJ.E.F.S. in perioada pregătitoare.

> Const!

rețioasel

In planul de măsuri pe cai 
Fizică și Sport l-a stabilit, nu d 
program de acțiune in spiritul 
rirea Plenarei CC. al P.C.R. cu 
cației fizice și sportului.
MEȚIEI", o interesantă modalitate de 
rea turismului activ, această plăcută 
dintre cele mai binefăcătoare asupra 
profesie

aii pentru Educație 
sti'uie un amplu 
cuprinse in Hotă- 

la dezvoltarea continuă a edu- 
prevăzutâ, sub denumirea ..AMICII DRII-

indi

nare a populației in practica- 
liber cu efecte 
virstă, de orice

an
activitate in aer 
omului, de orice

dăruite de natură, ca și cele născute 
din iscusința și hărnicia poporului —, 
de a cunoaște nemijlocit mărturii ale 
unui trecut glorios sau mărețele rea 
lizări ale evului nou, socialist, pe 
care-1 străbate țara.

Acțiunile turistice .Amicii drume
ției” sint menite unei foarte largi au-

Sebastian BONIFACIU

V
f

DUPĂ BALCANIADA DE BOX DE LA ATENA

APRECIERI FAVORABILE

Este știut, desigur, că documentul 
de partid acordă o mare importanță 
turismului. menționfndu-I printre ac
tivitățile care „se pot practica in mod 
organizat sau independent și au o 
influență favorabilă asupra stării fi
zice și sănătății”, reeomandind sin
dicatelor, organizațiilor de tineret, a- 
sociațiilor sportive din întreprinderi 
și instituții să extindă „organizarea 
de activități sportive, turistice", pu- 
nindu-1 pe picior de egalitate cu a- 
cele discipline sportive fu.ndamen 
din procesul de formare și pregă 
a tineretului studios, discipline a 
ror promovare trebuie sT 
mul plan, incluzind'J-1 p 
tățile sportive cu o largă sferă de 
cuprindere organizațiile

rare 
meii

lire 
că

inată pe pri- 
ir.tre activi-

asociațiile studen-V.T.C., de pionieri.
ților au datoria să le organizeze in 
mod regulat

în scopul transpunerii în viață a 
indicațiilor de partid. Federația Ro
mână de Turism-Alpinism a termi
nat zilele trecute, elaborarea norme
lor după care se vor desfășura ac
țiunile „Amicii drumeției”. Ele își 
propun să angreneze mase largi ale 
populației din țara noastră în prac
ticarea unui turism activ, ca mijloc 
de recreare cu recunoscute calități în 
menținerea și dezvoltarea sănătății, in 
ridicarea capacității de muncă, în
trunind totodată valențe educative de 
prim ordin datorită faptului că oferă 
tuturor posibilitatea de a-și desfăta 
privirea cu frumusețile patriei— cele

(Continuare in pag. a 2-a)

• Gyorffi, Cozma și Cio
chină, printre cei mai 
buni • Calistrat Cuțov a 
fost invins de... arbitri I
Luni seara, pe Sta

dionul olimpic din Ate
na s-a încheiat cea de 
a Vil-a ediție a Balca
niadei de box, găzduită 
pentru prima dată de 
Grecia. După cum se 
știe, la această între
cere țara noastră a fost 
reprezentată de echipa 
secundă, iar rezultatele 
înregistrate pot fi con
siderate mulțumitoare : 
3 medalii de aur, 2 de 
argint și 4 de bronz. 
Nu trebuie să se uite 
că celelalte formații 
prezentă la Atena au 
trimis în ring boxerii 
cu care vor încerca la 
Belgrad să intre în po
sesia medaliilor campio
natelor europene. în a- 
ceastă situație s-au 
aflat Bulgaria, Iugosla
via. Turcia și Grecia, 
care au trimis la Atena 
echipele naționale.

Vorbind despre spor
tivii noștri, trebuie a- 
mintit faptul că ei au avut 
remarcabile, iar cunoștințele lor 
tehnice au fost bine apreciate de 
către specialiștii prezenți în jurul 
ringului balcanic. Impresii excelen
te au produs Remus 
ghe Ciochină, Ion 
campioni balcanici), 
țov și Ilie Dascălu, 
competiție, din lipsa 
tivitate a unor 
tori. Cuvinte 
spune și despre comportarea 
Ion Hodoșan și 
nescu, care în meciuri la finale 
fest depășiți de boxeri de ridicată 
valoare, cum sînt Kolev (Bulgaria) 
și Parlov (Iugoslavia). De altfel, 
aprecierile antrenorului federal, 
prof. Alexandru Vladar, la adresa

1

1

te

evoluții

Cozma, Gheor- 
Gyorffi 
Calistrat 
eliminați din 

de obiec- 
arbitri-judecă- 

bune se pot 
lui 

Marin Constanti- 
au

(toți 
Cu-

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA DAVIS"

A

?

i

ION GYORFFI

boxerilor noștri sînt 
testă faptul că marea

pozitive și a- 
lor majoritate

Paul IOVAN
(Continuare în pag. a 4-a)

DE SPORTIVI
IN DELEGAȚIA

ROMANA
LA JOCURILE

MONDIALE

In timpul partidei Ravid — Progresul, infiltrată pe semicercul advers, Ana 
Stănișel (Rapid) va înscrie un nou gol. Foto i Dragoș NEAGU

In cursul zilei de ieri, a fost de
finitivată reprezentativa de tenis a 
României, care va evolua în primul 
său meci din cadrul actualei ediții 
a competiției internaționale pe e- 
chipe dotată cu „Cupa Davis”. For
mația noastră este astfel alcătuită : 
Ilie Năstase, Dumitru Hărădău, To
ma Ovici, Traian Marcu. Căpitanul 
ne jucător al echipei este maestrul 
sportului Cristea Caralulis,

După cum s-a anunțat, echipa ro
mână este prim cap de serie în 
grupa A a zonei europene a „Cu
pei Davis", fiind calificată direct în 
turul trei (sferturi de finală). Prima 
adversară este echipa Olandei, care 
s-a calificat în urma victoriei cu 
4—1 obținută asupra Israelului. In- 
tîlnirea de tenis Olanda — România 
urmează să se desfășoare la Haga, 
în zilele de 18,19 și 20 max

STUDENȚEȘTI
La Universiada de la Moscova, 

România va fi reprezentată de o 
delegație care va cuprinde aproxi
mativ 100 de sportivi și sportive. 
Studenții sportivi români vor parti
cipa la 6 discipline : atletism, bas
chet, gimnastică, lupte (libere și 
greco-romane). scrimă și volei.

începând de mâine, la sala Constructorul ,,TURNEUL CAPITALELOR*»»

0 ATRACTIVĂ COMPETIȚIE VOLEIBALISTĂ INTERNAȚIONALĂ
• Prima partidă, la ora 16 • O importantă verificare a 

Bucureștiului" — echipelor clasate pe locul intii
Bucureștiul este, începlnd de mtine, 

gazda celei de a Il-a ediții a „Tur
neului Capitalelor”, competiție inter
națională' de volei, rezervată echipe
lor de juniori și junioare. Concursul, 
la care participă reprezentativele o- 
rașelor Moscova, Praga, Varșovia și 
București, constituie o importantă 
verificare a celor mai tineri volei
baliști, care, nu peste multă vreme, 
vor aborda întrecerile unor competiții 
de anvergură : campionatele europene 
și balcanice. Iată, cîteva amănunte;

• Ediția întîi s-a disputat anul tre
cut _la Moscova, fiind cîștigată, Ia

orașului 
ocu- 

Mos-

speranțelor • „Cupa

la orele 16 : Bucu-

băieți, de reprezentativa <_ 
București, în timp ce fetele au 
pat locul secund, după echipa 
covei.

• Competiția, care va 
zile, se va desfășura în 
structorul (șos. Iancului, 
troleibuzul 86, tramvaiul

• Programul turneului 
torul |

dura
sala 

mașina 74, 
13).
este txrmă-

trei 
Con-

— vineri, de __ ____
rești I — București II, Varșovia — 
Moscova (f), București — Praga (m);

— simbătă, de la ora 16 : Bucu
rești II — Moscova, București I — 
Varșovia (f), Praga — Varșovia (m) ;

— duminică, de Ia ora 10 : Bucu
rești II — Varșovia, București I — 
Moscova (f), București — ' Varșo
via (m).

• Echipele oaspete sînt așteptate 
să sosească in Capitală in cursul zi
lei de astăzi : ora 8, la Gara de 
Nord, reprezentativele Varșoviei; ora 
10,40, la aeroportul Otopeni, forma
ția Moscovei; ora 16,25, la aeropor
tul Otopeni, team-urile orașului 
Praga.

• Loturile orașului București au 
următoarea componență ■ — mascu
lin : M. Păușescu, T. Marinescu, G. 
Bădiță, G. Enescu, I. Staicu, T. To
dorov, D. Vărzan, S. Macovei, V. 
Croitoru, FI, Moldoveanu, A. Frate ;

antrenori L. SÎHea, I. Cioacă, Em. 
Constantinescu.

— feminin I: Paula Cazangiu, Car
men Puiu, Doina Botezan, Constanța 
Dinculiță, Irina Petculeț, Maria O- 
breja, Marilena Grigoras, Nadia U- 
reche, Georgeta Busuioc, Ioana Șiclo- 
van, Petruța Tache, Ileana Teodo- 
rescu, Doina Stoian ;

— feminin II : Gina Mihuț, Doina 
Rusu, Mihaela Stanciu, Margareta Că
luț, Alina Bujor, Eugenia Milencu, 
Cecilia Halo, Elena Boanță, Olimpia 
lonașcu, Kati Tkacenco ; antrenori : 
L. Sorbală, Eug. Scarlat, D. Tănă- 
sescu.

• Organizatorii, Consiliul muni
cipal, pentru educație fizică și sport 
București, prin comisia de speciali
tate, vor acorda echipelor clasate pe 
locul întîi „Cupa Bucureștiului”.

• Tinerilor oaspeți li s-a rezervat, 
«îmbată dimineață, un atractiv pro
gram în care figurează, printre altele, 
și vizitarea principalelor puncte tu
ristice ale Capitalei noastre.
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„CUPA DINAMO“

PREZENȚE $1
DE MiINE, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ,

în a treia zi a concursului pen
tru „Cupa Dinamo", favoriții s-au 
detașat net în partidele pe care 
le-au susținut. O remarcă pentru 
jocul curajos, prestat de talentatul 
junior M. Mîrza (Progresul), in par- 

1 tida cu proaspătul dinamovist S. 
Mureșan în fața căruia a cedat, 
după un set cu tie-break, la 6—1,

ABSENȚE

după un set cu tie-break. la
7—6.

Desfășurarea competiției, la ___
ar fi trebuit să participe cei mai 
buni jucători aflați în țară 
umbrită de numărul mare de 
prezentări. Oare antrenorii, după ce 
au înscris jucători în concurs au 
crezut că această formalitate fiind 
îndeplinită nu mai au nici o altă 
obligație ? Această lipsă de res
pect față de o competiție oficială 
generează multe dificultăți în așe
zarea /jucătorilor pe tablourile de 

care nedreptățește 
șansele unor concurqnți. Clubul 
Progresul are 8 jucători care nu 
s-au prezentat, iar Cutezătorii — 5. 

Rezultate : seniori ; I. Sântei (Di- 
natno) — N. Mița (Progresul) 6—1, 
6—1 : V. Marcu (Dinamo) — A. 
Leonte (C.S.U. Construcții) 6—1, 
6—3 ; S. Mureșan — I. Russen (Pro
gresul) 6—1, 6—4 ; V. Sotiriu (Stea
ua) — Z. Nemeth (Progresul) 6—1, 
S—4 ; B. Almăjan (Dinamo) — R. 
Popescu (C.S.U. Construcții) 6—4, 

" C. Popovici (Steaua) — A. 
Viziru (Progresul) 6—2, 6—1, M.

/jucători 
concurs, fapt

6—3 ;

MOTO

CONCURS

care

este 
ne-

£3

INTERNAȚIONAL
LA SIBIU

peAzi,. începînd de la ora 17, 
stadionul Voința din Sibiu are loc 

motociclist 
participa 
Bulgaria, 
zece a- 
lipsi cei 

Bo-
Rîu-

țin interesant concurs 
de dirt-track la care vor 
cite doi alergători din 
Cehoslovacia, Ungaria și 
Iergători români. Nu vor 
mai în formă la ora actuală : 
bîlneanu, Voiculescu, Datcu, 
reanu, Sora, Marinescu.

Aceiași alergători vor concura, 
sîmbătă 12 mai pe stadionul Me
talul — unde, a doua zi — va avea 
loc și cea de a IlI-a etapă a cam
pionatului republican.

Sîmbătă și duminică
BUCUREȘTI — PRAGA (juniori)
Sîmbătă și duminică pe stadionul 

Republicii se va desfășura tradițio
nala întîlnire atletică anuală dintre 
reprezentativele de juniori ale ora
șelor București și Praga. 
disputa următoarele probe : sîmbătă 
(de la ora 17,30) : 110 mg, prăjină, 
înălțime (f), greutate (b), 100 m (f + 
b), 1 500 m (f), lungime (f), triplusalt, 
1 500 m (b), 5 000 m ; duminică (de la 
ora 10) : 100 mg. înălțime (b), greu
tate (f), 200 m (f + b), 800 m (f + b).

Se vor

VA FI DOMINAT
Campionatul masculin de hand

bal nu și-a dezamăgit, nici anul 
acesta susținătorii. Palpitanta dispu
tă pentru litiu, în care sînt anga
jate formațiile bucurcștene Steaua 
și Universitatea, nu acordă nici o 
clipă de răgaz celor ce urmăresc 
această întrecere și etapă de etapă 
sînt furnizate momente :ompetițio- 
nale dintre cele mai încordate. De 
pildă, ultima rundă a oferit în „des
chidere" (partida a avut loc sîm
bătă la București) un meci de tra
diție, în care Dinamo București, 
în accentuată revenire de formă, a 
învins pe Universitatea, oferind 
astfel cale liberă spre titlu jucăto
rilor de la Steaua, care în cazul 
unei victorii la Cluj ajungeau să 
aibă un avans de trei puncte față 
de studenții bucureșteni. Numai că. 
Universitatea Cluj, echipă care în 
această ediție a campionatului a 
avut o comportare cu fluctuații 
mai mari decit în edițiile trecute, 
a renăscut (efectiv din propria-i 
....cenușă") tocmai la jocul cu 
Steaua. pe care a întrecut-o (pe 
merit, cum ne precizează redacto
rul nostru clujean, Nușa Demian), 
restabilind echilibrul în apriga în
trecere pentru titlu.

Deci, după două momente de 
suspense, în campionatul masculin 
...statu quo: Steaua continuă să 
aibă un avantaj infim, exprimat în 
clasament prîntr-un singur punct. 
Sincer vorbind acest lucru nu în
seamnă prea mult, mai ales dacă 
ținem seama câ handbaliștii aces
tei echipe au în fața lor o suită de 
întîlniri destul de dificile, dintre 
care cele mai așteptate sînt cele 
cu Universitatea București și cu 
Dinamo București. O sarcină evi
dent dificilă, deoarece studenții au 
probat de multe ori că știu să 
joace împotriva echipei Steaua 
(cele două partide consumate pînă 
acum în campionat s-au încheiat 
una la egalitate și cealaltă cu o 
netă victorie a Universității), avînd 
capacitatea de a se mobiliza la 
maximum în astfel de dispute de
cisive.

• ••
Russu (C.S.U. Construcții).— V. Du
mitrescu (Progresul) 6—1, 6—1 ; F. 
Manea (Dinamo) — A. Mitrache 
(Steaua) 7—6, 6—2 ; R. Bădin (Di
namo) — D. Mîrza (Progresul) 6—4, 
6—2 ; A. Bădin (Dinatno) - 
Dima (Dinamo) 6—4, 6—3 ; V.
cu — I. Marcu (Dinamo) 6—3, 
6—4 ; V. - • ■ 
nea 7—5,
Crăciun (Dinamo) — C. Popescu 
(Dinamo) 4—6, 6—1, 6—4 ; F. Ma
nea — R. Turburi (Progresul) 6—4, 
6—2 ; D. Mîrza — V. Tomescu (Stea
ua) 6—1, 6—1 ; fete : Gabriela Dinu 
(Dinamo) — Maria Romanov (Cu
tezătorii) 0—6, 6—3, 7—6. întrece
rile continuă.

Sotiriu — F.
6—3 ; juniori:

- C. 
Mar-

Ma-
A.

• Sala sporturilor din Cluj găz
duiește, de miine pînă duminică, 
al doilea turneu din cadrul celui 
de al treilea tur al campionatului 
republican de baschet feminin (e- 
tapele 22, 23 și 24), în cadrul că
ruia vor avea loc cîteva partide de 
mare însemnătate pentru preten
dentele la primele două locuri și 
pentru formațiile care luptă să e- 
vite retrogradarea. Iată programul 
complet al turneului clujean (în
tre paranteze, rezultatele din turu-

rile anterioare) : vineri, de la ora 
9,45: Universitatea Timișoara — 
Voința Tg. Mureș (82—69, 68—59), 
Constructorul București — Sănăta
tea Satu Mare (63—53, 50—46) ; de 
la ora 16,30 : Voința București — 
Politehnica București (69—92, 54— 
67), Universitatea Cluj — Rapid 
(65—61, 43—71),. IEFS — Crișul O- 
radea (77—52, 60—44) ; sîmbătă, de 
la ora 9,45: Constructorul 
litehnica (45—61, 55—74),
Tg. Mureș — IEFS (62—82, 46—76) ; 
de la ora 16,30 : Crișul 
tea (87—49, 42—65), Voința Bucu
rești — Universitatea Cluj (66—35, 
51—54), Rapid — Universitatea Ti
mișoara (55—16, 54—50) ; duminică, 
de Ia ora 9 : Sănătatea — Voința

Tg. Mureș (69—62, 66—70), Univer
sitatea Timișoara — Voința Bucu
rești (56—55, 61—85). Crișul — Con
structorul (52—51, 43—48), de Ia
ora 18 : ■ Politehnica — Universita
tea Cluj (76—48, 65—55), IEFS — 
Rapid (56—54, 52—50).

— Po-
Voința

S. IONESCU

In această lună aproape fiecare sfîr
șit de sâptămînă va fi marcat’ de a- 
tractive competiții de oină. Reprezen
tantele județelor se vor intîlni in e- 
tapele de zonă, faza premergătoare 
actului final al „Cupei României", 
care va avea loc la Mangalia intre 
1 și 3 iunie.

Zece echipe își vor disputa intîie- 
tatea la Dej. O altă zonă va fi pro
gramată la Baia Mare.

Apoi, la Tecuci. în zilele de 19—20 
tr.ai, ca și la Mizil, vor avea loc încă 
două etape de zonă.

Primele faze ale acestei întreceri 
au adus la start peste 300 de echipe.

PREGĂTIRI...
CONFECȚIA RM. SARAT. Instruc

torul, prof. Nic. Popescu ne-a adus 
la cunoștință citeva amănunte legate 
de antrenamentele care au loc în ve
derea întrecerilor din acest sezon. 
S-au efectuat săptămînal cite 2—3 
ședințe de pregătire fizică generală 
și specifică, exersîndu-se și citeva sche
me tactice. De asemenea au avut loc 
partide amicale în compania echipei 
Liceului agricol din localitate. Cei 
mal în formă jucători s-au dovedit a 
fi D. Damian, K. Anghel, C. Constan
tin și T. Jugănaru.

AVÎNTUL CURCANI. De pregăti-

. (Urmare din pag 1)

diențe deoarece la ele pot participa 
toți cetățenii țării, indiferent de 
virstă sau" ‘Ocupație.

Amatorii de turism activ care par
ticipă efectiv la cel puțin șase acțiuni, 
vizitînd minimum 24 de obiective tu
ristice, in decursul unui an, primesc 
insigna .Amicii drumeției".

Normele stabilite de F.R.T.A. pre
cizează că se consideră acțiuni tu
ristice :

— drumețiile (mersul pe jos la o- 
biective turistice sau între obiective 
turistice);

— deplasările in scopuri turistice 
(atingerea unor obiective turistice cu 
bicicleta, motocicleta, călare pe cal, 
cu diferite ambarcațiuni pe cursurile 
de apă care se pretează la turism 
nautic, chiar și deplasările cu trenul, 
automobilul sau autocarul, pînă In 
apropierea respectivelor obiective).

Mai sînt luate în considerație con

FINALUL

DE 0 ECHIPĂ

GATA DE START

rea acestei echipe se ocupă antreno
rul Marin Gruianu, maestru al spor
tului. S-au desfășurat săptămînal cite 
două antrenamente cortstind în iocuri 
școală, arun'carea si prinderea mingii.

Tn echipa au fost promovați doi 
jucători tineri, Dumitru Ciobanu și 
Vasile Gheorghe.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI. 
După calificar?a în etăpa de zonă, e- 
levii antrenorului Costel taneu și-au 
continuat pregătirile cu intensitate 
jjentru a fi prezenți și in turneul fi
nal.

Sănăta-

GRIJA PENTRU ECHIPAMENT
NU-10 CHESTIUNE MĂRUNTĂ.

IRANSFEBARI-
După încheierea perioadei de trans

ferări, iată citeva opțiuni ale unor 
jucători: Gh Drăghici (Turbina Doi- 
cești) — pentru C.P.B.: I. Voicu (Di
namo) — pentru Gloria București: L 
Chlțu (Dinamo) — pentru Gloria ; Gh. 
Velicu (Dinamo) și Gh. Gruianu 
(C.P.B.) — ambii pentru Universita
tea ; St Veliqu (Universitatea) — 
pentru A vin tul Curcan;.

★
României*  oiniștii 

prezenți pe suprafe- 
astă dată în cadrul 

-Cupa

După „Cupa 
vor fi din nou 
tele de joc. de 
altei compefiții de amploare: 
U.G.S.R.*.

Rubrică realizată de 
Dumitru NEGREA

• încă 55 de unități au fost do
tate cu panouri speciale pentru 
minibaschet. Printre acestea, școli 
generale din Roșiori de Vede, Sla
tina, Caracal, Sibiu, Alexandria, 
Corabia, Iași, Deva, Tg. Mureș, Bo
toșani, București, Arad, Afumați 
(Ilfov), Tulcea, Babadag, Măcin, 
Niculițel, Găești, Brad, Simian (Bi
hor), Fărțănești (Galați), Văleni de 
Munte, Cluj, Drăgășani, Salonta ș.a.

C. N. PENTRU JUNIORI

SERIA MECIURILOR ÎNCHEIATE

Ne aflăm pe Stadionul tineretu
lui din Birlad unde asistăm la o 
discuție între magazinerul asocia
ției Rulmentul și un tînăr sportiv.

„Ți l-am dat curat, călcat și mi-l 
înapoiezi atit de murdar, de parcă 
te-ai fi tirit cu echipamentul prin 
noroi. Cu prosopul acesta ce-ai mai 
făcut, că arată ca o cîrpă de praf ?“

Vădit supărat, tov. .Leonida Pas
cal a luat tricoul, chiloții și pro
sopul și le-a aruncat într-o grămadă 
de echipament întrebuințat.

— Mereu te supără băieții ? — 
l-am întrebat mai tîrziu.

— Nu întotdeauna. Cu echipa de 
rugby nu am nici o problemă. La 
fel de ordonați sînt și mulți dintre 
fotbaliști. Sînt insă cițiva, cu care 
nu mai știu ce să mă fac. Extrema 
stingă, Petrică Popa calcă pe tricou 
cind iese de la dușuri și se șterge 
pe picioare cu chiloții, deși le dăm 
tuturor prosoape. Fundașul îasiie 
Parfenie îmi răspunde urît, cind ii 
atrag atenția să nu mai tirască pe 
jos echipamentul. Portarul de re
zervă Gheorghe Tufeanu este atit 
de neglijent, incit își uită lucrurile

echipa- 
liceului 
Vaslui) 
și este 
variate, 
o făcea

dar lipsa de grijă în folosirea echi
pamentului — bun colectiv — tot 
lipsă rămîne.

...Magazia de materiale și 
ment sportiv aparținînd 
din orașul Negrești (jud. 
se află într-un... laborator 
înzestrată cu sortimente 
Singura notă discordantă _
maldărul de tricouri și chiloți ne- 
spălați.

„De puțină vreme mi s-a încre
dințat gestiunea magaziei sportive, 
ne spunea tînăra suplinitoare a ca
tedrei de .educație fizică, Maria 
Năstase. N-am crezut că băieții din 
echipa de handbal să fie atit de 
delăsători. A trebuit să umblu după 
fiecare în parte ca să-mi înapoieze 
echipamentul. Uitați-vă fi dv. tn ce 
hal mi l-au adus."

Am aflat de Ia tînăra suplinitoare 
și din gura altora că, pe lingă fap
tul că nu au bunul obicei de a-și 
spăla și călca tricourile acasă, ma
joritatea jucătorilor din echipa de 
handbal (aflată în calificările pen
tru divizia școlară), folosesc echi
pamentul și în alte Împrejurări, îna-

ÎNAINTE DE LIMITA
P.RA1LA. S (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). In cea de a 
doua zi a finalelor campionatelor 
naționale de box pentru juniori, ce 
se dispută în localitate, au intrat în 
focul întrecerii juniorii mari, care au 
oferit numeroșilor spectatori întreceri 
interesante, tn general, se poate 
afirma că nivelul tehnic nu este prea 
ridicat, mulți dintre pugiliști prefe
rind boxul în forfâ, ceea ce a 
din nou, la numeroase meciuri 
cheiate Înainte de limită (20 de 
tide din totalul de 42 cite au 
loc). IATA REZULTATELE 
IMPORTANTE : 45 kg : D. Truț (Ti
miș) b.ab.3 V Moldoveanu (Galați); 
48 kg : P. Drago (Dolj) b.p. P. Neagu 
(Teleorman) ; 51 kg ; GIl Lazăr (Con
stanța) b.p. Gh. Varga (Maramureș), 
N Robu .Brăila) b.ab.2 N. Roman 
tBrasov) ; 54 kg : Tr. Tudor (Prahova) 
b.k.o.3 FI. Ghiță (Dolj), Gh. Biclea

dus, 
în- 

par- 
avut 
MAI

CONTINUA
b.p. E. Chirlcuțâ (București); 
A. Pop (Cluj) b. dese. 3 N. 
(Dîmbovița). V. Soroceanu 
b.p. Gh. Grozea (Galați) ;

(Brașov) 
57 kg : 
Tamaș 
(Brăila)
60 kg : N. Nichitov (Brăila) b. dese. 2 
St. Mihasan (Cluj), V. Sîrbu (Caraș- 
Severln) b.p. N. Movilă (Galați) ; 
63,500 kg : N. Constantin (Ilf >v) 
b.k.o.l M. Ungureanu (Brașov) ; 67 kg: 
I. Dima (Galați) b.ab.l I. Piko (Bihor), 
St. Neacșu (Brăila) b.p. Gh. Cernea 
(Constanța) ; 71 kg : P. Istrate , (Ga
lați) b.k.o.2 M. Alexandru (Constanța), 
r. Răducu (Brăila) b.p. 1’. Papp (Ma
ramureș) ; 75 kg ; C. Tudosie _ 
b.p. D. Văcaru (Brașov) ; 81 
Iriza (Bihor) b.k.o.l Gh.
(Neamț); +81 kg : I. Fătu _____
b.ab.l I. Fericican (Arad), M. Simion 
(București) b.k.o.l Gh. Axente (Ga
lați).

(Tulcea) 
kg : N. 

Matache 
(Brăila)

Nicolae COSTIN

FOTBALIȘTII DE LA RUMENTUL BÎRLAD

echipamentul are multiple întrebu- 
Desen de Al. CLENCIU

AU FOST STABILITE NORMELE DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII: INSIGNA „AMICII DRUMEȚIEI"

cursurile de orientare turistică, tabe
rele cu corturi, participările la ope
rațiunile de marcaje in munți, la cele 
de Salvamont, la marșurile turistice, 
crosurile pe schi, precum și partici
pările la lucrările de amenajări tu
ristice, expedițiile „Cutezătorii" ș.a

Excursiile pot fi organizate atit de 
agențiile specializate (Oficii de tu
rism sau Biroul de turism pentru 
tineret), cit și în mici grupuri inde
pendente. Se prevede ca participarea 
la acțiunile pentru insigna .Amicii 
drumeției" să poată fi realizată nu 
numai individual ci și cu familia, cu 
prietenii sat» colegii de muncă, de 
învățătură sau în grupe mari, or
ganizate.

Ce se consideră obiective turistice? 
Cabanele (cu excepția acelora unde 
se poate ajunge cu mijloace de trans
port mecanic ca tren, automobil, tele- 
cabină ți teleferic), muzeele de orice 
fel. expozițiile cu caracter județean, 
național și internațional, monumentele 
istorice, precum ți orice punct de ia-

fi-

CAMPIONATULUI MASCULIN

UD 
de

£

FĂRĂ ȘANSE LA TITLU ?
Avem, însă, impresia, 

de rezolvare a acestei 
ecuații a luptei pentru titlu nu va 
veni de la cele două principale 
pretendente la tricourile de 
pioni. Felul cum a evoluat 
mo București în partida cu 
versitatea București. în care 
impresionat siguranța în atac -și, 
in special, mobilitatea - și prompti
tudinea în apărare ne determină 
să credem că, dg fapt, cel mai 
greu meci al jucătorilor de la 
Steaua va fi cel cu... Dinamo Bucu
rești. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit dinamoviștii, lipsiți de 
șansă în întrecerea pentru 
vor juca fără îndoială 1 ’ 
vizînd o victorie de prestigiu, 
le-ar mai „repara" 
maresul destul de 
coastă ediție

că soluția 
complicate

cam- 
Dina-
Uni- 
ne-a

! orice 
i titlu, 
relaxați, 

__ , care 
întrucitva pal- 
,șifonat" în a- 

a campionatului.
în orice caz, un lucru este cert: 

ambele formații care-și pot apro- 
oria titlul de campioană a tării dau 
semne de oboseală (Steaua ratea
ză mult și se apără prea lejer,

Universitatea București și-a pier
dut omogenitatea sufletească și vi
goarea fizică), în timp ce a treia 
combatantă, Dinamo București, pe 
care o separă o... distanță mare de 
Universitatea (8 puncte) și .Steaua 
(9 puncte), parcă acum începe să 
Toace, fiind pusă pe „șotii" și dînd 
prin aeeasta mai multă culoare 
acestui., final de campionat.

Cine va ciștiga ? Am vrea. _ ca
înainte de toate să ciștîge HAND
BALUL, Oferind numeroșilor săi 
iubitori, prin cele mai autorizate 
surse (a se citi ECHIPE) specta
cole de calitate. Pentru aceasta es
te necesar ca jucătorii (și nu nu
mai ei...) să abordeze întilnirile de
cisive fără acea excesivă și dău
nătoare nervozitate, iar arbitrii — 
în speranța că vom vedea la lucru 
cu această ocazie pe cei mai buni 
cavaleri ai fluierului — vor ști să 
stăniiiească ostilitățile și să asigure 
o desfășurare normală disputelor.

teres turistic (rezervații naturale, ar
heologice etc.).

în această orivlr.ță, comisiile jude
țene de turism-alpinism vor trebui 
să inceapă cit mai curind operația 
de stabilire a listei de obiective tu
ristice d:n județul respectiv, urmind 
sâ se consulte cu Oficiile județene de 
turism, cn agențiile Biroului de tu- 
rism pentru tineret, cu formațiile 
Salvamont, acolo unde acestea există.

Persoanele care doresc să participe 
la acțiunile pentru insigna „Amicii 
drumeției" se pot înscrie, in acest 
scop, in fiecare an. intre 15 și 30 
septembrie, la Comisiile județene de 
turism-alpinism (aflate in sediul Con
siliilor județ-fie pentru educație
zică si sport). Contra sumei de 5 lei, 
candidatul 
talon de 
certificare 
văxute).

Participării» la acparJ. atingerea o- 
biectivelcr turistice, vor fi ctxssem- 
na'.e pe talae si rtzate oe secția de 
resort din asociații si cluburi spor
tive. din scoală, fa-ui’a’e. unrate rni- 
•itară, organizații de tizei
ca și ce cercurile de tarișn d» di- 

_ verse instituții ce au contingențe cu 
activitatea turistică (muzee, case de 
cultură, stațiuni de od’h-â șa.), de 
organisme specializare (OJ.T.. B.T.T.), 
de juriile concursurilor de orientare, 
la cabane și campinguri.

După trecerea perioadei de un an. 
prevăzută oentru îndeplinirea nor
melor. candidatul va prezenta talo
nul, cu vizele respective, comisiei ju
dețene de turism-alpinism. Dacă el 
a realizat cerințele minime stabilite, 
va primi — fără nici o altă taxă — 
indigna „Amicii drumeției*  pe anul 
respectiv și brevetul. Trebuie să pre
cizăm că insigna va diferi de la an 
la an, menționindu-se pe ea anul 
in care a fost acordată.

Cei ce obțin insigna timp de trei 
ani consecutiv, au dreptul să se pre
zinte în fața Comisiei județene de tu- 
rism-alpinism urinind ca, in cazul u- 
nor răspunsuri satisfăcătoare, să pri
mească titlul și ecusonul de „Instruc
tor de turism".

F.R.T.A. și-a mai propus ca, în 
fiecare an, să organizeze o întîlnire 
cu reprezentanți ai tuturor județelor, 
in cadrul unor tabere instalate în 
zone pitorești. Aceste tabere vor pri
lejui utile schimburi de experiență 
pentru generalizarea acelor inițiative, 

‘sau modalități care s-au dovedit mai 
eficiente în agrenarea populației în 
acțiunile „Amicii drumeției". în ca
drul taberelor vor fi acordate dis
tincții comisiilor județene eu reali
zări deosebite în acest domeniu.

Avînd in vedere faptul că. în mo
mentul de față, o serie de județe nu 
au comisii de turism-alpinism sau 
cele pe care le au nu sint suficient 
de puternice, va fi necesar ca. in cel 
mai scurt timp. Consiliile județene 
pentru educație fizică si sport unde 
există asemenea situați «â înființeze 
coonsii de speciafitate ale FR_T.A„ 
apeilnd la oameni experimentați si 
activi. pt;Ti~t~ ai turismului, deciși 

ăe efectiv la realizarea a- 
izvorîte din Ho:ârirea 

P.C.R. c-J privire 
a educației

-H.
ceator sarcini
Plenarei C.C. al 
la den-uitarea continuă 
fizice și sportului.

După cum reiese din 
mai sus, prima ediție a 
micii drumeției*  va începe la 15 sep
tembrie a-c. De fapt, trebuie consi
derat că acțiunea a ți demarat, așa 
îneît departamentele, organizațiile cu 
responsabilități Ia domeniul acesta ă’u 
datoria de onoare de a se angaja 
prompt și ferm In rezolvarea sarcini
lor ce le revin, pregătind temeinic 
lansarea cu succes a insignei „Amicii 
drumeției".

cele arătate 
insignei „A-

GIMNASTICĂ

Ceea ce îmi place aici e că 
ințări !
prin vestiar sau pe teren și mă în
treabă a doua zi pe mine unde ii 
sînt mănușile sau apărătorile. Am 
sesizat și conducerea asociației. De
geaba. Se consideră că aceste fapte 
nu trebuiesc luate în seamă. Numai 
eu și soția mea, care spală echipa
mentul, știm cit de repede se uzea
ză tricourile, prosoapele, treningu
rile din cauza acestor năravuri.

Cineva încerca să ne convingă 
că fotbaliștii vizați sînt băieți sim
patici, modești, admirați de toată 
lumea cînd joacă pe teren. Nu ne 
îndoim că au virtuți fotbalistice.

I AH TING

„CUPA C. N. U.“
Duminică a avut loc pe lacul He

răstrău un concurs de yachting, or
ganizat de Clubul Nautic Universi
tar București și dotat cu ..Cupa 
CN-U.*.  La sfîrșitul celor două re
gate (disputate pe vînt slab) ordi
nea în fruntea clasamentelor este 
următoarea : c'.asa FINN : 1. A. Va- 
siliu (C.N.U.Ș, 2. G. Ionescu 1C.N.U.), 
3. P. Purcea (C.N.U.). F.D. i 1. M. 
Carp — Fl_ Panaitescu (C.N.U.), 2. 
E. Gresianu — M. Baldisor (CJi.U.), 
3. L. Predescu — M. Mugescu (El. 
Buc.). SNIPE : 1. M. Năvodaru — 
A. Mitran (El Buc.). 3—3. D. Po- 
povici — P. Brinzei (El. Buc). I. 
Nautn — D. Belu (El. Buc.).

Acest concurs a constituit pentru 
sportivii de la C.N.U, o verificare 
înainte de participarea la Regatele 
internaționale ce la Varna — 15—20 
mai.

poindu-1 cu mare întîrziere și mur
dar. Cele mai frecvente cazuri le 
oferă Benone Sîrbu, Dorin Spătarii 
din clasa a Xl-a C și Mihai Jacob 
din a XII-a C. Mai sînt și alț? elevi 
certați cu igiena și ordinea, care 
calcă pe ștaiful tenișilor, se șterg 
cu tricourile sau trag cu piciorul 
în mingile de handbal și volei. 
Dar în loc ca aceste comportări ne
corespunzătoare să' fie criticate și 
înlăturate, autorii lor găsesc înțe
legere. fiindcă sînt sîrguincioși la 
învățătură și au veleități de viitori 
performeri. S-ar putea ca pînă la 
urmă vinovată să iasă magazinera, 
pentru că le împrumută echipament 
și mingi de joc...

Pînă acum, nici în cazul fotba
liștilor de la echipa de categoria C 
din Birlad, și nici în cel al tinerilor 
handbaliști de la liceul din Negrești 
nu s-au luat măsuri disciplinare 
față de cei care nu folosesc echi
pamentul în mod rațional.' Ar fi 
cazul să «e priceapă că orice risipă, 
oricît de neînsemnată, se adună 
grevînd bugetul asociației lor.

Troian IOANIȚESCU

MECIURI ECHILIBRATE 
Șl SPECTACULOASE ÎN CEA 
DE A DOUA ZI A FINALELOR 

DE JUNIORI

C. HA RE A — coresp.

NIVEL MODEST ÎN FAZA BUCURESTEAMĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL
în sala Tineretului din Capitală 

s-au desfășurat, duminică. întrece
rile fazei municipale a campionatu
lui republican de gimnastică moder
nă rezervat categoriilor a II-a, I și 

la care s-au aliniat, înmaestre,
frunte cu campioanele acestor cate
gorii, cele 
țării ~

mai bune gimnaste ale 
Din păcate, însă, nivelul În

trecerilor a fost mediu spre slab, 
aproape toate sportivele situindu-se 
departe de potențialul obișnuit E 
drept, la nereușita concursului au 
mai contribuit și alți factori alături 
de pregătirea propriu-zisâ, și ne gin- 
dim la calitatea necorespunzătoare a 
sălii, la absența publicului și la pre
lungirea întrecerilor pînă după amia
ză (concursul începînd la ora 8,30).

La categoria a II-a am f.șt mar
torii unei surprize de proporții, ex
primată prin™ abandonul Cristiuei 
Sima, cea mai ind.-e„ ăț/. -s ■ 
la locul întii. Timorată excesiv, ea a 
ratat de mai multe cri si. in cele din 
urmă, a hotărit să se retragă din 
concurs! In această situație, primele 
locuri în clasamentul categoriei au 
rămas să fie disputate intre Mihaela 
Tîrnoveanu <Șc sp. 2) si Ana Vidri
ghin (C-S. Școlar), victoria revenind 
in final primei sportive Ia o dife
rență apreciabilă. Tot la această ca
tegorie ar mai fi de notat faptul că 
gimnastele de la Viitorul au avut o 
evoluție ștearsă, datorită mai ales 
faptului că partiturile muzicale, in
terpretate de pianistul Ștefan Stelian,

• REZULTATECONCURSURI

Călin ANTONESCU

AMINATEAU FOST
DE F. R. H

r.W.-'T.Kmm-ft.n.,, ir-™..
FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE SENIORI

• Echipa Flacăra din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej a susținut zilele 
trecute o întîlnire internațională cu 
formația Zawisza Bydgoszcz (R. P. 
Polonă), cîștigind cu scorul de 185,25— 
173,65. De remarcat că tinerele spor
tive românce au obținut locul I pe 
toată linia : echipe, individual com
pus, pe aparate. O formă deosebită 
a manifestat Iuliana Marcu, cîștigă- 
toare la individual compus, și la 
două aparate. Iată citeva rezultate i 
individual compus — Iuliana Marcu 
37,20, Georgeta Gabor și Gabriela Sa- 
bados, ambele cu 36,90, Barbara Pa- 
cek (Zawtsza) 36,65, Luminița Milea 
36,60, Gabriela Mocanu 36,40, Ana 
Barcan 36,25 ; pe aparate : sărituri —

Gabriela Mocanu 9.20 ; paralele — 
Georgeta Gabor 9,50; birnă — Iu
liana Marcu 9,45 ; sol — Iuliana 
Marcu 9,45. (Gh. Grunzu — coresp.).

• Au plecat la Sofia, spre a par
ticipa la tradiționalul concurs de 
gimnastică modernă organizat de re
vista „Studenceska Tribuna", trei gim
naste bucureștence : Maria Preda, Sa
bina Șerbănescu și Rodica Pintea. Ele 
sînt însoțite de antrenoarea Ileana 
Iosif, arbitra Livia Grama și de pia
nista Julieta Rosman.

• La sfîrșitul săptăminii viitoare, 
în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej va 
avea loc dubla întîlnire internațio
nală dintre echipele de senioare șl 
junioare ale României și Ungariei.

SANCȚIUNI DICTATE

în ultima sa ședință, Comisia de 
disciplină a F.R.H. a luat urmă
toarele măsuri de ordin disciplinar :

— După meciul Independența 
Sibiu — Politehnica Timișoara, te
renul din Sibiu a fost suspendat 
o etapă, astfel că partida de azi, 
cu Universitatea București, va a- 
vea loc la Sighișoara ; de aseme
nea, jucătorul Olimpiu Savu (Inde
pendenta) a fost suspendat 2 eta
pe, pentru bruscarea antrenorului 
timișorean C. Jude.

— După meciul Universitatea 
București — Dinamo București, 
jucătorii Valentin Samungi (Dina- 
îno) și Radu Voina (Universitatea) 
au fost suspendați cite 2 etape 
pentru injurii proferate la adresa 
arbitrilor ; Adalbert Albu și Ion 
Dobre. arbitrii jocului, nu mai au 
dreptul să conducă meciuri timp 
de 4 etape.

lată o fază din meciul care a produs surpriza etapei: „U“ Cluj — Steaua. 
Clujeanul Tudosie, unul dintre cei mai buni oameni ai echipei gazdă, 
înscrie cu toată opoziția lui Stockl. Foto t Andrei LUCA — Cluj

AZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN
Astăzi după amiaza, campionatele 

naționale de handbal, divizia A, pro
gramează jocurile din cadrul celei 
de a 24-a etape. In București vor a- 
vea loc următoarele partide : Dinamo 
București — Carom (teren Dinamo, 
de la ora 15,30), Steaua — Minatir 
Baia Mare (teren Ghencea, de la 
ora 17,45) și întîlnirea feminină 
I.E.F.S. — Constructorul Timișoara (te
ren Tineretului, de la ora 16,45).

în țară se dispută următoarele _ în- 
tilniri : Dinamo Brașov — Voința
București, Politehnica Timișoara — U- 
nlversitatea Cluj și Independența fi

CAMPIONATELE NAȚIONALE
biu — Universitatea București — la 
masculin, -Voința Odorhei — Uni
versitatea Timișoara, Textila Buhuși— 
Universitatea București și Mureșul Tg, 
Mureș — Rulmentul Brașov — la fe
minin.

Tot astăzi au loc și jocurile etapei 
a 15-a din divizia B. în Capitală se 
dispută următoarele partide : teren 
Constructorul, de la ora 16,30 : IGEX— 
Voința Craiova (f), Constructorul Bucu
rești — Universitatea lași (f) ; teren 
Voința, de la ora 16,30: C5U Con
strucții — Gloria Buzău (f) și Vo
ința București — Confecția (f).

al 
al 
în 
la

tabără de vară 
juniori. Numele

Biroul Federației de scrimă s-a 
întrunit zilele trecute luînd în dis
cuție programul competițional 
trăgătorilor fruntași, îndeosebi 
celor vizați să fie selecționați 
reprezentativele ce vor lua parte
campionatele mondiale programate, 
după cum se știe, în prima decadă 
a lunii iulie, la Goteborg.

Luîndu-se in considerație păreri
le antrenorilor de loturi, ale antre
norului federal și altor specialiști, 
Biroul FRS a hotărit să amine pen
tru la toamnă finalele campiona
telor naționale de seniori care erau 
programate pentru 18—20 mai și 
2—3 iunie. Datele exacte ale aces
tui ultim episod al campionatelor 
țării vor fi stabilite ulterior.

• în perioa^q august — 8 
septembrie. F. R. Scrimă va or-

ganiza obișnuita 
pentru trăgătorii 
sportivilor și antrenorilor selecțio
nați vor fi înaintate secțiilor pînă 
la 15 iunie.

• în aceeași perioadă vor avea 
loc cursurile și examenele de an
trenori. De reținut că, la începu
tul cursului, va avea Ioc o probă 
eliminatorie constînd din ținerea 
unei lecții în grup cu predarea unei 
teme date și din predarea a două 
lecții individuale cu temă, una obli
gatorie pentru floretă și alta la 
alegere : sabie sau spadă.

• între 
prevăzută 
în cadrul 
va trebui 
(tema la alegere) fi 
la FRS pînă la 15 august.

9 și 12 septembrie este 
consfătuirea antrenorilor 
căreia fiecare participant 

să prezinte o lucrare 
va fi trimisă

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). — In 
Sala sporturilor din localitate au con
tinuat întrecerile campionatelor repu
blicane individuale de juniori la lupte 
libere. Numărul mare de participant! 
(246;. ca Și valoarea apropiată a coneu- 
renților a’-i făcut ca această ediție a 
competiției sâ fie deosebit de dificilă aut pentru sportivi cit și pentru organi
zatori. Este suficient sâ amintim faptul 
că partidele din-turul al doilea s-au încheiat abia miercuri la prinz, deși în
trecerile au început marți dimineață, in 
a?ea-.â situație, firește, drumul*  spre 
finalul concursului este destul de ane
voios. De cele mai multe ori s-au în- 
tilnit adversari de valori apropiate, învingătorii fiind desemnați, în majoritate, 
abia la epuizarea celor 9 minute de ’uptâ efectivă. Din calculul făcut da tehnicieni, după prima zi de concurs, 
rezultă că fiecare meci a durat aproxi
mativ 9 minute, în timp ce la alte com
petiții de acest gen media de timp pe 
meci a fost de 5—7 minute. Echilibrul 
de forțe și buna pregătire a concuren- 
ților sînt evidențiate și de faptul că in 
două zile de concurs decit două decizii de 
tru luptă pasivă.

Este greu să facem meciuri de vreme ce_____ __ _  __
bile suite de partide dintre cele mai 
dinamice, in care acțiunile tehnice consumă cu rapiditate, punîndu-i 
grea încercare chiar și pe arbitri, 
fapt este cert : numărul luptătorilor 
libere aspiranți la locurile fruntașe 
celor zece categorii este în

ati™ stinjenit 
-.'el, cu justi- 

a lipsit de 
o săptămî-

sportivele. Aflăm, de 
ficatâ uimire, că ; 
la antrenamentele 
nâ Întreagă 1

La categoria I. 
dominat categoric 
de ea 
gulin de la Șc. sp. 1. Surprinzător, 
reprezenianta C.S. Școlar. Eliza Pa- 
veL a ocupat numai locul IV.

în sfirsit, întrecerile maestrelor, 
mai echilibrate ca de obicei, au avut 
dreot protagoniste pe Maria Preda 
si Sabina Șerbănescu. Ele si-au îm
părți’. primele locuri pe obiecte, In 
clasamentul individual compus, cam
pioana naVonalâ ocup’nd prima po
ziție. Iată, de altfel, primele clasate 
la individual comous: Categoria a 
II-a : I. Mihaela Tîrnoveanu (Șc. sp. 
2) 27,50 : 2. Ana Vidrighin (C.S.S.)
26.50; 3. Mariana State (Șc. so. 2) 
26.30: Categoria 1:1. Mioara Cozia 
(Șc. sp. 2) 44.25 : 2. Elena State (Sc. 
sp. 2) 43.90 ; 1 Ileana Drâgulin (Sc. 
so. 1) 43.65 ; Categoria maestre : 1. 
Maria Preda (I.E.F.S.) 46,90 ; 2 Sabi
na Șerbâr.escu (I.E.F.S.) 46.60 ; 3. Ro- 
diea Pintea (Șc. sp. 2) 46.45.

ianistul 
echipei

Cozia și-aMioara
adversarele, alături

remarcindu-se ți Ileana Dră-

Al. HORIA

n-au lost dictate 
descalificare pen-
evidențierea unor asistam la verita-

se la 
Un 
de 

._ ale evidentă 
creștere. De pildă, la cat. 48 kg. in rin- 
dul fruntașilor, P Brindușan (Timișoa
ra) și A. Neagu (Galați), se constată O 
prezență nouă. I. Corbei (Petroșani) 
care, după două tururi, nu are nici un 
punct de penalizare. In sfîrșit consemnăm. de astă dată, un număr aprecia
bil de „grei” (categorie deficitară la

juniori pină acum), printre care A. Păieă 
(București). St. Clocea (Ploiești), N.
Roșea (Reșița) și Al. Gali (Hunedoara).

Mihai TRANCA

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES - 13 MAI 1973

Ultimele 3 zile pină la închiderea vinzării biletelor

Participind îa tragerea specială Pro- 
noexpres de duminică 13 mai 1973, puteți 
ciștiga : autoturisme DACIA 1300 și DA
CIA 1100, excursii în BULGARIA și 
GRECIA, precum și excursii pe COAS
TA DALMAȚIEI. Se mai atribuie meroase cîștiguri în numerar de 
loare fixă și variabilă. Procurați-vă vreme biletele !
• Ciștigătorii autoturismelor de la 

gerea specială Pronoexpres din 
aprilie 1973, sînt următorii : 
G : Mitran Elefterie — Craiova _ _ 
BANT GOI ; categoria N (3 autoturisme 
TRABANT 601) : 1. Ancuța Elena — 
Bacău ; 2. Ruslnaru Gheorghe — Cra
iova și 3. Dumitrescu Octavian — Galați.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 MAI 1973

nu- 
va- 
din
tra- 

29 categoria 
= TRA-

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

9 MAI 1973

FOND GENERAL DE PREMII :
953.664 lei.

EXTRAGEREA I : 2 3 43 4 37
EXTRAGEREA a II-a : 39 20

27 22.

Plata premiilor 
Capitală de la 17 
iunie ; în tară de 
la 23 iunie. 1973.

23
33

în
23

va începe 
mai pînă la 
la 21 mai pînă 
inclusiv,

EXTRAGEREA I : Cat. 
riante 10% a 54.290 lei 
3,25 a 20.046 lei 
4.704 lei ; a 4-a : 
a 5-a : 104,50 a 
186,20 a 350 lei.

EXTRAGEREA
1 variantă 25% a 61.904 lei și 
variantă 10% a 24.761 lei ; B : 3 
variante 25% a 13.684 lei și 2 va
riante 10% a 5.474 lei ; C : 11,15 
a 4.664 lei ; D ; 19,50 a 2.667 lei ; 
E : 117,55 a 442 lei ; F : 171,30 a 
304 Iei ; X : 1927,25 a 100 lei.

Premiile de 54.290 lei de la ex
tragerea 1 jucate pe variante 10% 
au revenit participariților PĂCU
RAR I;V>N din București și GYA- 
PIAS MARIA din Tg. Mureș, iar 
premiul de 6L904 Iei de Ia extra
gerea a II-a, jucat pe o variantă 
25% a revenit participantului PA- 
RASCHIV ILIE din București.

; a 3-a 
24.60 a 
623 lei

a II-a : Cat. A :
1

Rubrică redactată de
LOTO-PRONO8PORT
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IERI PE STADIONUL VOINȚA,

0 PRIMĂ VERIFICARE REUȘITĂ
A LOTULUI DE TINERET (sub 21 de ani)

ASPECTE NEGATIVE
In meciurile diviziei b

Ieri, pe stadionul Voința, lotul de 
tineret (sub 21 de ani) a susținut un 
meci de verificare în „familie". An
trenorii I. Voica și O. Popescu au al
cătuit două formații de valori sen
sibil egale, în componența cărora s-au 
aflat mulți jucători de la echipe de 
tineret-rezerve,^ cu intenția de a pu
tea trage o primă concluzie despre 
potențialul de joc al selecționabili- 
lor, Și aceasta în vederea găsirii ce
lei mai corespunzătoare formule de f 
echipă pentru apropiata partidă cu 
selecționata similară a R.D. Germa- 
ne, pe care tinerii noștri fotbaliști o 
vor susține la 26 mai,’ la Altenburg. 
Testul a corespuns scopului propus, 
cei mai mulți dintre selecționabili 
participînd activ și fără menajamen
te la joc. în final, victoria a revenit 
cu scorul de 5—3 (3—1) echipei în 
tricouri roșii, care a avut un plus de 
combativitate și a combinat mai sim
plu, dar mai eficace în atac, față de 
partenerii lor de întrecere, formația 
galbenilor. Aceștia s-au dovedit ceva 
mai lenți în construirea acțiunilor o- 
fensive. Golurile au fost înscrise, în 
ordine, de Amarandei (min. 9 și 55),

SELECȚIONATA DIVIZIEI B SERIA A li-a—
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A IUGOSLAVIEI 0-2

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon).
' Ieri după amiază, pe stadionul

1 Mai din Timișoara, selecționata 
diviziei B seria a II-a a întîlnit

SELECȚIONATA SERIEI I 
A DIVIZIEI B- 

METALUL BUCUREȘT11-1 (1-1)
Pe stadionul Metalul din Capitală a 

avut loc marți după-amiază un meci de verificare a S-elecționatei seriei I a Di
viziei B in compania Metalului Bucu
rești, Jocul a fost. în general, bun, iar 
pe ’ parcursul meciului antrenorii au fo
losit întregul iot. Intilnirea a luat sfîr- 
șlt cu un rezultat de egalitate : 1—1
(1—1). în urma golurilor realizate de 
Tolea (min. 40) pentru selecționata 
și de Georgescu (min. 44) pentru Metalul.

In selecționată au fost întrebuințați 
următorii jucători : Costaț (min. 46 : I. petre) — Sotian (min. 46 : Condura- 
che). Karanesy, Pintiiie, Har.ceriuc (min 46 : Viță) — Romilă ii (min. 46 : Enache), 
Pislaru (min. 64 : Romilâ II) — Enache 
(min. 46 : Răuț : min. 75 : Tolea). Bez- 
man, Dobre, Tolea (min. 46 : Amarandei).

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXIII a
F.C. CONSTANTA — PKTROLCT. : G. 

Blau (Timișoara), ajutat la linie de V. Grigorescu (Craiova) și L Boroș (Timi
șoara) .

DINAMO — RAPID : A. Pirvu. ajutat la linie de Gh. Vasciescu i și D. Gheju 
(toți din București).

UNIVERSITATEA CLUJ — C.F.R. 
CLUJ : Em. Păunescu (Vaslui). ajutat 
la linie de C. Braun șl N. Iliescu (ambii din Brașov).

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
C. Ghemigean (București), ajutat la linie 

Iovănescu (min. 16), Pisau (min. 17) 
și Păunescu (min. 75) pentru învin
gători, respectiv Custof (min. 10) și 
S. Gabriel (min. 46 și 86). La sfîr- 
șitul meciului, antrenorul I. Voica 
își exprima mulțumirea față de evo
luția tuturor jucătorilor, acordînd o 
mențiune specială lui F. Marin, lo- 
vănescu, Ion Ion, Păunescu, Amaran
dei, Custof, S. Gabriel ți Roșu.

Arbitrul E. Mocanu a condus bine 
următoarele formații : Roșii : Efti- 
mescu (Dinamo) — Onuțan (Jiul) din 
min. 57 I. Șerbănică (Sp. studențesc) 
F. Marin (Rapid), Porațchi (,.U" Cluj), 
Moisescu (F.C. Argeș) — Savu (Ra
pid), Iovănescu (Steaua) — Pisau 
(Petrolul), Ion Ion (Steaua), Păunescu 
(Univ. Craiova), Amarandei (Politeh
nica Iași). Galbeni : Voinea (S.C. Ba
cău) — Gal (3p. studențesc), Cărpuci | 
(S.C. Bacău), Banciu (Dinamc), G. I 
Marin (Sp. studențesc) — Rotaru I 
(Rapid) din min. 60 Stroie (Sp. stu- j 
dențesc), Custof (Dinam:; — S. Ga
briel (Jiul), Rădulescu (Farul . Istră- ' 
tescu (Petrolul), Roșu (Dinamo).

Gheorghe NERTFA

intr-un meci de verificare echipa 
olimpică a Iugoslaviei (și nu o se
lecționată similară, așa cum fusese 
prevăzut inițial).

In permanență — mult mai ex
perimentați — oaspeții au avut 
inițiativa, reușind să deschidă 
scorul (min. 13) prin Ciopor. După 
ce Dașcu ratează (min. 15) egala- 
rea, Ricleak mărește avantajul 
echipei sale (min. 22). în min. 24 
și 34 Radu, respectiv Dașcu. nu 
reușesc sâ înscrie din apropiere, 
în repriza secundă, cu toate schim
bările efectuate In selecționata 
noastră, acestea nu au avut da
rul să îmbunătățească jocuL în 
min. 60 Munteanu trimite mingea

MASURI DISCIPLINARE ALE CSLECBUI fflUSIL AL HîiDIttk;;
Luind act de fapta! că Ia tpsp

o serie de antrenori ai unor ecttzpe 
vizionare manifesta. ta tmpe; destașjs- 
rârii meciurilor oficiile. o Lp*

• -zu cum pro—iO. 1 șup, n 
Cluj s-a desfășurat Cupa C-S.M. 
la atletism — întrecere sportivă

din 14 centre atletice din țară 
— ctșticată de ciobul local. Vni-

VEȘTI BUNE DIN JUDEȚUL 
GORJ

S-a inaugurat o nouă baxă spor
tivă ta Liceul Ecaterina Teodoroiu 
din Tg. Jiu. Cu acest prilej s-a or
ganizat o duminică sportivă-model 
la care au participat peste 500 de 
elevi ai școlii.

Baza sportivă cuprinde o mare 
suprafață bituminizată pe care s-au 
trasat terenuri de handbal, volei, 
baschet și tenis de cîmp. Au fost 
amenajate sectoare de aruncări și 
sărituri, o pistă de 100 m — cu 
patru culoare — in curtea școlii. 
Și în orașul Cârbunești a avut loc 
recent inaugurarea bazei sportive a 
Liceului Tudor Arghezi — cu ace
leași amenajări ca cel din Tg. Jiu 
avînd în plus și instalație pentru 
jocuri în nocturnă. (Manele BALOT, 
coresp.)

SE UITA HOCHEIUL PE 
IARBĂ?

Deși este sport olimpic, hocheiul 
pe iarbă a fost aproape uitat — 
astăzi disputîndu-se doar cîteva 
competiții, toate în Capitală. Cîțiva 
pasionați ai acestui sport, foști ju
cători divizionari cu ani în urmă, 
au înființat în București cîteva e- 
chipe care se întrec într-un cam
pionat și pentru cîștigarea unei 
Cupe municipale. Formațiile angre
nate în aceste întreceri sînt Pro 
greșul ICM 2 (de altfel cea mai re
dutabilă — instructor Pompil’u 
Perșa), Electra, Luxor și IOR — 
disputele dintre ele fiind foarte 
interesante.

sită de respect si chiar 
față de arbitri, biroul Coieg.-.U. cen
trai ai antrenorilor a U T la prep * 
nerea Comisiei centrale de eompet^-t. 
următoarele sancțiuni : 

de V. iacoO șa T. Vasa fo*a  i_n Ora- I 
dea).

S C. BACAU — t T-A. : C. Pnrea. 
ajutat la l;r..r de V. Pidurexai șa C- 
Dragcztescu (toți din București)A S. ARMATA TG. MURES — C S M
UKS IȚA : N. P.aiaea (BIrlad). ajutat ta 
linie de C. Ghiță (Brașov) ți N. Petri- ceanu (București/

SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA î 
G11. Popovicl, ajutat '.a linie de M. Bici și F. Coloși (toți din București).

F.C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU : C. 
Niculeseu, ajutat la lime de Gh. Drago- mir și Gh. Retezau (toți din București).

DOUĂ „CARTONAȘE GALBENE" = 
O ETAPĂ SUSPENDARE?
Un cititor, Vasile Geamănu, do

miciliat în Tg. Jiu, strada 23 Au
gust nr. 1, readuce în discuție, prin- 
tr-o întrebare cit se poate de fi
rească, problema jucătorilor care 
au primit două avertismente în 
timpul campionatului și, deci, po
trivit unei hotăriri a F.R.F., luată 
in ideea întăririi spiritului de dis
ciplină. ar urma să fie suspendați 
pe o etapă.

Cititorul nostru din Tg. Jiu vrea 
să știe daca jucătorul Sameș, de la 
Universitatea Craiova, căruia i s-a 
arătat de două ori cartonașul gal
ben (în partidele cu Universitatea 
Cluj și AS-A. Tirgu Mureș) a fost 
suspendat sau nu ? Răspunsul nos-

In bară, tar In min. 62 Maier ra- ' 
tează o lovitură de II m. șutind | 
In portar! A arbitrat Gabriel Blau I 
(Timișoara'

SELECȚIONATA DIVIZIEI B 
SERIA A II-A; BatĂcry I (Jivaa) I 
— Ekjsan (Bcrzl Hergan. Mere- ' 
dinți, Maier — 3edr= (Ag-jd). Ser- I 
f5®6 (Mtmteenu) — Dașcu. Bojin i 
Radu. Covaktc Batitrv HL

SELECȚIONATA OIAMMCA A 
IUGOSLAVIEI: Seroviei — Vre- t

Popor. I
R»ek. Apei. Au mai jueat: Ira-

seric. Ja.-koi-.cu Coraaer.e. , 
Majotrovki

tea STAN, tema

— Ion COasea QtapM Bocobm*.  BBoXmt <Pc—.Cnmjauj. E. lufi(Mureșul & Via*  Lotes (t*e-

Azi, la Cugir

METALLRGISTLl -

VOLGA GORKI (L.R.S.S.)
Ib con._-.uare*  tszrae*;..  pe ea.— _ 

întreprinde In țara aoastzk ee&pa Vo- ga Gorki CU-RS-Sj n 
la CiLgir. o in cocxpg- ,a for
mație locate Me-.X-rg_sc - -

Le 12 max vor fos» La
doan. cu -~_i--> B Ccr*_3_  

tru este : Sameș n-a fost suspen
dat. Și, nu numai el, ci ți alți ju
cători aflați în aceeași situație, din
tre care ne vine în minte numele 
lui Cazan, de la Sportul studențesc.

Ar fi, deci, cazul să criticăm fo
rul de conducere al fotbalului ro
mânesc, că nu-și respectă propriile 
hotăriri, dovedindu-se intransigent 
în vorbe și mult prea elastic în 
fapte. Adevărul este, însă că ho- 
țărîrea luată cu cîteva luni in ur
mă n-a fost îndeajuns aprofundată, 
neluîndu-se în considerație toate as
pectele și consecințele ei, în prac
tică ea dovedindu-se nu tocmai e- 
chitabilă și ajungîndu-se, de altfel, 
cum se vede, la neaplicarea ei (ca
zurile Sameș. Cazan etc. etc.)

Ideea menținerii și întăririi cli
matului de disciplină pe terenurile 
noastre de fotbal ar fi fost bine 
servită, de pildă, de o hotărîre de 
a se aplica pedeapsa suspendării pe 
o etapă, jucătorului căruia i s-a a- 
rătat cartonașul galben, în două 
meciuri consecutive. Fiindcă nu tre

marcat in
■ roțu. Adamache fi 
smdgxțL Se parafare 
"apei precedente. H 
» valorosul atacant 
ram. în ațteplatul 
sutică. cu Rapid 

buie să ne fie indiferent cazul u- 
nor jucători care, primind un aver
tisment pentru o abatere, nu țin 
seama de el și, Ia primul meci, 
încalcă din nou etica sportivă. Dar 
a cumula un avertisment primit la 
începutul campionatului, cu altul 
survenit spre sfîrșitul lui șt a se 
ajunge astfel la suspendarea pe o 
etapă a jucătorului respectiv, este 
departe de a constitui o măsură 
judicioasă, cu atît mai mult cu cît 
pot exista situații în care arbitrii 
au recurs la cartonașul galben la 
abateri mărunte, care cereau doar 
o atenționare.

Dar credem că nici nu mai este 
nevoie să combatem măsura foru
lui nostru de specialitate. Prin ne- 
transpunerea ei în fapte, pînă a- 
cum, prima care combate această 
hotărîre este însăși... Federația !

Și-atunci, se pune întrebarea : 
de ce este necesar să mai fie men
ținută, măcar pe hirtie, o asemenea 
măsură ? Pentru a fi aplicată la 
Divizia B și în campionatul de ti
neret, cum s-a făcut, lăsîndu-se im
presia că legea n-ar fi aceeași pen
tru toată lumea ?

Jack BERARIU

Mihai IONESCU

PE TEME ACTUALE QE MARCA J J
DINAMICA JOCULUI; UN PRINCIPIU MEREU VALABIL

„CIUDĂȚENIILE “ 
METALULUI BUCUREȘTI

In ultimii ani mai cu seamă, multe 
au fost cuvintele de laudă adresate 
divizionarei B Metalul București 
Laude îndreptățite, dacă ne gîndim 
că de la această formație, an de an, 
au plecat spre Divizia A numeroși 
jucători, care s-au afirmat, apoi, în 
primul eșalon al fotbalului nostru. 
De la Voinescu, Nicușor și Ene 1. 
pînă la „ultimul eșalon" plecat, .grupul 
Troi, Gabriel Stan. Gabriel Sandu, 
Savu și Mateescu, Metalul s-a dove
dit a fi cu adevărat o pepinieră pen
tru sportul de performanță. Și spre 
cinstea ei, această echipă, cu toate 
„pierderile" de efectiv, a reușit să 
se situeze pe primul plan al între
cerii ' în divizia secundă. De cîțiva 
ani, Metalul București ocupă locuri 
fruntașe, iar în „Cupa României" ob
ține performanțe excelente în fața 
divizionarelor A. Mîna pricepută a 
unui antrenor tinăr, modest șl entu
ziast, care este Paul Popescu, a dat 
roade.

In acest campionat, Metalul s-a si
tuat din nou pe linia unei, bune com
portări. A terminat turul pe locul 2, 
cu 20 de puncte, cu un golaveraj de 
invidiat (22—S), fără să fi cunoscut 
înfrîngerea în meciurile din Bucu
rești. In retur, însă, acum cînd dis
puta în clasament este aprigă, Meta
lul a început să-și dezamăgească su
porterii și pe... propriul antrenor. In 
mod neașteptat, echipa bucureșteană 
a pierdut acasă meciul cu C.F.R. Paș
cani — aflată pe locul . 15, apoi a 

învins pe Dunărea la Giurgiu, pentru 
ca în etapa următoare să cedeze un 
nou punct pe teren propriu, în fața 
formației Progresul Brăila, de pe lo
cul 16! Voci tot mai multe afirmă 
că Metalul nu aspiră la promovarea 
în A și îi „ajută" pe cei cu puncte 
puține.' Șl se bare că există un ade
văr aici. „Oamenii au toate motivele 
să gindeaseă așa, ne mărturisea cu 
amărăciune antrenorul Paul Popescu. 
Promitem că, împreună cu conduce
rea clubului, vom lua măsurile cele 
mai severe față de jucătorii care nu-și 
apără șansele în mod loial și își bat 
joc de munca noastră". Pînă la mă
surile respective, credem că «ceste 
cuvinte vor însemna un avertisment 
pentru cei în cauză.

Constantin ALEXE

DISPREȚ FATA Of SPORTIVITATE!
Partida dintre divizionarele B, 

Chimia și C.F.R. Pașcani, disputată 
duminică pe terenul primei formații, 
ne-a oferit — dincolo de obișnuitele 
considerații de ordin tehnic ■— pri
lejul de a remarca absența regreta
bilă a spiritului de sportivitate. A 
fost un. meci presărat cu multe du
rități (oaspeții au excelat), cu simu
lări de accidente, cu numeroase pro
teste la deciziile arbitrului. S-a ju
cat, aproape permanent, sub imperiu) 
nervilor, al tendințelor de provocare 
și ripostă, eu toate că întîlnirea nu 
avea ca miză nici lupta pentru pri
mul loc și nici aceea pentru evitarea 
retrogradării.

Dar lucrurile nu s-au limitat, așa 
cum se mai întîmplă uneori, doar Ia 
spațiul destinat întrecerii propriu- 
zise. In mod cu totul surprinzător și 
neplăcut în același timp, atmosfera 
de nesportivitate s-a extins și din
colo de granițele terenului de joc, 
concretizîndu-se în reprobabile ma
nifestări de nervozitate, lipsă reci
procă de. respect și abuz, din partea 
unora dintre cei chemați să facă ei 
înșiși ordine și educație.

Așa de pildă, antrenorul echipei 
din Pașcani, Marin Alexandru, un 
tehnician cu experiență de altfel, a 
găsit de cuviință să insulte în auzul 
tuturor, fără încetare, pe unul dintre 
arbitrii de tușă, acuzîndu-1 de incom
petență și rea credință. La rîndul său 
Ion Anescu, antrenorul gazdelor, s-a 
comportat sub orice critică atunci 
cînd, la un moment dat, s-a năpustit 
pur și simplu asupra mai vîrstnicu- 
lul său coleg și oaspete, Marin Ale
xandru, trăgîndu-1, intr-un acces d<> 
furie nejustificată, de tricou, spre 

•pista terenului, în timp ce jocul era 
oprit și acesta acorda îngrijiri unui 
.jucător accidentat. Același Marin A- 
Iexandru, incontestabil unul dintre 
„eroii" de la Vîlcea, a fost scos cu 
brutalitate de către organele de or
dine, din cabina arbitrilor unde in
trase — la terminarea meciului — sâ 
ceară socoteală acestora pe un ton 
nepoliticos, deși o asemenea situație 
putea fi ușor evitată, dacă organiza
torii s-ar fi străduit într-un fal sau 
altul să o evite.

Acestea au fost doar cîteva din
tre faptele petrecute duminică, din
colo de perimetrul terenului de joc, 
pe stadionul din Rm. Vîlcea. Penibilă 
demonstrație de dispreț față de legile 
sportivității și chiar ale bunului simț, 
pe care — sîntem convinși — nu o 
vor ocoli măsurile corespunzătoare 
din partea Comisiei de disciplină a

LA UZINA DIN SÂVINEȘTI
16 echipe de fotbal de la Uzina 

de fibre sintetice Săvincști — ju
dețul Neamț — s-au întrecut intr-o 
competiție organizată de către Co
mitetul U.T.C. Formațiile — repre- 
zentînd fiecare cîte o secție — s-au 
întrecut timp de mai multe zile și 
la<sfîrșitul lunii aprilie a avut loc 
finala : Textil I-II a învins Hi
droenergeticul Cu 3—2. (Marin Gh. 
IONIȚĂ, coresp.)

O SCOALĂ CENTENARĂ 
ÎNALȚĂ... ȘTACHETA 

ACȚIUNILOR SPORTIVE
Școala generală nr. 18 din Bacău 

a împlinit, de curind. 101 ani de 
la înființarea sa. în locul vechii 
clădiri, cei peste 800 de pionieri și 
școlari dispun în prezent de un 
local modem, cu numeroase săli 
de clasă, laboratoare precum și spa
ții adecvate pentru desfășurarea o- 
relor de educație fizică și a acti
vităților sportive. Așa se explică 
faptul că elevii de aici — sub în
drumarea profesorilor de educație 
fizică Iuliana Iordaehe și Alexan
dru Mengoni, sprijiniți de organi
zația de pionieri (comandant de u- 
nitate prof. Magda Baitariu) — sînt 
bine pregătiți și participă la nu
meroase acțiuni sportive în școală 
sau la competiții cu caracter oră
șenesc și județean. Astfel, micii 
fotbaliști, șahiști, voleibaliști și 

Echipa de gimnastică modernă a Liceului economic din Sibiu.
Foto : Fred NUSSBAUM-Sibiu

handbaliști și-au disputat întiieta- 
tea cu ocazia —Zilei sporturilor pre
ferate", evidențiindu-se Iulian Mi- 
titelu. Gabriel Druică. Cristian Ța- 
rălungâ (la șah). Valerin Hara ha
giu. V. Boreea. C. Ciueureanu (Ia 
handbal și volei). De un deosebit 
interes s-a bucurat -Ziua tetra- 
tlonului pionieresc", rare a cuprins 
probe de alergări pe 1000 m, M>9 
m și ®0«) m.
.Etnanuel FaNTÂNEANIȚ

• La Petroșan;. întreceri de 
handbal pentru -Cupa Diaman
tele Negre", la care participă 3*  
echipe din localitățile —. niere 
ale Văii Jiului șt din alta ju- 

| dete.

GIMNASTICA MODERNA 
LA SIBIU

La festivalul ansamblurilor ce 
gimnastică modernă desfășurat la 
Constanța elevele Liceului econo
mie din Sibiu, pregătite de profe
soara Marilena Chiuaru. au ocupat 
un loc modest — opt. Meritoriu și 
promițător însă pentru elevele din 
echipă, aflate la început de drum. 
Componentele ansamblului : Paula 
Kelenieu. Maria Bocăneri, Carmen 
Plop, Veronica Bănuți, Mariana 
Oancea, Rodica Moldovan, Paras- 
chiva Covaci și Margareta Csa»zar 
— au primit premiul special pen
tru compoziție artistică. (Hie IO
NESCU, coresp. județean)

Finif la 100 m plat.

versitatea. Am surprins un in
stantaneu de la sosirea seniori
lor in cursa de 100 m plat pe 
care l-am intitula ..Luptă dîrză 
sportivă". Vă place ? (Foto : |
Petre NAGY, coresp.).

NU-L CUNOAȘTEȚI...
...desigur pe Silviu Andru și toc

mai de aceea dorim să vi-1 pre
zentăm noi. Are 69 de ani, este din 
Dej și dispune de o condiție fi
zică Pe care ar putea s-o invidieze 
mulți bărbați de... 40 de ani. Se
cretul ? La baza vioiciunii sale, a 
pașilor săi repezi stau mulți, mulți 
ani. petrecuți pe stadioane, prac
ticarea mai multor sporturi printre 
care popicele, fotbalul, atletismul 
și luptele. In 1926 a făcut turul 
României pe bicicletă pentru care 
a primit o medalie de aur, a par
ticipat de-a lungul anilor la nu
meroase competiții.

Dar iată ce face în prezent : zil
nic sport (alergări dimineața, gim
nastică), se ocupă de organizarea 
activității sportive djn oraș, fiind 
secretar al A. S. Unirea de 10 ani. 
Deci, de 52 ani, un mare prieten 
al sportului. (Dumitru VATAU, co
resp.)

ZILE FRUMOASE DE 
PRIMĂVARĂ — ÎNDEMN LA 

TURISM
Au sosit pe meleagurile sătmă

rene zile de primăvară, frumoase, 
călduroase. Și aceasta a stimulat 
dorul de drumeție. Numeroși elevi, 
salariați în instituții și întreprin
deri de stat, cooperatori, fac ex
cursii la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă. Aproape 40 tineri salariați de 
la întreprinderea Textila Ardelea
nă au fost la cabana turistică Va
lea Măriei. (Șt. VIDA, coresp.)

o Evoluind spre o tendință co
mună. spre acest cvasi-general 
1—4—3—3. evident atit pe dreptun
ghiul gazonului din Europa cît și pe 
acela din alte continente, fotbalul a 
răpit în ultima vreme comentatorilor 
subiectele — cal de bătaie pe tema 
schemelor : Care-i mai bun ? Care-i 
mai economic ?

Cum să se deosebească, așadar, e- 
chipele între ele, se întreba, de pildă, 
impacientat, cineva, nestîlnd cum să 
iasă din încurcătură. Delimitarea ar 
trebui să se facă — slnt de părere 
specialiștii — după modul de acțio
nare în faza de apărare: OM LA 
O.M (pe tot terenul, în propria ju
mătate, om la om in zonă) SAU ÎN 
ZONA. Echipele italiene, vest-ger- 
mane, sovietice sînt adepte, în genere, 
ale sistemului de marcaj om la om, 
în timp ce cele din America de Sud 
practică, încă, în marea lor majori
tate, marcajul în zonă. Sint și for
mații, între care Ajax-ul ne oferă 
ex’emplul cel mai convingător, al că
ror registru, tactic este mai bogat, 
formația olandeză trecînd, pe par
cursul celor 90 de minute, de la mar
cajul om la om, la cel în zonă, de la 
acoperire Ia linie ș.a.m.d. Datorită a- 
cestei varietăți în modalitatea de a 
replica la ofensiva adversă, parte
nerii de întrecere ai lui Ajax intră, 
adesea, într-o capcană din care nu 
prea găsesc posibilități de scăpare.

Firește, aplicarea unui plan tactic 
atît de complex, în momentul acțiu
nii de apărare, presupune O SUBOR
DONARE CONȘTIENTA, dar și O 
CLASA RIDICATA din partea tu

LOCURI PE LITORAL

Filialele de turism din București — b-dul Republicii nr. 4 și 68. vă oferă în condiții avantajoase bilete de o- 
dihnă in perioada 15 mai — 25 iunie în stațiunile de pe litoral : Neptun, Mcmaia, Eforie, Nord, Eforie Sud, 
Mangalia, Venus, Jupiter, Saturn.

Prețul unui bilet intre 40—50 iei,zi, cazare și masă. Reducere pe c.f.r. 50%.

turor jucătorilor, fără care schim
barea registrului nu ar fi cu putință.

In această privință, deci, Ajax-ul 
a dat tonul. în curînd, maniera pro
prie ei va face, probabil din ce în ce 
mai mult prozeliți.

• Paralel cu o nivelare în ceea' 
ce privește maniera de așezare In 
teren s-a produs o asemănare și pe 
planul dinamicii, în sensul că echi
pele performere, la . ora actuală, se 
disting printr-un travaliu uriaș in te
ren, prin acel continuu flux și re
flux, în funcție, desigur, de cele două 
mari acțiuni, de apărare ți de atac.

Cine rupe acest echilibru, realizînd 
ierarhia chiar și printre ’ formațiile 
performere ? Pe de o parte — pu
terea creatoare a personalităților din 
echipe (jucătorul fără certă clasă nu 
poate improviza), iar pe de altă 
parte — gradul de rezolvare rapidă 
a acțiunilor de atac. Cu cît jucăto
rul x va alege mai repede soluția 
cea mai nimerită la un moment dat, 
cu atît echipa lui va avea mai mulți 
sorți de izbindă ca faza respectivă 
să curgă și sâ se încheie cu goj. 
Orice oprire inutilă a balonului duce 
la inevitabila criză de timp și de 
spațiu, aliatul nr. 1 al apărărilor a- 
glomerate din fotbalul de azi.

• Jucătorul potrivit la locul po
trivit, specularea la maximum a po
tențialului de exprimare — condiții 
sine qua non.

S-a vorbit mult, în ultimii ani, 
de jucătorul universal, de acel fot
balist capabil să se descurce la fel 
de bine în oricare zonă a terenului. 
Dar, pînă la nașterea acestui tip de 

jucător ideal în proporție de... mase, 
va mai trece, probabil, mult timp, 
tehnicienii de pretutindeni declarîn- 
du-se satisfăcuți, deocamdată, cu fot
balistul în stare să îndeplinească sar
cinile duble : un înaintaș să fie ca
pabil și de deposedare, un fundaș 
să se descurce și în tainele driblin
gului sau ale șutului precis spre spa
țiul porții adverse. Pînă atunci, în 
importanta • și delicata operațiune de 
alcătuire a unei echipe operează zi
cala : „Jucătorul potrivit la locul po
trivit". Este un adevăr mai de mult 
cunoscut dar pe care l-a reactualizat 
și meciul de la Tirana prin exem
plul oferit de Dumitru. Despre ce 
este vorba ? După tatonările de ri
goare, din perioada experimentelor, 
antrenorii V, Stănescu și R. Cosmoc 
— plecînd de la atu-urile acestui ju
cător: bun acroșeur, precis în pasa 
lungă etc. — au ajuns Ia concluzia 
că locul lui Dumitru în formația re
prezentativă este acela al mijlocașu
lui de acoperire. Acționînd, in prin
cipal, în această ■ zonă. Dumitru a 
evoluat cu un bun randament, dove
dindu-se de un real fplos pentru în
treaga echipă.

G. NICOLAESCU

X SCHIM3ARE DE ANTRENOR 
LA MINERUL BAIA MARE

La conducerea tehnică a echipei de Divizia B Minerul Baia- Mare a fost numit un nou antrenor. In locul lui 
Ioan Bartha, de pregătirea formației 
bâimărene se va ocupa profesorul Gri- gore Noje.



TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET

ÎN ULTIMA ZI, VICTORII

DUPĂ „TROFEUL HUNGARIA N

LA SCORURI CATEGORICE La Bournemouth

NASTASE POLONEZUL R. SZURKOWSKI ÎNVINGĂTOR

UN START IANSAT AL EWEI 
DE POLO A ROMÂNIEI ÎN NOUL SEZON

TIM1ȘOARA, 9 (prin telefon). —
In ultima zi a turneului divizionar 

de baschet masculin (etapa a 24-a), 
" au fost înregistrate următoarele re

zultate :

DINAMO — ACADEMIA MILI- 
, TARĂ 83—51 (39—20). Jocul a fost la 
discreția campionilor care s-au impus 
nu numai prin eficiența atacurilor, 
<4 și prin agresivitatea apărării. Au 
îpscris Niculescu 15, Cernea 15, Chi- 
vuleseu 14, Haneș 12, Rotaru 3, Geor- 

,'gescu 15, Visner 9 pentru Dinamo, 
respectiv Neagu 5,. Papo 2, Buri 2, 
Mllea 2, Țurcanu 18, Mărgineanu 8, 
Teodorescu 4, Nicolescu 2, Marinescu 
6, Antoniu 2. Au arbitrat D. Chiriac 
șt M. Rizea.

UNIVERSITATEA CLUJ — I.E.F.S. 
75—59 (42—27). In vervă deosebită, 
clujenii au obținut o victorie netă. 
Au înscris Zdrenghea 25, Demian 20, 
Riihring 14, Vizi 6, Ronay 2, Antal 2, 
Schuller 4, Kun 2 pentru „U“, res
pectiv L. Molnar 5, Szep 4, Brabo- 
veanu 11, Dochia 2, A. Molnar 14, 
Berceanu 2, Nagy 14, Tucunel 3, 
Chircă 4. Au arbitrat A. Atanasescu 
și D. Crăciun.

DOUA VICTORII IN PROLOGUL CURSEI PĂCIIiu

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.C.H.F. 54—59 (29—35). După o în- 
tfșcere foarte echilibrată, cu nu
meroase și atractive răsturnări de 
scor, baschethaliștii de la I.C.H.F. au 
ciștigat datorită plusului de atenție 
și eficacitate în final. Studenții s-au 
comportat bine, așa cum au făcut, 
de altfel, și în întîlnirile anterioare 
susținute în. cadrul acestui turneu. Au 
înscris FI. Niculescu 6, Chiciu 13, 
Dikay 12, Antonescu 2, Mătușei 18, 
TttdSsy 8 pentru I.C.H.F., respectiv 
Dtidescu 10, Anastasiu 6, Rusu 7, 
Czell 5, Molin 12, Posa 10. Dragnea 2, 
Troacă 2. Au arbitrat M. Aldea și 
N. Iliescu.

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ 101—53 (42—25). întîlnirea
a avut aspectul unui joc de antre
nament. Au înscris : Tarău 6, Gră- 
dișteanu 10, Baciu 7. Savu 10. Pîr- 
șu 8, Cernat 16, Poleanu 
tru 8, Zisu 8, Ioneci 20 
Steaua, respectiv Moraru 
13, Cloșoteanu 2. Vidican
5. Roman 21. Au arbitrat V. Ra
dar și N. Iliescu.

8, Dumi- 
pentr.u 

2. Barna 
10. Voicu

LONDRA, 9 (Agerpres). In turneul 
internațional de tenis de la Bourne; 
mouth, contînd pentru „Marele Pre
miu — F.I.L.T.», jucătorul român Ilie 
Năstase, favoritul nr. 1 al acestui 
concurs, l-a avut ca adversar pe en
glezul John Paish, 
ciștigat net : 6—1, 
driano Panatta _l-a 
6—2 pe americanul 
triacul Hans Karp 
torie surprinzătoare în 
francezul Patrick Proisy : 6—3, 6—2.

In turul 3. Năstase l-a învins pe 
Jean-I.oup Rouyer (Franța) cu 6—2, 
9—8.

Alte rezultate : Phillips Moore 
(Australia) — Mitton (R.S.A.) 6—1, 
6—3 ; Dent (Australia) — Ion Tiriac 
(România) 5 -7, 6—4, 6—4 ; Mottram 
(Anglia) — Lara (Mexic) 6—3, 6—4 ; 
Case (Australia) — Carmichael (Aus
tralia) 6—1, 6—3.

în fața căruia a 
6—0. Italianul A- 
eliminat cu 6—2, 

E. Dibbs, iar aus- 
a obținut o vic- 

partida cu

PRAGA, 9
după amiază,

(Agerpres). Miercuri 
pe o vreme frigu

roasă ( 4 grade !), s-a dat din ca
pitala Cehoslovaciei startul în cea 
de a 26-a ediție a „Cursei Păcii", 
Praga — Varșovia — Berlin. A fost 
vorba de prologul întrecerii, o 
cursă contra-cronometrului pe 19 
km. Acest contratimp individual se 
organizează cu scopul de a se da 
plutonului — în momentul în care 
caravana se așterne la drum — un 
lider, un purtător al „tricoului gal
ben".

La start s-au aliniat 99 de aler
gători din 17 țări. De menționat că 
numai 14 reprezentative — printre 
care și România — s-au prezentat 
cu formații complete, de cite 6 ci-

AU FOST
LOTURILE Df POPICE

PENTRU C.[. Of JUNIORI
Pregătirile tinerilor 

mâni în vederea apropiatelor cam
pionate europene (19—26 mai, Pre- 
rov — Cehoslovacia) au intrat în 
faza finală. După o serie de tria- 
luri și concursuri internaționale de 
verificare, antrenorii Tudor Buzea 
(■£) și Roger Cernat (m) s-au sta
bilit. asupra următoarelor loturi, 
din care vor fi alcătuite cele două 
reprezentative ale țării noastre: 
FEMININ — Elisabeth Silaghi, Ma
ria Todea, Erika Szasz (Voința Tg. 
Mureș), Vasilica Pintea, Elena Gon- 
eiar (Rapid București), Eugenia 
Hcllesch (C.S.M. Reșița), Bălașa 
Mirică (Laromet București), Calîo- 
pia Băncilă (Frigul București), 
MASCULIN — M. Grigore, V. 
Pișcoi (Rapid București), C. Lebădă 
(Constructorul Galați), I.Szasz (Vo
ința București), L. Moldovan (CFR 
Tg. Mureș), A. Molnar (Record 
Cluj), A. Marcu (Gloria București), 
I, Stefutz (Voința Cluj).

popicari ro-

RAPID — VOINȚA 57—48 (30— 
20), Poziția precară în clasament 
a celor două formații le-a determi
nat să lupte din răsputeri. Au în
scris : Vintilă 11, T. Stănescu 4, 
Tursugian 6, Simulescu 14, Popescu 
16, Predulea 2, Vlădescu 4 pentru 
Rapid, respectiv Teodoru 2, Kiss 8. 
Giurgiu 4. Dumitru 4. Dută 9, Hu- 
zum 15. Bradu 6. Au arbitrat A. 
Atanasescu • și D. Crăciun.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— FARUL 70—57 (30—37). Ca și 
in partida cu Dinamo, constănțenii 
au practicat un joc bun în prima 
repriză. în partea a doua, însă, 
rezistența deficitară și eliminarea 
unor jucători de bază le-au scăzut 
potențialul. De menționat că în re
priza secundă gazdele, bine con
duse de Ion eseu, au evoluat cu 
mai multă siguranță în apărare și 
cu eficacitate sporită în atac. Au 
înscris : Roxin 8, Minius 4, Mă- 
năilă 13, Czmor 27, Cîmpeanu 14. 
Ionescu 4 pentru Universitatea, 
respectiv Ivascenco 6, Bașca 18. 
Purcăreanu 8, Bănică 10. Spînu 9. 
Caraion 4. loan 2. Au arbitrat I. 
Știrbu și Fr. Took.

Petre ARCAN 
coresp. județean

cliști. Urmărită de un public nu
meros, etapa a dat cîștig de cauză 
cunoscutului rutier polonez Ryszard 
Szurkowski, învingător al competi
ției în anii 1970 și 1971. Ryszard 
încearcă, fără îndoială, să devină 
cu 3 victorii recordman între câști
gătorii întrecerii. El a marcat tim
pul de 25:21,08 și a fost urmat de 
alergătorul sovietic R- Sarafulin — 
25 :40,05 și de V. Wesemann (R. D. 
Germană) — 25 : 57,03.

Cicliștii români au ocupat urmă
toarele locuri : 56. Sofronie, 66. 
Teodor Vasile, 74. Andronache, 76. 
Selejan, 97. Cernea, 99. Grigore.

Prima etapă a actualei ediții a 
„Cursei Păcil“ se desfășoară joi 
(n.r. astăzi) pe ruta Nehvizdy — 
Pardubice (88 km).

Mașina din dreapta (nr_ 5). un 
Gulf-Mirage, a britanicilor Derek 
Bel! și Mike' Hailwood, a ciștigat 
tradiționala cursă rezervată automo
bilelor sport, denumită „Cei 1000 
km de la Francorchamps“ (Belgia)

Telefoțo : A.P.-AGERPRES

Mîine, la Szekesfehervar

ROMÂNIA-UNGARIA, LA LUPTE LIBERE

TOMA OVICI ÎNVINGĂTOR 
IN PRIMUL TUR LA STUTTGART

tn primul tur al turneului internațio
nal de tenis de la Stuttgart, Toma O- 
vicl l-a învins pe jucătorul vest-german 
Hans Engert cu 6—2, 6—1, 6—3, iar 
Dumitru Hărdău a fost învins de Frank 
Gebert cu 3—6, 3—6, 1—6.

TREI GIMNASTI ROMANI
■ i

LA C. E.
Federatia de specialitate a stabilit 

lotul de sportivi români care vor 
participa, sîmbătă și duminică, la 
campionatele europene de gimnastică 
de la Grenoble (Franța). Este vorba 
de : Dan Grecu, Mihai Borș și Nico- 
lae Oprescu, însoțiți de antrenorul 
Costache Gheorghiu. Ca arbitri au 
fost desemnați : Mircea Bădulescu și 
Silviu Magda.

DUPĂ BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag. I)

Echipa de lupte libere a țării 
noastre va întîlni mîine după-a- 
miază, în localitatea Szekesfeher
var, reprezentativa Ungariei în ca
drul unui meci amical. Sîmbătă și 
duminică, tot la Szekesfehervar, 
luptătorii români vor participa la 
un turneu internațional pe cate
gorii. Iată lotul care a plecat ieri 
dimineață în Ungaria : Iancu Van
gheliei (cat. 48 kg), Petre Cearnău 
(cat. 52 kg), Grigore Condrat (cat. 
57 kg), Petre Coman 
62 kg). Petroniu Androne

Cristian (cat.6.3 kg), Emilian
74 kg), Vasile Iorga (cat. 82 kg), 
Stelian Morcov (cat. 90 kg). Enache 
Panaite (cat. 100 kg) și Ladislau 
Simon (cat. +100 kg). Cei zece 
luptători români sînt însoțiți de 
antrenorul federal Ion Crîsnic.

După cum am fost anunțați, la 
aceste confruntări vor participa, 
printre alți luptători maghiari, 
Laszlo Klinga (cat. 57 kg), Karoly 
Bajko (cat. 99 kg) și Jozsef Csatari 
cat. 100 kg), medaliați cu bronz 
a Jocurile Olimpice de anul trecut.

— Cum apreciați evoluția ce
lor 11 jucători ?

— Portarii, Șerban Huber și Flo
rin Slavei, s-au comportat .mulțu
mitor. Nu au comis greșeli grave, 
dar nici nu au avut intervenții ie
șite din comun. Dintre ceilalți ju
cători, o frumoasă surpriză, și nu 
numai pentru noi, a constituit-o e- 
voluția tînărului debutant de 18 
ani, Liviu Răducanu. El a fost de 
departe cel mai bun jucător al for
mației noastre, s-a situat pe lo
cul III în clasamentul golgeterilor 
turneului și a fost ales de ziariști 
în „7“-le „Trofeului Hungaria". 
Cornel Rusu a fost util, dar a co
mis greșeli în apărare. Adrian Nas- 
tasiu a avut un început neconvin
gător, dar spre sfîrșitul turneului 
a fost printre eei mai buni. Debu
tul rapidistilor Adrian Schervan și 
nie Slavei — mulțumitor. Ei mai 
au însă mult de muncit la pregă
tirea fizică și tehnică. Primul meci 
al lui Viorel Rus a fost bun : el 
s-a accidentat apoi și nu a mai dat 
randamentul scontat. Dinu Popescu, 
de asemenea, accidentat la meciul 
cu Iugoslavia, s-a comportat anoi sub 
posibilități. Dan Frincu a avut evo
luții contradictorii (și el mai are 
mult de muncit), iar Radu Lazăr 
a comis greșeli de neiertat și do 
aceea a jucat foarte puțin. în orie» 
caz. pentru următoarele turnee vor 
trebui să fie verificați și Zamfires- 
cu (accidentat, nu a putut face de
plasarea la Pescara), Tăranu. 
Freund șî CI. Rusu.

— Ce noutăți au adus cele
lalte participante la turneu ?

— Iugoslavia are o echipă ra
dical schimbată, dar cu jucători 
înalți, puternici și buni tehnicieni. 
Odată cu omogenizarea lor. echipa 
va deveni din nou redutabilă. Olan
da și R. F. Germania au prezentat, 
de asemenea, garnituri modificate 
față de J.O.; deocamdată însă ele 
nu prezintă un pericol real nentru 
echipa noastră într-o competiție de 
amploare. Formația Italiei a păs
trat cîțiva jucători din vechea 
gardă (de Magistris. Marsili I și II, 
Simeoni, Aversa), iar cei nou in
troduși nu au atins o valoare ridi
cată. Cu siguranță, dacă turneul 
s-ar fi desfășurat într-o altă tara, 
locul în clasament al „squadrei 
azzurra” ar fi fost IV sau V. Sin
gura echipă realmente puternică 
este cea a Ungariei. Noul ei an
trenor, D. Gyarmaty. a promovat 
doar un singur jucător tînăr (Da
vid), iar echipa sa se și află la 
al doilea succes în acest sezon, 
anunțîndu-se ca una din principa
lele candidate la titlul mondial. în 
orice caz, cu trei din aceste for
mații (Iugoslavia, R. F. Germania.’ 
Olanda) ne vom reîntîlni peste trei 
săptămîni la Utrecht și atunci ele
mentele de comparație vor fi, pro-' 
babil, mai substanțiale. *

Adrian VASILlU

Echipa naționala de polo a Româ
niei a avut un debut mulțumitor 
în actualul sezon internațional. Deși 
noua noastră reprezentativă este 
abia în curs de formare și omoge
nizare, ea a avut, totuși, o com
portare meritorie, clasîndu-se pe lo
cul III într-o competiție la care au 
luat parte o serie dintre cele mai 
bune echipe din lume. în discuția 
purtată cu antrenorul federal, prof. 
Cornel Mârculescu, la întoarcerea 
lotului, am desprins o serie de a- 
mănunte importante asupra evolu
ției jucătorilor români și perspec
tivelor naționalei noastre.

— Ce valoare au rezultatele 
de la Pescara ?

— înainte de toate aș vrea să 
subliniez că turneul la care am 
participat, „Trofeul Hungaria", care 
înlocuiește vechiul „Trofeo d’Italia", 
s-a desfășurat sub egida Ligii Eu
ropene de Natație, iar întrecerile 
au fost urmărite de membrii bi
roului L.E.N. și ai comisiei euro
pene de polo (E.W.P.S.). La turneu 
au luat parte, cu excepția formați
ilor U.R.S.S. și S.U.A., toate cele
lalte echipe clasate pe primele opt 
locuri la Munchen. în acest con
text, consider că rezultatul poloiș- 
tilor români, care au învins Iu
goslavia, Olanda și R. F. Germa
nia și au pierdut — la limită — 
în fața Ungariei și Italiei este mul
țumitor.

— Ce factori stau la baza a- 
precierii rezultatelor ?

— Am învins trei echipe clasate 
înaintea noastră la Olimpiadă și cel 
mai mult mă bucură succesul asu
pra Iugoslaviei. Chiar dacă foștii 
campioni olimpici, Stipanici, Jan- 
kovici, Sandici, Perisici s-au retras 
din activitatea competițională, în
locuitorii lor — cunoscută fiind va
loarea polo-ului din această țară 
— pot alcătui oricînd o echipă re
dutabilă, cu justificate pretenții la 
supremație. Sportivii noștri au ju
cat însă acest meci cu o rară am
biție, au depus eforturi considera
bile, Iuîndu-și revanșa pentru în- 
frîngerea (7—8) de la Munchen, 
care i-a oprit din drumul spre tur
neul final. Dar acesta nu a fost 
singurul lucru îmbucurător. Echi
pa României a jucat un polo mo
dern, a înotat mult și și-a creat 
numeroase Situații favorabile în 
fiecare partidă; doar deficiențele 
privind eficacitatea atacanților și 
concentrarea în apărare ne-au pri
vat de obținerea unor rezultate și 
mai bune. în sfîrșit, și acesta este 
lucrul cel mai important, prin po
ziția ocunată la Pescara, noua for
mație a României a demonstrat că 
valoarea polo-ului din țara noas
tră este superioară locului (VIII) 
ocupat la ultima Olimpiadă și că, 
în continuare, reușim să păstrăm 
un strîns contact cu plutonul celor 
mai bune formații din lume.

vitură și a fost numărat. El a re
luat lupta și, în continuare, în ring 
nu a mai fost decît un singur boxer 
și acesta se numește Cuțov. în re
priza secundă, românul a acumulat 
atîtea puncte cîte îi erau necesare 
pentru două victorii. In ultimele 
trei minute Beneș a primit și un 
avertisment, dar cu toate acestea el 
a fost declarat învingător cu 3—2 !“

Clasamentul final, alcătuit pe 
medalii, se prezintă astfel: 1. Bul
garia 4 aur, 2 argint, 1 
România 3 —
2 — 2 — 6, 4.
Grecia 1 — 2 —

au făcut salturi vizibile pe plan 
tehnico-tactic, iar Cozma, Ciochină 
și Gyorffi au constituit adevărate 
exemple de conduită pe parcursul 
întregii competiții. Evident, sînt lu
cruri care ne bucură și există pre
mise ca unii dintre boxerii pre- 
zenți la Atena să fie incluși și în 
formația pentru C.E. în această si
tuație se găsește, în primul rînd, 
Gyorffi de la care se așteaptă să 
revină în limitele categoriei 71 kg. 
La Atena, Gyorffi a fost considerat 
printre cei mai buni pugiliști și un 
clasament al specialiștilor noștri, 
prezenți la Balcaniadă, se prezintă 
astfel : 1. Parlov (Iugoslavia), ? 
Gyorffi, 3. Kolev (Bulgaria), 4. 
Cozma. 5. Ciochină etc.

O surpriză neplăcută a produs 
eliminarea din competiție a lui C-a- 
listrat Cuțov. Pentru a elucida a- 
ceastă problemă, ne-am adresat ar
bitrului internațional Petre Epurea- 
nu, oficial în meciul Cuțov—Beneș 
(Iugoslavia), care ne-a declarat : 
, Categoric, meciul nu a fost pierdut 
de Cutov. Pentru a vă convinge, 
voi arăta că Beneș este un boxer 
care lovește foarte puternic, dar 
este mai slab din punct de vedere 
tehnic. Imediat după primul sunet 
de gong, Cuțov a recepționat o lo-

oronz, 2.
2 — 4, 3. Iugoslavia 
Turcia 1— 3 — 7, 5.

4.

La 31 de ani, Vasili Alekseev

A FOST FIXAT
PROGRAMUL

numai în ca- concursurilor, 
al prietenilor, 
fată veselă, 
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LELOUCH Șl ZILELE FILMULUI
Tradiționalele zile ale filmului sportiv 

sa vor ține anul acesta la Oberhausen 
(R.F.G.) între 22 și 26 octombrie. Preșe
dinția acestei manifestări va fi asumată, 
anul acesta, de binecunoscutul resize.” francez Claude Lelouch. care a li..'.at 
secvențe interesante și în timpul Jocu
rilor Olimpice de la Kliinchen. după ce sș. făcuse vestit cu prilejul Olimpiadei 
albe de la Grenoble.

Zilele filmului sportiv vor fi Însoțite de o retrospectivă pe tema „Sportul și 
propaganda" și de o expoziție dedicată 
temei „Sportul în caricatura po

„O ORĂ DE POEZIE 
A MIȘCĂRII

'•Astfel a denumit gazeta londoneză 
„Times“ proiecția filmului realizat de 
compania britanică de televiziune „Gra- 
•nadas", în colaborare cu cineaștii sovie lipi, avînd ca subiect evoluțiile foarte 
tinerei gimnaste, campioana olimpică Olga Korbut. Filmul a fost cerut de ne
numărate companii T.V. din lumea în
treagă, iar realizatorul său. regizorul englez Sheppard, care a însoțit-o pe 
Olga mult timp, în diferite săli de an
trenament și la concursuri, a declarat Ziariștilor : „Sînt fericit să pot. arăta 
tuturor că în spatele acestor mișcări de
gajate, acestei grații aeriene, stă o muncă titanică și o voință de fier. Dru
mul către glorie este destul de spinos 
si ar fi nedrept să se creadă că totul este numai rodul unui neobișnuit talent*.

Olga este prezentată nu 
drgl antrenamentelor și 
ci și în mijlocul familiei. 
1$ institut și la dans. O 
plină de dorința de a fi — __ ,___
așteptărilor și care a reușit să rămînă 
neatinsă de umbra înfumurărilor, care a pierdut atîția campioni.

OLIMPISMUL IN TNVĂJAMINT
. Academia Olimpică Internațională, al cărei scop este promovarea ideilor olim
pice în cercuri cit mal largi, a hotărit 
să organizeze sesiuni speciale, la care să invite reprezentanți ai cercurilor in
telectuale de pretutindeni. Ca urmare, 
la Olimpia, între 30 iulie și 6 august, se va ține o sesiune internațională spe
cială destinată profesorilor din instituțiile de tnvățămînt superior.

Subiectul sesiunii va ii „Contri* ”' 
invățămlntului la mișcarea olimpică Participantii vor aborda patru categorii de teme de discuție : istoria, principiile 
și ideologia mișcării olimpice ; principiile olimpice în slujba tavățămlntulul; 
aplicarea principiilor olimpice în învâ- 
țămînt ; colaborarea autorităților olim
pice ou cadrele din tnvățămînt.

Vor partielpa ia sesiune profesori din 
diferite țări, aparțintnd eșaloanelor superioare ale Ierarhiei Invățămintului, 
apte să propage concluziile care vor 
reieși din dezbaterile sesiunii.

POETUL CLAY

MOSCOVA. 9 (Agerpres). — Co
letul de organizare a Jocurilor 

mondiale universitare, care vor a- 
i Moșcova între 15 și 25 
definitivat programul des- 
intrecerilor. La „Univer- 
și-au anunțat participa- 

4 000 de studenți și stu- 
rezentind 61 de țări, 
tea de deschidere se va 

nașura la 15 august pe stadio- 
1 _Lujniki-. Competiția va cu

prinde concui---- la următoarele
iscipiine sp<

continuă activitatea competițională
• Un sistem nervos și muscular ireproșabil • Noul regulament ii impune

confruntare, in curind, la Madrid

Cu prilejul centenarului celebrelor și tradiționalelor ce
specialiști americani au prezentat și tn Europa această curioasă disci
plină sportivă. Iată un aspect de la demonstrația de „rodea- ca-e a avut 
loc la Stuttgart Telefoțo : A.P.-AGERPRESTelefoto : A.P.-AGERPRES

Cassius day, profesor de poetică la 
Universitatea din oxford ? Posibilitatea acestei noi cariere pare s4-l surîdă fos
tului campion de box la toate catego
riile. După surprinzătoarea întrîngere suferită în fața Iul Ken Norton, de pe 
urma căreia s-a ales șl cu falca ruptă, 
doi profesori din conducerea colegiului st. Catherine din Oxford, dr. Duncan 
Macleod și dr. Nicholas Stern, l-au tri
mis o scrisoare, sfătuindu-1 să-șl depună candidatura pentru postul de poe
tică, vacant din luna noiembrie, c-înd a 
expirat contractul poetului Roy Fuller.

„Casslua day, a declarat Macleod, 
nu este un poet profesionist, dar versu
rile Iul, inspirate din prodigioasa și dificila-! carieră sportivă, reflectă un ---
poetic autentic».

CINE A FOST PRIMUL 
„MASCAT*  ?

fior

Printre alte numeroase probleme gate de hochei, ziariștii prezenți le
la

campionatele mondiale de la Moscova și-au pus-o șl pe aceea a primului por
tar care a introdus masca în echm mentul său, dind astfel primul tonul 
unei mode care s-a răspindit apoi in 
toată lumea. Mai există și portari care 
joacă fără mască, de exemplu suedezul 
Holmquist, dar ei constituie azi ex
cepții.

Răsfoind materialele arhivelor, s-a pu
tut afla șl povestea măștii ce comple
tează echipamentul portarilor de hochei. Ea a fost purtată, pentru prima oară, 
de portarul japonez ioshinobu. Acesta, 
de profesie medic, a avut de a face cu numeroase cazuri de răniri provocate 
la figură de loviturile puternice ale pu
cului, ba uneori șl ale croselor și pen
tru a preveni urmări mai serioase, a 
hotărit purtarea unei măști, fapt care 
nu contravenea regulamentului.Ctad japonezii, la începutul deceniului 
3, au efectuat primul lor turneu în 
Europa, presa sportivă austriacă scria că „portarul oaspeților a apărut pe 
teren purtînd o cușcă de fier, așezată 
— nu se știe de ce — pc cap“.

ADIO ANGELIKA, ADIO ERIK I
O știre a agenției U.PJ. anunță d!n MUnchen că cei doi medaliați cu ar

gint la campionatele europene și mon
diale de patinai artistic, in proba dansuri, frații Angelika și Erik Buck, 
și-au confirmat retragerea. Comunica
rea a fost făcută de tatăl celor doi cam
pioni. care se opune la evoluția in con
tinuare a copiilor săi. spunînd că 14 ani 
de activitate în domeniul sportului sînt 
deajuns și că cei doi trebuie să se în
grijească și de cariera lor viitoare. Fra
ții Buck, care se află intr-un turneu de 
demonstrații în Japonia, nu au dat nici 
un fel de lămuriri suplimentare, astfel, 
că nu se poate vorbi de o trecere a lor 
la profesionism. Cercurile sportive din 
R.F.G. au primit știrea cu mare sur
priză, deoarece acolo toată lumea era 
convinsă că cei doi frați puteau ocupa 
poziția imediat superioară și titlul su
prem la viitoarele campionate europene 
și mondiale.

Unii dintre specialiștii în haltere 
au afirmat, la J.O. de la Munchen, 
că o dată cu introducerea noului re
gulament (eliminarea din întrecere 
a probei împins) se va opri ava
lanșa recordurilor mondiale ale 
supercampionului Vasili Alekseev. 
Dar, excelentul halterofil sovietic a 
infirmat aceste pronosticuri, real:- 
zînd recent, la prima sa reapariție 
cu prilejul campionatelor unionale 
de haltere, un nou record al lumii 
la „aruncat" : : 
care urmează si 
tatea activități 
reprezentant al 
haltere, care in 
ani continuă să 
setită.

..Nu sînt un uriaș, dar dobor unei 
după altul propriile mele recorduri. 
Vă închipuiți ce rezultate mari ar 
putea obține un halterofil talentat-. 
Firește, această declarație a super
campionului Vasili Alekseev este 
plină de modestie, deoarece record
mana! mood: ai oaze categoriile
nu este fostă si nari

"a și statura 
deosebită, in 

rececesorîi săi. 
sau Paul Ander- 

voințâ și o 
âozttate la 

succeselor 
de ce! mai 
Cele 54 de 
o dovadă a

238 kg ! 
;e referă la 
ii acestui 
l școlii so1 

ciuda cel 
aibă o f<

3 fOVțgL 
conștiini 
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TELEX • TELEX • TELEX

în ziua a doua a concursului interna
tional de atletism de la Los Angeles. 
Harry Freeman a ciștigat preba de 
triplusatt cu rezultatul de 16.22 m. Proba 
de săritură in înălțime a reveni? lui 
Dean Owens — 2.16 m. iar în cursa ae 
88? yarzi. pe primul loc s-a clasat Ja
mes’Baxter cu timpul de 1:48.8.

Turneul iulernațional feminin de tenis, 
desfășurat la Hilton Island (Carolina de 
Sud), a fost ciștigat de jucătoarea americancă Rosemary Casals. In finală. Ro
semary Casals a învins-o cu 3—6—1. 7—5 pe compatrioata sa Nancy Gunter.

Etapa a 12-a a Turului ciclist al Spa
niei, desfășurată pe traseul Manresa — 
Saragossa (259 km), a revenit la sprint 
lui Gerben Karsten, cronometrat in 
8 h 46:08 Aceasta a fost cea de-a patra etapă ciștigată de rutierul olandez în 
actuala ediție a cursei, cu timpul În
vingătorului au fost clasați ta ordine 
Pieter Nassen (Belgia), Javier Elorrlaga (Snania), Eddy Merckx (Belgia), Jacques 
Esclassan (Franța) etc. In clasamentul 
general continuă să conducă Eddy 
Merckx, urrfiat de spaniolul Jose Pe- 
sarrodona — la 17 sec. și francezul 
Bernard Thevenet — la 1:53,0.

3 p.: Grupa B : 1. Ceho- 
p.; z Vaszs Budapesta — Gdansk — 2 p. Competiția 
disputarea meciurilor pen- c'.asamentului fina’..
Szombathely (Ungaria) aa 

 <rupe 
pentru turneul final aJ : --;?'i masculin de 

se va desfășura între 23 ' ‘ “ Spania.
VIENA : _l — D3- 

R.D. Germană

La Viena șl _ , _continuat întrecerile celor două 
de calificare 
campionatului european 
baschet, care _
septembrie și 6 octombrie în Iată rezultatele înregistrate: 
Olanda — Scoția 95—66: Austria 
nemarca 8C—59: Isrj^l ___ _87—80; SZOMBATHELY : Turcia — Por
tugalia 101—74; R.F. Germania — Ungaria 75—67; Grecia — Belgia 73—67 (după 
prelungiri); Finlanda — Anglia 
în clasamentele celor două grupe con
duc echipele Austriei și respectiv Tur
ciei.

W-TS.

Selecționata de baschet a cluburilor din 
U.R.S.S. șl-a continuat turneul in S.U.A.. juclnd la New York cu reprezentativa 
țării. Baschetballștli americani au obți
nut victoria cu scorul de 89—3o (după 
prelungiri). Aceasta a fost a clncea în- tîlnlre dintre cele două echipe, patru 
victorii revenind gazdelor și una oaspe
ților.

calităților de netăgăduit aie halte
rofilului sovietic.

Vasili Alekseev nu cunoaște ner
vozitatea. teama de adversar, „fe
bra" de concurs. Despre el se spu
ne pe bună dreptate că este un om 
cu mușchi de fier și nervi de oțel. 
După remarcabilul succes dobîndit 
la Olimpiada de la Munchen. unele 
ziare au anunțat retragerea lui Vă
ii din activitatea competițională. 
iici vorbă insă de așa ceva !
— De fapt, de la mine toată lu

mea așteaptă reearduri in fiecare 
concurs. Acest lucru nu este ome- 
nește posibit Și in ciuda unor per
formanțe valoroase, atunci cind nu 
ohlin recorduri, parcă văd pe fe
tele unor 
răcrune.

Acestea 
Alekseev, 
prilejul unei ceremonii, cind tot el 
a mai spus : Jmi voi continua ac
tivitatea competițională, pentru a 
mai putea participa și la viitoarea 
Olimpiadă". Aceste ultime cuvinte 
au fost răsplătite cu aplauze de nu- 

ledaliați olimpici prezenți

S1J
N

specialiști o ușoară amă-

au fost cuvintele lui 
rostite nu de mult, cu

Ia festivitate.
Este incontestabil faptul că Vasili 

Alekseev dorește să câștige a doua 
medalie olimpică de aur. Dar, este 
cunoscut faptul că in actualele con
diții de concurs, misiunea — pentru 
obținerea acestui obiectiv — devine 
tot mai dificilă. în primul rînd, să 
nu uităm că Alekseev a împlinit la 
7 ianuarie 31 de ani și că deci nu 
mai este a ti: de tînăr pentru a viza 
peste alți trei ani tm obiectiv atît 
de important Marele campion are 
insă un atu. După afirmațiile medi
cilor și ale antrenorilor, el benefi
ciază de o sănătate perfectă. Avînd 
puțini ani de activitate competițio
nală intensă (a început ascensiunea 
spre marile performanțe abia în 
1966), sistemul său nervos și mus
cular funcționează ireproșabil. în

*

altă ordine de idei, trebuie amintit 
faptul că in marile întreceri el itu 
a forțat obținerea unor rezultate 
peste posibilități, care i-ar fi adus 
prejudicii sănătății. El a încercat 
întotdeauna greutăți pe care era 
gur că le ridică ! Și, în haltere, 
cest

O 
fața 
noul 
stilului împins, el va trebui să-și 
concentreze atenția asupra celor
lalte două mișcări prevăzute de re
gulament : smuls și aruncat. Unul 
dintre marii săi adversari la ora 
actuală este finlandezul Kalevi Lah- 
denranta. Specialiștii și medicii îi 
recomandă lui Alekseev o slăbire 
în greutatea corporală. Știți de ce? 
Pentru că, într-adevăr, la 155 kg cit 
cîntărește în prezent, el are un im
portant surplus de greutate. Se știe 
că stilul smuls cere o mare mobi
litate și viteză în execuție. Or, un 
Alekseev mai suplu (i s-a prescris 
chiar o slăbire de circa 15 kg) va 
putea obține rezultate 
actualului 
smuls.

O nouă 
vechii săi 
noului regulament — o va avea la 
apropiatele campionate europene de 
la Madrid. Va fi primul examen 
mai dificil în spiritul noului regula
ment.

Ion OCHSENFELD

si-
a-

lucru este esențial.
altă dificultate care apare 
Iui Alekseev este legată 
regulament. Prin eliminarea

în 
de

superioare
său record mondial la

apariție și confruntare cu 
adversari — în condițiile

ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
CAMPIONATULUI MONDIAL

— Turcia 
Nord — Cipru 
U.E.F.A. (meci tur)

— Borușsia Monchengladbach

PRELIMINARIILE
Bosel : Elveția 
Londra : Irlanda de

FINALA CUPEI 
F. C. Liverpool

3—0
0—0 

(3—0)

Lo Liverpool : , _____
(Meciul, întrerupt in min. 27 din cauza unei ploi torențiale, va continua astăzi). 

MECI AMICAL
Munchen : R. F. Germania — Iugoslavia

Alte amănunte in ziorul de mîine.

0—0

Lo 0—1 (0-0)

Șl JACKIE CHARLTON SE RETRAGE...
Jackie Charlton, una din giorille fot

balului englez a urmat exemplul fratelui 
său Bobby Chariton, renunțind la acti
vitatea competițională. El a acceptat să 
devină managerul echipei Middlesborough

din liga secundă. După cum se 
Chariton se va ocupa in viitorul 
de pregătirea altei echipe din liga a 
doua : Preston North End.
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