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• Depunerea unor coroane de flori la Altarul ' Patriei • Convorbiri oficiale între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și președintele Giovanni Leone • Convorbiri între președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Giulio Andreotti • Dejun oferit de premie
rul Italiei în cinstea înalților oaspeți români • Vizitarea Capitoliului (primăria orașului 
Roma) • Semnarea Declarației Solemne româno-italiene • Dineu oficial oferit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui Repu

blicii Italiene și a soției sale.

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii -Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, polarizează 
atenția opiniei publice italiene, a 
cercurilor politice, care îi conferă 
semnificația unui eveniment de im
portanță majoră Prin cuvîntul pre
ședintelui Giovanni Leone, însuși 
poporul țării gazde dă expresie cor
dialității și înaltei considerații față 
de conducătorul statului nostru, față 
de România socialistă. „In persoana 
dumneavoastră, Italia aduce omagiul 
său unui mare popor, care, de-a lun
gul secolelor, s-a distins prin patri
moniul său cultural și uman și care 
întotdeauna s-a inspirat din idealu

rile de civilizație, independență și 
suveranitate".

întreaga desfășurare a programu
lui din cea de-a doua zi a vizitei 
ilustrează în modul cel mai convin
gător dorința reciprocă a factorilor 
de răspundere din țările noastre de 
a da noi valențe, noi dimensiuni le
găturilor de colaborare și prietenie 
româno-italiene, de a ptine în evi
dență noi mijloace pentru amplifi
carea lor, proiectîndu-le, totodată, 
pe planul larg al concertării efortu
rilor pentru asigurarea unui climat 
de securitate și conviețuire pașnică 
pe continentul european și în întrea
ga lume.

Cea de a doua zi a vizitei a în
ceput prin depunerea unei coroane 
de flori, de către președintele 
Nicolae Ceaușescu la Altarul Pa
triei din Piața Veneției.

La ceremonie au luat parte, de 
asemenea, persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita în Italia.

în timp ce se depune coroana de 
flori, pe a cărei panglică este scris 
„Din partea Președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România", răsună acordurile solem
ne ale lui „Inno de! Piave".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
păstrează un moment de reculegere.

Marți, 22 mai, au avut loc, la Pa
latul Quirinale, convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae _ Ceaușescu, și președintele 
Republicii Italiene. Giovanni Leone.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți și-au exprimat deplina sa
tisfacție față de evoluția mereu ascen
dentă, pe multiple planuri, a relații
lor româno-italiene, apreciind că vi
zita șefului statului român în Italia 
reprezintă un moment de cea mai 
mare importanță, care deschide o 
nouă etapă în dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări și popoare în 
context, s-a subliniat câ există cele

mai favorabile condiții pentru ca în
tre România si Italia să se realizeze 
o amplă colaborare și cooperare. în 
toate domeniile, pe baza principiilor 
respectării suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

A avut loc. totodată, un schimb de 
vederi in problemele internaționale 
actuale, îndeosebi în ce privește si
tuația din Europa, relevîndu-se do
rința comună a celor două țări de a 
întări conlucrarea dintre ele în ve
derea edificării, pe continent și în 
lume, a unui climat de destindere, 
pace și cooperare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă și 
caldă cordialitate.

☆
Marți la prînz, la „Vila Madama", 

reședința Consiliului de Miniștri, a 
avut loc ceremonia semnării Declara
ției Solemne comune a Republicii So- 
cialiste România și Republicii Ita
liene.

Declarația a fost semnată, din par
tea română, de președintele Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu. și 
oe ministrul afacerilor externe. Geor
ge Macovescu, iar din partea italiană 
de Giulio Andreotti, președintele Con- 
sihului de Miniștri, și Giuseppe Me
dici, ministrul afacerilor externe.

(Continuare în pag a 4-a)
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Intre două lecții de pregătire, tri
colorii zimbesc obiectivului foto
grafic. De la stingă la dreapta: Săt
măreanu, Dumitru. Nunweiller, 

Țarălungă, Troi, Haidu.

MĂSURILE STABILITE DE HOTĂRÎREA PLENAREI C. C. AL P. C. R. IN ACȚIUNE

NOILE PERSPECTIVE Șl PROIECTE 
ALE SPORTULUI MARAMUREȘEAN

Urmărind să vadă modul cum se 
îndeplinesc sarcinile trasate mișcării 
sportive de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, un colectiv al Comitetului jude
țean de partid și al C.J.E.F.S. Mara
mureș a efectuat o amplă analiză pe 
teren, ale cărei concluzii au făcut, 
apoi, obiectul ședinței lărgite a Bi
roului Comitetului județean Maramu
reș al P.C.R. și a Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean.

Analizînd fiecare dintre capitolele 
activității de educație fizică și sport 
din județ, raportul prezentat a rele
vat unele rezultate bune obținute, 
dar a sesizat, mai ales, neajunsurile 
existente, insistind cu precădere asu
pra cauzelor care le-au determinat, 
în vederea eliminării lor, ședința a 
adoptat un cuprinzător plan de mă
suri, la înfăptuirea căruia au fost

chemate să-și aducă contribuția toate 
organele și organizațiile ou obligații 
și responsabilități în acest domeniu, 
astfel ca sportul maramureșean să se 
înscrie grabnic pe o traiectorie as-

palelor probleme abordate, adăugind, 
în același timp, fiecăreia, măsurile 
preconizate In vederea dinamizării 
activității, pentru acordarea ei la to-

mai

în așteptarea meciului cu echipa de fotbal a R.D.G.

IA SNAGOV, 
St ANIBMAZĂ

Participarea fără menajamente a 
selecționabililor la antrenamentul 
de luni după amiază („s-a lucrat 
tare, individual șl pe cupluri : mij
locașul dreapta cu aripa de pe partea 
lui : extrema cu înaintașul central 
respectiv ș.a.m.d."), a produs o 
mică modificare în programul de 
ieri al tricolorilor : în locul lecție' 
planificată pentru dimineață, Ră 
ducanu, Dinu, Sătmăreanu, Dumi
tru, Dumitrache et comp, au vizio
nat filmul jocului lor, de duminică, 
cu Steagul roșu.

Au fost revăzute toate cele cinci 
goluri. Antrenorii Valentin Stănes- 
cu și Robert Cosmoc au avut cu
vinte de laudă, mai ales la fazele 
finalizate de Dumitru și Dumitra
che, dar ei l-au rugat, nu odată, 
pe profesorul Ion Voica să opreas
că, pentru explicațiile de rigoare — 
la unele greșeli individuale și co
lective.

• O AMPLĂ Șl RODNICĂ ANALIZĂ
IN COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID

cendentă, așa cum indică recentele 
documente de partid.

Revenind Ia raportul colectivului 
de lucru, ne vom opri asupra prîncl-

nusul general al muncii rodnice des
fășurate pe aceste meleaguri.

PENTRU O CUPRINDERE „DE 
MASA“ A... MASELOR

Estimînd numărul cetățenilor jude
țului angrenați in activitățile sporti
ve de masă, ca șl numărul acțiunilor 
întreprinse, în ultimul an, raportul a 
subliniat creșterea substanțială a ci-

frelor, dovada unei preocupări 
susținute pentru apropierea maselor 
de exercițiul fizic. S-a menționat, 
astfel câ, de la începutul lui 1972, 
numărul elevilor și studenților care 
practică curent gimnastica de învio
rare s-a ridicat la 4 200 (rezultatele 
cele mai lxine fiind obținute la Li
ceul „Gheorghe Șincai", Grupul șco
lar minier, Centrul școlar de con
strucții Baia Mare, Liceul pedagogic, 
Grupul școlar forestier Sighetu-Mâr- 
mației) ; că gimnastica la locul de 
muncă s-a desfășurat corespunzător 
In mai multe unități, printre care 
cooperativa „Unirea" Baia Mare, Fa
brica „Unitatea" Sighetu-Marmației, 
„Terapia" Vișeul de Sus : că numărul 
acțiunilor turistice a depășit 2 000, 
iar duminicile cultural-sportive. ser
bările cîmpenești, festivalurile cultu
ral-sportive s-au ridicat la 280, cele 
mai reușite fiind cele desfășurate In

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag a 2-a)

CONCURSULUI DE DECATLON SI PENTATLON

Dinamovista Elena Mirza a înregistrat 
mai bun rezultat in proba de 100 mg.: 13,9.

Foto : S. BAKCSY

PLENARA C.J.E.F.S. OLT

de man- 
invitați, 
generale 
asociații

Nu s-a făcut nici un pic de ra
bat tendințelor de conducere exa
gerată a mingii, de întîrziere a pa- 
sei, plasamentului defectuos etc. 
Apoi, cînd, de pildă, Dumitru a 
urcat hotărît în atac, Valentin Stă- 
nescu a ținut să sublinieze că ac
țiunea de susținere a stelistului nu 
s-a sincronizat cu cea de suplinire 
a unuia dintre coechipieri. Cel indi
cat de... respectiva fază a recunos
cut temeinicia , observației efectuată 
de antrenor.

Timpul afectat celor aproximativ 
45 de minute ale trecutei, verificări, 
filmate, se va materializa, să spe
răm, într-o prestație fără impuri
tăți tehnico-tactice duminică, cînd 
Bransch, Seguin, Krcischc, Peter

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag a 3-a)

LITORALUL MĂRII NEGRE —

UN IMENS TEREN DE SPORT Șl TOTUȘI...
• Număr sporit de piscine • Se poate juca 
tenis, volei și baschet In toate stațiunile

• Noi terenuri de minigolf, 6 moderne
săli de bowling •
vintul, iar pe zgură

Prin magazie sufla
crescuseră bălării

lito-Ne-am întors recent de pe 
ralul Mării Negre unde am parti
cipat la o conferință de presă or
ganizată de către Centrala O.N.T. 
Litoral, in avanpremiera sezonului 
estival. Un bun prilej de a consta
ta că, pentru acest sezon, totul a 
fost pregătit din vreme astfel că la 
jumătatea lunii rriai stațiunile au 
fost gata să-și primească oaspeții. 
Nu vom insista asupra unor cifre 
care dovedesc mărirea capacității 
de locuit a localităților, asupra con
dițiilor create pentru cazarea, 
sa, odihna și distracția celor 
nitî să-și petreacă concediul 

în rîndurile care urmează 
vom referi la rezultatele unei
chete efectuate de noi — în com
pletarea celor aflate — cu dorința 
de a căpăta răspuns la întrebări
le : „Ce vor avea la dispoziție cei 
venlți pe litoral, pentru a putea 
practica diferite sporturi ? Dar 
pentru agrement ? Sînt pregătite 
terenurile de sport pentru noul se
zon Să vedem, adică, în ce mă
sură sportul și agrementul pe lito-

ma- 
ve- 

aici. 
ne 

an-

Pe stadionul Repu
blicii au început ieri în
trecerile concursului 
republican de primăva
ră la probe combinate, 
în același timp se des
fășoară și campionatul 
național de decatlon și 
pentatlon al juniorilor, 

în concursul de de
catlon al seniorilor au 
luat startul 9 concu- 
renți. Așa cum era de 
așteptat lupta pentru 
întîietate s-a dat între 
^recordmanul probei stu
dentul clujean Vasile 
Bogdan, reprezentanții 
Stelei Andrei Șepci și 
Mihai Nicolau și ieșea
nul Radu Gavrilaș, a- 
flat în primul an de 
seniorat. Nici unul nu a 
reușit să se distanțeze, 
la capătul primelor 5 
probe, între primii trei 
clasați existînd o dife
rență de mai puțin de 
60 de puncte. Nu s-au 
înregistrat rezultate in
dividuale deosebite, cele 
mai bune fiind totuși 
cele obținute de Șepci 
la săritura în înălțime . .
lungime (7,31 m). El conduce, de 
altfel, în clasament după prima zi, 
avind un avans de numai 2 puncte 
față de Bogdan.

La pentatlon, în absența record
manei Elena Vintilă, pe primul Ioc 
după trei probe se află clujeanca 
Anca Hoinărescu, urmată la o mică 
diferență de Erica Teodorescu, rea
lizatoarea celui mai bun rezultat al 
zilei i 1,76 m la săritura în înălțime 
Rezultate tehnice :

DECATLON (în ordine, 100 m, 
lungime, greutate, înălțime, 400 m): 
1 Andrei Șepci (Steaua) 3 904 p 
(11,3; 7,31 m ; 13,10 m ; 2,02 m ; 
52,0) 2. Vasile Bogdan („U“ ‘Cluj) 
3 902 p (11,0 ; 7,11 m; 12,86 m ; 1,96 
m; 50,4) 3. Mihai ' 
3 846 p (10,9; 7,23 m; 13,56 m_; 1,81 
m ; 51,0), 4. Radn 
Iași) 3 606 p (11,2; 6,70 m; 12,08 m ; 
1,90 m; 52,6).

PENTATLON (100 mg, greutate, 
înălțime) i 1. Anca Hoinărescu („U“ 
Cluj) 2 363 p (14,2 ; 10,71 m; 1,65 m), 
2. Erica Teodorescu (Dinamo) 2 339 
p (15,0; 10,14 m, 1,76 m). 3. Valeria 
Biduleac (Constructorul) 2154 p 
(14,2 ; 9,02 m ; 1,56 m) 4. Elena
Mirza (Dinamo) 2 126 p (13,9; 9,49 m; 
1,47 m).

Concursul continuă azi de la 
ora 10.

VI. MORARU

La Slatina s-a desfășurat, ieri, 
plenara Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Olt. în sala 
de festivități a Liceului Radu Gre- 
ceanu au luat loc, alături 
brii C.J.E.F.S.. numeroși 
directori de licee și școli 
din județ, președinți de
sportive, activiști sportivi, cadre 
tehnice ale mișcării sportive.

La lucrări au participat, de ase
menea, tovarășii Constantin Gheor- 
ghe, secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., și alți membri 
ai Biroului Comitetului județean, 
Gheorghe Băiașu, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, Traian 
Dicu, prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Florin Petrescu, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean, Ion Marin, secre
tar al Consiliului județean al sin
dicatelor, Ion Georgescu, vicepre
ședinte al Consiliului județean al 
Organizației pionierilor, alți repre
zentanți ai instituțiilor și organi
zațiilor obștești cu atribuții în do
meniul sportului.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, a 
fost prezent tovarășul general-lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

Pe marginea documentului pre-

zentat, Planul de măsuri alcătuit în 
lumina Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., din 28 februarie — 2 mar
tie 1973, cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, s-au purtat ample discuții. 
Vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri de îmbunătățire a planului, 
care au fost însușite de plenară.

Luînd cuvîntul, tovarășul general- 
It. Marin Dragnea a insistat asupra 
necesității instaurării unui climat de 
înaltă disciplină și exigență în 
munca noului Birou executiv ales, 
pentru realizarea integrală a pia
nului de măsuri. Vorbitorul a ară
tat principalele căi care vor trebui 
urmate pentru consolidarea sportu
lui de masă și abordarea de pe a- 
ceastă bază solidă a activității de 
performantă, care poate găsi un te
ren deosebit de fertil în județul Olt 
și a insistat asupra importanței di
namizării cadrelor de specialiști și 
a organizațiilor locale cu atribuții 
in sport și in direcția îmbunătă
țirii bazei materiale.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Constan
tin Gheorghe, secretar al Comitetu
lui județean de partid, care a subli-

(Continuare în pag. a 2-a)

Nicolau (Steaua)

Gavrilaș (C.S.M.
TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). — 

în moderna sală Olimpia din loca
litate, au continuat — marți — în
trecerile din cadrul Jocurilor balca
nice de volei, în prezența unui nu
meros public.

în prima partidă a zilei s-au în- 
tîlnit reprezentativele feminine ale 
Bulgariei fi Turciei. Antrenorul 
sextetului bulgar, Boris Naeev, a 
introdus în teren o echipă alcătuită 
din multe jucătoare de rezervă, care 
au reușit, totuși, să se Impună ca-

JOCURILE BALCANICE

Chiar în zilele frumoa
se — piscinele (în foto
grafie cea de lingă ho
telul Muntenia, stațiu
nea Olimp) sînt solici

tate.

ral se înscriu ca o prezență activă 
în acest imens teritoriu al odih
nei, vacantei și refacerii forțelor 
oamenilor muncii, în ce măsură 
factorii responsabili de aici răspund 
sarcinilor reieșite din recenta Ho- 
tărfre a Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

VREȚI SĂ FACEȚI SPORT?

Categoric, O.N.T. Litoral, Com- 
turist și, bineînțeles, Consiliile popu
lare, s-au preocupat de amenaja
rea unor baze sportive în stațiuni. 
Astfel există parcuri nautice cu 
yole, sandoline, bărci cu rame, șa
lupe rapide, vaporașe (Mamaia, E- 
forie Nord, Jupiter). A crescut mult 
numărul piscinelor — foarte soli
citate. Acum multe hoteluri de pe 
litoral au piscine cu bazine pentru 
adulți și copii. Spre deosebire de 
alți ani, la acestea — contra unei 
taxe — au acces și turiștii care 
nu locuiesc ta hotelul respectiv. De 
la închiderea sezonului trecut și 
pină in prezent, numărul piscine
lor a crescut, ajungind la 40, din
tre care 5 acoperite și 35 desco
perite. Cele 5, acoperite, cu apă 
de mare încălzită, pot fi frecven
tate în tot cursul anului, indife
rent de anotimp. (Mamaia, Eforie 
Nord la complexul Agigea și ho
telurile Neptun, Doina, Sulina din 
Neptun). Apa se poate încălzi și în 
multe alte din piscinele 
rite.

Pentru cel care doresc 
tenis de cîmp, volei sau 
în stațiunile de pe litoral există 19 
baze sportive, deschise permanent, 
avind la dispoziția celor interesat) 
echipament și instructori calificați.

Amatorii de minigolf au 31 de te
renuri iar cei de popice — 6 mo
derne și impunătoare săli de bow
ling (Mamaia, Olimp, Neptun, Ju
piter, Venus și Saturn).

AGREMENTUL DV. ESTE 
ASIGURAT

Sîntem în măsură să facem a- 
ceastă afirmație întrucît ne-am dat

seama că pretutindeni agrementul 
este privit... cu seriozitate. Pentru 
aceasta s-au folosit, bineînțeles, 
mijloace diferite. Copiii și adulții 
vor avea la dispoziție 17 centre de 
jocuri mecanice (aflate în toate sta
țiunile) ; parcuri de distracții la 
Mamaia (cel mai mare), Eforie 
Nord, Neptun și Jupiter. La dispo
ziția copiilor și adulților vor fi e- 
lectroscuterele, parașute, aviacaruri, 
carusele, miniscutere, babycaruri. 
trenulețe de vacanță și... 12 disco-

Modesto FERRARINI
Cornel POPA, coresp. județean
Fotografii : Mircea RADULESCU

(Continuare în pag a 3-a)

descope-

să joace 
baschet.

upâ cum se vede, litoralul Mării Negre își primește oaspeții și în 
acest sezon estival — așa cum ne-a învățat în fiecare an — cu 
surprize plăcute. L-am vizitat în aceste zile și, îngrijit, bine gos

podărit, el pare mai strălucitor, demn de faima sa internațională. Evi
dent se pot trage o serie de concluzii in ceea ce privește SPORTUL și 
AGREMENTUL:

• Numărul terenurilor de sport existente pe litoral este la prima ve
dere impunător. Totuși, repartizate pe stațiuni și vizitatori - mai ales în 
perioadele de vîrf — acestea devin insuficiente. O.N.T. Litoral și Consi
liile populare locale au datoria să se preocupe cu toată seriozitatea 
de amenajarea și întreținerea bazelor sportive.

• Echipamentul și materialul sportiv de închiriat, ca și prezența in
structorilor calificați, la principalele baze sportive de pe litoral, măresc 
eficacitatea și randamentul acestora, lată de ce această problemă tre
buie să stea în atenția organelor de resort

• Dat fiind faptul că marea este principalul loc unde se pot practi
ca majoritatea sporturilor pe apă (ideea excelentă a piscinelor este încă 
o dovadă) pledează pentru extinderea și dotarea parcurilor nautice. In 
acest sens amintim de un deziderat mai vechi : organizarea de excursii 
cu vaporașe pe mare.

• Rentabilitatea piscinelor — din acest punct de vedere subliniem 
recenta măsură de a se permite accesul tuturor turiștilor la piscine 
chiar dacă nu locuiesc în hotelurile ce le patronează — trebuie să stea 
în atenția gospodarilor stațiunilor.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI DIN NOU ÎNVINGĂTORI
9

tegoric în fața fragilei formații 
turce cu 3—0 (7, 4, 8), la capătul
unui joc de un scăzut nivel tehnic 
și spectacular. Doar Maria Petkova 
și, parțial, Tania Numdjeieva s-au 
detașat .din reprezentativa Bulga
riei. Au arbitrat foarte bine Arghi- 
ropolos (Grecia) și Bilal (Albania).

în continuarea programului au e- 
voluat echipele masculine ale Iugo
slaviei și Greciei. Avind drept cri
teriu de apreciere modul cum au 
jucat aceste formații in ziua prece
dentă, precum fi palmaresul lor 
internațional, se anticipa o victorie 
comodă a voleibaliștilor iugoslavi. 
Șl primele două seturi aveau să

3 — 0 cu Albania
confirme pronosticurile, ele fiind 
adjudecate, destul de ușor, la 7 și 
la 8. Dar, spre surprinderea gene
rală, în setul al treilea sportivii 
greci au forțat ritmul, au profitat 
de căderea adversarilor, care s-au 
văzut prea devreme învingători și 
au preluat inițiativa conducted cu 
9—1 și 13—9. Ei au reușit să redu
că din handicap, cîștigînd setul la 
12. Eforturile depuse s-au făcut re
simțite în setul al 4-lea, pe care 
sportivii eleni l-au cedat la 8 — 
victoria revenind astfel cu 3—1 (7,

8, — 12, 8) echipei iugoslave. S-au 
remarcat Bakarec, Radelievici de 
la învingători, respectiv Curbedis și 
Iorganidis. A condus foarte bine 
cuplul român D. Rădulescu și I. 
Nicolae.

Nici unul dintre spectatorii prezenți 
la partida dintre formațiile masculine 
ale Bulgariei și Turciei, programată 
în deschiderea programului de după- 
amiază, nu se îndoia de faptul că 
vicecampionll mondiali vor obține un 
succes ușor. Spre surprinderea tutu
ror, Insă, sextetul bulgar acționează 
la Începutul meciului fără orizont in

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

DUPĂ UN MECI SPLENDID

STEAUA MINAUR BAIA MARE 21-12
LA HANDBAL MASCULIN

Desfășurat, Ieri după amiază, pe 
terenul Steaua, din Capitală, meciul 
Steaua — Minaur Baia Mare (restan
ță din cadrul diviziei A de handbal 
masculin) era așteptat cu mare inte
res, chiar dacă rezultatul nu mai pu
tea influența direct asupra pozițiilor 
ocupate in clasament de cele două 
formații. Și, spre plăcerea celor peste 
500 de spectatori, jocul a fost extrem 
de frumos, plin de dinamism, presă
rat cu faze spectaculoase la ambele 
porțl, dar mai ales la cea a băimă- 
renilor. Elevii Iul Corne] Oțetea — 
In zi excelentă — au Înscris fiecare 
cel puțin cite un gol (!), oferind un

handbal de calitate, un handbal cum 
am vrea să vedem întotdeauna.

Fără a fi eclipsați de verva adver
sarilor, jucătorii de la Minaur au 
căutat să dea o ripostă cit mai bună 
— și au reușit acest lucru o mare 
parte din meci — dar apărarea lor, 
nesigură, n-a putut stăvili atacurile 
impetuoase ale bucureștenilor. Rezul
tatul Intîlnlrii: 21—12 (10—6) în favoa
rea echipei Steaua. Principalii rea
lizatorii Birtalan (4), Kicsid (3) șl 
Stock! (3) —. Steaua, respectiv Stoica 
(5) și Palko (3). Au arbitrat ireproșa
bil craiovenii VI. Cojocaru și I. Mihă- 
ilescu (al. h.).
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PROGRESUL JUNIOARELOR Șl JUNIORILOR ESTE ÎNCĂ PREA LENT! PLENARA
I"

Urmărind meciurile Unor echipe 
participante la campionatul repu
blican al țcolarllor șl juniorilor șl, 
în mod special, pe cele calificate în 
turneele finale ce au avut loc re
cent la Brașov, am putut constata 
(comparînd valoarea ediției din 
acest an cu cea de anul trecut) că 
progresul Juniorilor și junioarelor 
noastre este prea lent și nu ține 
pasul cu solicitările tot mai mari ale 
baschetului de performanță.

Cîteva din cauze socotesc că 
eînt:

1. Selecția este încă nesatisfăcă
toare (ținînd cont de media gene
rală a taliei și de faptul că, din cele 
16 finaliste, doar 2—3 elemente pot 
fi reținute pentru posturile de pi
voți; așa încît sînt puține speranțele 
ca la o ediție viitoare a Jocurilor 
Olimpice să ne prezentăm cu echipe 
„solide11, așa cum arătau cele ce 
au urcat pînă acum pe podium.

2. Cu toate că se constată unele 
progrese, pregătirea fizică este încă 
neglijată, așa cum a reieșit și din 
recenta anchetă a ziarului „Spor
tul11. O astfel de constatare se re
feră, deci, nu numai la echipele 
din eșalonul superior al performan
tei, ci și la nivelul juniorilor. Con
firmarea cea mai concretă ne-a 
dat-o analiza normelor de control 
recent trecute de către toți jucătorii 
din divizia școlară. Rezultatele do
vedesc completa neglijare a acestui 
important factor al pregătirii. Vi
teza, îndemînarea, detenta lasă de 
dorit, iar ritmul lent și oboseala 
penibilă a jucătorilor, în ultimele 
zile ale turneelor finale, acuză di
rect pe cei responsabili.

3. Tehnica individuală satisface, 
idacă avem în vedere că o serie 
de procedee moderne sînt .corect în
sușite și folosite frecvent (arunca
rea din săritură, cîrlig, capacul etc.).

trebuie ca jucătorii aflați acum !n 
pregătire la echipele școlare *& se 
antreneze mult mai intens, tă de
pună un volum de lucru extraordi
nar, să fie educați în spiritul pa
triotic necesar pentru realizarea, 
cu pasiune, spirit de ueriflelu ți 
dăruire, a unui salt calitativ în 
baschetul de performanță.

Evidențiind pentru munca lor pe 
Inimoșii antrenori Gheorghe Beno- 
ne, Vaglle Mureșan, George Chira- 
leu, Hori* Pop, Maria Popovicl, 
Giinter Mahler ți remarcînd o serie 
de elemente valoroase în rîndurile 
elevilor participant la această edi
ția a campionatului național de ju
niori și școlari, nu pot să închei

Laura Steinberg (Lie. 4 
Oradea), un talent evi
dențiat cu prilejul cam
pionatului elevelor și 

junioarelor.

COMISIEI CENTRALE 
PENTRU 

EDUCAȚIE FIZICA 
CI 2PfiDT 

IN RlNDUL FEMEILOR
Ieri s-a desfășurat la sediul 

C.N.E.F.S. ședința plenară a Comi
siei centrale pentru educație fizică 
și sport în rîndul femeilor. Princi
palul punct al ordinei de zi l-a con
stituit discutarea și adoptarea pla
nului de activitate al comisiei pe 
anul 1973. în cadrul acestui plan, 
problemele esențiale au fost cele 
privind răspîndirea activității de 
educație fizică și sport în rîndul 
femeilor, ale activității sportive de 
masă (înființarea de către C.N.E.F.S. 
a unor centre de gimnastică de în
treținere și modernă în cîteva ju
dețe și în municipiul București, și 
determinarea celor mai accesibile 
și mai populare acțiuni de masă în 
vederea generalizării lor) și ale 
sportului de performanță. Planul 
mai cuprinde măsuri organizatorice 
precum și acțiuni de îndrumare și 
control ale comisiei.

PLENARA 
C.J.E.F.S. OLT

(Urmare din pag l)

ANTRENORI Șl SPORTIVI DISTINȘI
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII CLUBULUI DINAMO

Luni după amiază, cu prilejul 
festivității prilejuite de sărbăto
rirea împlinirii a 25 de ani de 
existentă a clubului sportiv Di
namo București, au fost înmî- 
nate — așa cum am anunțat — 
distincțiile de .„Antrenor eme
rit1', „Maestru emerit al sportu
lui" și „Maestru al sportului11 u- 
nui mare număr de antrenori și 
sportivi dinamoviști.

.-.Au fost distinși cu titlul de 
„ANTRENOR EMERIT" ;

loan Benga (atletism), Nicolae 
Voieu (ciclism). Dumitru Popu 
(canotaj), Francisc Kocsis (gim
nastică). Mihail Flamaropol (ho
chei). Dumitru Cuc (lupte). Ca
rol Corcec (polo) și Dan Nicu- 
lescu (baschet).

Au fost distinși cu titlul de 
„MAESTRU EMERIT AL SPOR
TULUI" :

Nicolae Mustață. Zoltan Va- 
moș, Florica Oțel-Safta (atle
tism), Gh. Novac, Radu Diaco-

nescu (baschet). Dumitru Ciobo- 
taru (box), Viorica Udrescu, 
Oprea Păunescu, Ionel Petrov 
(canotaj), Gabriel Moieeanu (ci
clism), Maria Nichiforov (caiac), 
Augustin Deleanu (fotbal), Fre
deric Orendi, Georgeta Hurmu- 
zache-Dumitrescu (gimnastică), 
Constantin Dumitraș, Eduard 
Pană (hochei), loan Țăranu, Gh. 
Popovici, Victor Dolipschi (lupte), 
Gh. Nica (rugby). Ștefan Caban. 
Marin Ferecatu. Jacquellinc 
Zvoneschi (tir), William Schrei
ber, Gabriel Udișteanu, Mircea 
Cristea (volei).

Le-a fost acordat titlul de 
„MAESTRU AL SPORTULUI” 
următorilor :

Moise Hatoș (atletism), Florian 
Dumitrescu (fotbal). Li viu Bota 
(handbal), Florea Zgîncă, Iordan 
Dumitru, Gh. Huțanu, Theodor 
Tureanu. Aurel Moiș, Dumitru 
Axinte, Marian Costea, Dan Mi- 
hăilescti, Octavian Bandas (ho

chei), Teodor Nuțeanu, Aurel 
Vițalariu (înot). Cornel Roman, 
Dorin Lepădat (judo), Viorel Rus, 
Adrian Nastasiu, Dan Frîncu, 
Mihai Popescu (polo). Dan Co- 
ravu (rugby). Dumitru Matei, 
Constantin Codreanu (tir). Emi
lia Stoian, Margareta Șorban, 
Cornel Oros, Laurențiu Dumă- 
noiu (volei).

Fără îndoială, distincțiile acor
date răsplătesc activitatea depusă 
în pregătire rezultatele obținute 
pe plan național și international 
de către acești sportivi $i teh
nicieni. Ele vor constitui, de a- 
semenea, un puternic stimulent 
pentru toți sportivii clubului Di
namo. precum și pentftl cei din 
alte cluburi și asociații sportive 
pentru dobîndirea unor și mai 
mari succese, pentru o contribu
ție și mai substanțială la spori
rea prestigiului sportiv interna
tional al României‘sdcîaTTăfe.

„CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ" A SCOS IN EVIDENȚĂ

ASALTUL ATLEȚILOR JUNIORI
• ,,Noul val“ capabil să ridice clasa atletismului românesc • Atenție la suprasolicitarea

Nemulțumește, însă, lipsa de exer
sare la antrenamente a elementelor 
fundamentale : poziția joasă, jocul 
de picioare în defensivă și ofensivă, 
săriturile la panou, driblingul în 
adîncime etc. Nu este satisfăcător 
nici procentajul aruncărilor din ac
țiuni și, mai ales, faptul că numă
rul de greșeli de tehnică pe joc este 
prea ridicat. Iată exemple de la 
finale : la băieți — Liceul 35 Bucu
rești : 44o/o la aruncări din acțiu
ne, 13 mingi pierdute, din care 3 
din pase greșite în jocul cu Școala

Nu pot omite faptul că o serie 
de unități, cum sînt Școlile sportive 
din Cluj, Satu Mare și Liceul 35 
București, și-au îndeplinit datoria, 
pregătind elemente valoroase care 
au fost promovate cu curaj în echi
pele divizionare A.

decît cu convingerea că ieșirea din 
mediocritate depinde de îmbunătă
țirea radicală a muncii tuturor fac
torilor din baschetul nostru de per
formanță.

' prof, OCTAVIAN DIMITRIU 
secretar general al F.R.B.

MOZAIC COMPET1ȚIONAL
sportivă Timișoara ;

la fete — jocul dintre Școala spor
tivă Constanța și C.S.M. Iași : pro
centaje la aruncări : Iași 19°/o, Con
stanța 4O’/o ; mingi pierdute : 25 Iași 
și 35 Constanța.

4. Tactic, ar trebui să se joace 
mai modern. Baschetul nu trebuie 
considerat numai un joc al inteli
genței creatoare. al combinațiilor 
de 2—3 jucători, ci și o dispută 
sportivă care solicită angajarea în
tregului efectiv? A 'juca modewx 
înseamnă a aplica formele agresive 
de apărare, a folosi marcajul activ, 
agresiv, a juca la intercepție, asi- 
gurînd in același timp echilibrul 
defensiv și lansind cu mult curaj 
contraatacul. Aș putea menționa ca 
exemple pozitive doar echipele Li
ceului 35 (băieți și fete), pentrU jo
cul agresiv și contraatacul prompt, 
Școlii sportive Cluj (băieți), pen
tru angajarea fizică totală și pu
terea de luptă; Liceului 4 Oradea 
(fete). Mi-au mai' plăcut, pentru 
orientarea tactică clară și temeinic 
însușită, echipa Școlii sportive Con
stanța (fete). Dar, cu cîteva flori... 
Dacă toate aceste calități ar fi gru
pate la o singură echipă, atunci am 
putea spune că se joacă modern, la 
nivelul baschetului internațional 
valoros.

în sfirșit, o altă constatare. Dato
rită pasiunii și muncii unor pro
fesori ambițioși, o serie de echipe 
uparțlnînd unor unități nespeciali
zate, au reușit performanța de a 
ajunge în finale, lucru pentru care 
merită felicitări în același timp, 
se pune întrebarea : ce calitate are 
munca unor profesori de la Școala 
sportivă Craiova și Școala sportivă 
Tg. Jiu dacă nu au putut depăși o 
echipă modestă ca cea a Liceului 
Unirea din Tr. Măgurele ?

Dacă vrem să fim prezenți la 
Jocurile Olimpice din anul 1980,

Programul turneelor 
de la Tg. Mureș și Constanța

Campionatele republicane de bas
chet vor continua, săptămina aceas
ta. prin turneele ce se vor desfășura 
vineri, sîmbătă și duminică. La Tg. 
Mureș, în sala I.M.F., echipele fe
minine își vor disputa ultimele trei 
etape, la sfîrșitul cărora deținătoa
rele primului loc vor primi tricou
rile de campioane ale României ; 
ia Constanța, în Sala sporturilor, 
tearh-urile masculine vor susține 
partidele etapelor 28, 29 și 30. Iată, 
însă, programul complet al jocurilor 
(intre paranteze, rezultatele din tu
rurile precedente).

TG. MUREȘ • VINERI, de Ia ora 
9 : Rapid — Sănătatea Satu Mare 
(7.°—52. 95—65), Universitatea Timi
șoara •- P>1: tehnica București (56—84, 
54—88); DE LA ORA 16: Voința 
București — I.E.F.S. (39—44, 47-60). 
Universitatea Cluj — Constructorul 
București (5t—50, 35—40), Voința Tg. 
Mures — Grisul Oradea (65—62, 
47—54) ; SÎMBĂTĂ DE LA ORA 9 : 
Sănătatea — Voința București (65—77, 
34—75), Crisul — Rapid (64—46, 
52—65); DE LA ORA 16 : ,.U“ Cluj— 
Universitatea Timișoara (57—89, 59 
53), Constructorul — Voința Tg. 
Mureș (51—48. 52—55), Politehnica— 
I.E.F.S. (75—52 , 56—55) ; DUMINICA, 
DE. LA ORA 8- Voința București— 
Crișul (76—64. 46—52), Politehnica - 
Sănătatea (82—59. 71—61), Universi
tatea Timișoara — Constructorul 
(70—48, 50—38), Rapid — Voința Tg. 
Mures (64—45, 79—66), I.E.F.S — „U“ 
Cluj (81—47. 61-47);

CONSTANTA. VINERI. DE I.A 
ORA 9 : „U“ Ciui — Voința Bucu
rești (67-37, 73—46), ICHF — Steaua 
(77—94, 70—74) ; DE LA ORA 15 :
I.E.F.S. — Academia Militară (106 
- 77, 95—66). Politehnica Cluj — Uni
versitatea Timișoara (67—58, 78—83), 
Farul — Rapid (67—61, 62—59). Poli
tehnica București — Dinamo (72—124, 
74_92); SÎMBĂTĂ, DE LA ORA 9.30; 
Voința — Steaua (42—82, 67—86),

I.E.F.S. — Polithenica Cluj (58—45, 
68—78); DE LA ORA 15 : Rapid — 
Academia Militară (76—54, 108—79), 
,,U“ Clui — Universitatea Timișoara 
(71—53, 80—"2), Farul — Politehnica 
București (67—68. 63—61). ICHF — 
Dinamo (72—90. 75-88) ; DUMINICĂ, 
DE LA OR A 8 : Politehnica Cluj — 
Rapid (62—53, 56—61), Steaua — ,.U“ 
Cluj (60—52, 85—83), Farul — ICHF 
(65—66. 58—75), Universitatea Timi
șoara - I E.F.S. (87—48, 64—74), Aca
demia Militară — Politehnica Bucu
rești (69—79, 88—90), Dinamo —
Voința (80—57. 91—64)

Loturile de junioare și de juniori
În vederea principalelor comoetiții 

internaționale de junioare și de ju
niori ale acestui sezon (campionatul 
european și Balcaniada la junioare, 
Balcaniada si Cupa Prietenia la ju
niori), au fost alcătuite următoarele 
loturi : FETE ! Mariana Andreescu 
(Voința București), Ana latan. Ale
xandrina Tomescu (Olimpia Bucu
rești), Mihaela Bordea, Georgcta E- 
pure (Lie. 35 București). Corina Col- 
țescu (Lie. 2 Pitești), Ileana Portik 
(Șc. sp, Ghiorgbeni), Rodica Goian 
(Universitatea Timișoara), Mirehi 
Irică, Elena Pop (Șc. sp. Constanța), 
Diana Mihalic. Aurica Pop (Sănă
tatea Satu Mare). Adriana Cristea 
(Sănătatea Satu Mare), Gabriela Nuț 
(Tomistex Constanța). Liliana Ciobo- 
taru, Maia Cuțov (Șc. sp. Ploiești), 
Viorica Moraru, Irina Szekel.v, Lia
na Jigliisan (Universitatea Cluj). Ele* 
na Marica (Șc. sp. Brașov) ; BĂIEȚI: 
Sever Osacenco, Aurel Chioreanu, 
Cristian Fluturas, Mihai Stratulat. 
Virgil Căpusun, Dan Burcă (Lie. 35 
București), Viorel Dragnea (Politeh
nica București), Cornel Voicu, Mihai 
Constantinescu (Dinamo București), 
Ioan Uglai (Șc. sp. Satu Mare). Do- 
lin Pomîrlă (Politehnica Iași), Mihai 
C'araion, Gheorghe Radu (Farul Con
stanța), Adrian Mihalache (Șc. sp. 
Mediaș), Iulian Popa (Șc. sp. Con
stanța). Sorin Vidican (Politehnica 
Cluj), Gabriel David (Șc. sp. Buzău), 
Romeo Țimbuli (Șc. sp. Cluj).

niat că resursele umane șl materia
le ale județului, experiența pozitivă 
ce a fost dobindită, sprijinul neli
mitat care există din partea orga
nelor de partid, creează premisele 
unui salt calitativ considerabil in 
activitatea de educație fizică și 
sport. Vorbitorul s-a angajat, în nu
mele activului sportiv din județ, 
să transpună cît mai grabnic sarci
nile ce decurg din Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea mișcării sportive.

In Biroul Executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Constantin Gheorghe, 
președinte, Vaslle Stanciu, prim- 
vicepreședinte, Gheorghe Băiașu, 
Nicolae Crăciun, președintele Con
siliului sindical județean, Traian 
Dicu, Ionel Nicolescu, președintele 
Consiliului județean al Organizației 
pionierilor și Florin Petrescu, vice
președinți, Emil Constantinescu, se
cretar, precum și încă 11 membri.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
expresia liotărîrii ferme de a 
transpune neîntîrziat în viață sar
cinile trasate dc partid mișcării 
sportive.

juniorilor în concursuri 9
Sîmbătă și duminică am avut pri

lejul să urmărim, pe 6tadionul Re
publicii din Capitală, în reuninea 
cu caracter republican, „Concursul 
de primăvară al seniorilor", marea 
majoritate a atletilor noștri ftlm- 
tași. Trecerea în revistă a pregătirii 
desfășurate în lunile ele toamnă și 
de iarnă, materializată în rezulta
tele înscrise în foile de concurs, e- 
voluția atleților noștri pe traectul 
calității, ne-au dat. posibilitatea să 
apreciem stadiul atins, pași făcuti. 
să întrevedem, cu excepțiile de ri
goare. perspectivele lor și ale atle
tismului românesc in sezonul anu
lui 1973, primul din ciclul olimpic 
Montreal — 1976.

Nici de această dată plutonul 
fruntașilor n-a fast complet. Au lip-' 
sit o serie de performeri, fie acci
dentați, fie plecați peste hotare, 
fie.-». Cu toate acestea testul a fost 
parcă și mai edificator țlecît cel an
terior (prima etapă a cămptonatt’i-'* 
lui pe echipe), poâte pentru că în 
acest răstimp surplusul de pregă
tire și-a spus cuvîntul/ poate pen
tru că ambițiile (era vorba și <fe se
lecționarea în loturile naționale..) 
erau mai mari. Ceea ce am des
prins, in primul rînd, din desfășu
rarea recentului concurs este pro
gresul anroape general ai atleților 
și atletelor noastre. Avem convin-

. gerea că la baza lui se află temei-

Oare acesta să fie potențialul real al seniorilor ?
nica pregătire din timpul iernii, în- 
greunarea antrenamentului, crește
rea responsabilității sportivilor și 
antrenorilor față de pregătire și e- 
voluție, dorința atletilor de a-și o- 
nora selecționarea în echipele re
prezentative cu performante la 
nivelul cerințelor, la cel al exigen
telor internaționale. Aceasta este si
tuația la brobele de disc, înălțime, 
1 500 m, 400 m șl 3 000 m femei, 
400 mg, 110 mg, lungime bărbați 
ș.a. Sigur s-ar putea obiecta faptul 
că îmbunătățirea este evidentă nu
mai la primul sau doar la primii 
doi clasați, dar noi am luat în 
considerație si mulțimea- recorduri
lor personale ale următorilor care, 
și ele, atestă startul 6pre un pro
mițător progres.

Cloul reuniunii de pe stadionul 
Republicii a fost, fără îndoială, 
comportarea excelentă a reprezen
tanților „noului val“. Prin dezinvol
tura cil cate și-au disputat întîie- 
tatea în compania experimentalilor 
lor adversari, prin performanțele 
realizate (toate cele 12 recorduri ale 
concursului aparțin, de fapt, atle- 
ților tineri) și, mai ales, prin ritmul 
rapid de creștere pe care l-a de
monstrat, generația nouă se anunță 
ca o veritabilă explozie în atletis
mul românesc. Acest schimb de șta
fetă — puternic, talentat, bine pre
gătit, eficace — este după opinia

TIR
\

Trăgătorii români care, au parti
cipat la campionatele internațio
nale de tir ale Iugoslaviei, desfășu
rate recent la Belgrad, au avut o 
comportare onorabilă. Ei au obți
nut o serie de rezultate valoroase, 
fiind printre animatorii competi
ției.

în cea de a doua zi a întreceri
lor, în proba de armă standard 
3x20 focuri, Melania Petrescu — 
la senioare ș; Vasilica Manea — 
la juniori, s-au clasat pe locurile 
secunde cu cifre valoroase — 564 p 
și, respectiv, 562 p. La proba se
nioarelor echipa feminină a țării 
noastre a ocupat primul loc. lată 
rezultatele tehnice : armă standard 
3x20 f senioare: 1. Valeria Sabadka 
(Iugoslavia) 566 p, 2. Melania Pe
trescu (România) 564 p (pe poziții 
193—182—189)... 6. Mariana Feodot 
(ea cîștigase în prima zi proba de

TRĂGĂTORII ROMÂNI S-AU COMPORTAT BINE
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE IUGOSLAVIEI
60 f cu 594 p) 558 p, 7.. Edda Baia 
556 p, 8. Magda Borcea-Jlj.4; p. Pe 
echipe : 1. România 1676 p, 2. Iugo- 

--slavia 1671 p, 3-, Elveția 1577 p.
Juniori: 1. S. Pejovitz (Iugoslavia) 
562 p (baraj 94), 2. Vasilica Manea 
(România) 562 p (93). 3. R. JNicu- 
lescu 560 p... 6. V. Stancu 554 p.... 
9.: L. Ilovici 547 p... 11. Georgiana 
Oprișan 543 p. Pe echipe: I. Iugo
slavia 1663 p, 2. România 1654 p, 
3. Elveția 1847 p. Armă liberă ca
libru redus 3x40 f seniori 1, S. Milu- 
tinovici (Iugoslavia) 1152 p... 4. 
E. Satala 1132 p... 9. M. Marin 1122 
p... 21. C. Manole 1107 p... 23. Gh. 
Vlădan 1104 p. Pistol liber 60 f 
seniori : 1. J, Gyongyosi ((Uhgaria) 
546 p... 8. N. Ciotloș 537 p..j 11. D.
Popescu 52.7 p, 12. M. Trușoă.. 
521 p. ■ ...

rinesen. V. Gheorghiță, Em, Pan
durii și Beli Vezeanu.

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI1-," 
O REUȘITA ÎNTRECERE PE ECHIPE

TALER1STII
IN

ROMANI EVOLUEAZĂ 
CEHOSLOVACIA

Noile perspective și proiecte
(Urmare am pag 1)

ale sportului maramureșean
de 25—27 mai va avea*

Izvoarele, Stoiceni, Hoteni, Apa Să
rată, Stejarul, Prislop, ca și cuprin- 
zătoarea manifestare „Toamna băimă- 
reană". S-a subliniat, de asemenea, 
larga participare la întrecerile de 
fotbal, volei, ciclism, handbal, popice, 
din cadrul „Cupei tineretului", ca și 
emulația pe care a stîrnit-o recent 
încheiata ediție a „Crosului tineretu
lui". Un moment de detentă a cu
noscut sportul maselor din Maramu
reș după apariția I-Iotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R., cînd a fost instituită 
„Ziua sportului" în școli, declanșate 
acțiuni de selecție printre elevi, ac
tivizate campionatele asociațiilor 
sportive din întreprinderi, instituții și 
scoli.

Dar, cu tot progresul evident reali
zat, activitatea sportivă de masă din 
întreprinderile, instituțiile, Unitățile 
de lnvățămtnt, cooperativele mește
șugărești din comunele județului Ma
ramureș „nu s-a ridicat la nivelul 
sarcinilor puse de partidul și statul 
nostru și nu sînt în concordanță cu 
condițiile materiale asigurate" — a 
specificat raportul. Numărul oameni
lor muncii angrenați într-o activitate 
permanentă continuă să fie mic ; în
trecerile de la nivelul asociațiilor 
sportive nu cuprind — decît rareori 
— etapele pe atelier, secții, sectoare 
si sate, fazele de masă ale marilor 
competiții (Cupa tineretului de la 
sate. Crosul tineretului, Olimpiada 
fetelor) nu înglobează întreaga masă 
de tineri și oameni ai muncii, astfel 
că etapele superioare sînt atacate de 
competitori recrutați fără o selecție 
prealabilă : numărul participanților 
la acțiunile turistice este încă redus, 
în privința activității sportive de 
masă din școli șl facultăți, s-a sesi
zat existența unui număr apreciabil

de unități unde întrecerile inter-clase, 
pe școală și inter-facultăți au fost 
neglijate, ca și faptul că numărul ele; 
vilor și studenților atașați sportului 
continuă să fie nesatisfăcător, iar ba
zele sportive din incintele școlilor să 
rămînă, duminici de-a rîndul, neuti
lizate. Explicații ? Interes redus din 
partea unor factori, înțelegere super
ficială a rolului pe care îl prezintă, 
pentru sănătatea și pregătirea fiziră 
a cetățenilor, activitățile de mișcare.

Atrăglnd atenția asupra tuturor a- 
cestor neajunsuri, tovarășul Gheor
ghe Blaj, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, a recomandat, 
în cuvîntul său de concluzii. înscrie
rea în planul de măsuri a unor res
ponsabilități precise pentru organele 
si organizațiile de partid, cele sindi
cale, de U.T.C., pionieri, cooperatiste 
etc. în vederea cuprinderii Întregului 
tineret, a populației din județul Ma
ramureș, în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și turismului. 
S-a indicat, astfel, tuturor asociații
lor sportive, ca în fiecare săptămină 
să prevadă organizarea cel puțin a 
unei acțiuni sportive de masă, desfă
șurată, cu prioritate, in aer liber ; ca 
întrecerile de masă, organizate în ca
drul asociațiilor sportive, să se des
fășoare de-a lungul întregului an, 
baza acestora constituind-o atelierul, 
secția, serviciul, brigada ; ca în fie
care comună să se desfășoare, tri
mestrial, cite un festival cultural 
sportiv, iar lunar cite o duminică 
sportivă; ca acțiunile sportive din 
cartiere să devină din proiecte rea
lități. Acțiuni ferme au fost hotărîte 
și pentru sportul școlar și universi
tar, ele mergtnd de la atenția deo
sebită ce trebuie acordată eficienței 
procesului de învățămînt în cadrul 
orelor de educație fizică, pînă la ac
tivitățile sportive școlare șl extra-

vestit muncă și bani sînt mari. Sec
țiile de schi. lupte, box, oină nu 
se ridică la nivelul tradițiilor si con
dițiilor existente. Activitatea dc per
formanță a secțiilor de fotbal „Mine
rul", „Constructorul", „Topitorul" 
Baia Mare, „Bradul" Vișeu, C.I.L. 
Sighetu-Marmației, „Minerul" Borșa 
este slabă, de mai mulți ani ea inen- 
tinindu-se în acel nedorit statu quo. 
Cu excepția secției cu program a 
Liceului nr. 3, a celor două școli 
sportive de elevi și s Centrului de 
atletism din Șomcuta Mare, celelalte 
unități de învățămînt mediu și uni
versitar au făcut prea puțin pentru 
dezvoltarea unor discipline. în scopul 
lărgirii bazei de masă a sportului de 
performanță. Cauzele ? Muncă fără 
simț de răspundere, cadre care nu 
urmăresc îndeplinirea obligațiilor 
contractuale și a normelor de per
formanță stabilite, lipsă de preocu
pare pentru selectionarea celor mai

valoroase elemente, sportivi adepți ai 
minimului efort.

Vizavi de aceste stări de lucruri, 
ședința a indicat Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, sin
dicatelor, cluburilor și asociațiilor 
sportive, ca șl cadrelor tehnice, ^lua
rea grabnică de atitudine și măsuri 
„care să determine crearea unui ca
dru de exigentă privind desfășurarea 
procesului de instruire și educație, 
creșterea responsabilităților sportivilor 
fată de îndeplinirea integrală a o- 
biectivelor de performanță". S-a re
comandat, de asemenea, ca pînă la 
1 iulie toate organele de partid din 
instituțiile cărora le sînt subordonate 
cluburile și asociațiile cu secții de 
performanță să analizeze situația a- 
cestora, stabilind măsuri de intărire 
organizatorică, disciplinară, materială 
și tehnică, pentru ca acestea să poată 
desfășura un proces de instruire ca
litativ ridicat.

în zilele
loc la Brno (Cehoslovacia), o njȘIift»/ 
competiție internațională de taiere 
și skeet la care vor fi prezenți trâ-‘ 
gători cu pușca de vînătoare din', 
peste 10 țări. Este vorba de ,.Ma--’ 
rele premiu Brno" și „Marele pre
miu al Europei". Taleriștii, româ,ni. 
vor concura la ambele probe, skeet 
și talere în următoarea componen
ță : la skeet — Gh. Sencovici, G. 
Pintilie, D. Buduru. V. Petrovan și 
A. Sencovici, la talere — A. Ma-

LA FAZA ZONALA A „CUPEI 
ROMÂNIEI" DE LA MIZIL

FERESTRE NOI PENTRU EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL 
DIN MARAMUREȘ

școlare,

PERFORMANTA MARAMUREȘEANĂ TREBUIE SA RIDICE 
ȘTACHETA I

Performanța maramureșeană a 
trăit, în ultimul an, cîteva momente 
de satisfacție. Prima a fost legată de 
prezența celui dintîi sportiv băimă- 
rean — Gleb Pintilie — la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen, In proba de 
skeet. Apoi, de titlurile balcanice pe 
care le-au adus la Bala Mare gimnasta 
Iuliana Simonfi, atleta Aurelia Fiiip 
și schioara Eva Mezei. Bucurii au 
adus suporterilor divizionara A de 
handbal „Minaur" — adevărata reve
lație a ultimei ediții a campionatu
lui național — ca și echipa de volei 
„Explorări" promovată, recent, in 
prima divizie a țării. Pași importanți,

dătători de speranțe, s-au realizat șl 
pe linia consolidării mai multor sec
ții de performanță din județ.

Comparînd, însă, succesele obținute 
Ia acest capitol — de marcă — al 
sportului, cu sprijinul consistent de 
care el s-a bucurat, concluzia este că 
valoarea și cantitatea rezultatelor sînt 
Încă reduse, că nu toate unitățile — 
și nu toți factorii — s-au achitat 
corespunzător de obligațiile ce le-au 
revenit. Astfel, secțiile de atletism 
ale Clubului sportiv și Liceului cu 
program de educație fizică lucrează 
de mulți ani fără finalitate, iar pier
derile de sportivi în care s-au in-

Fără să fie prea bogată, baza spor
tivă a sportului maramureșean a spo
rit de la an la an șl ea se va ro
tunji apreciabil cînd cele patru o- 
biective aflate astăzi în construcție 
— Sala sporturilor. Bazinul de înot. 
Stadionul „23 August" și Poligonul de 
tir — ca și complexele sportive cu
prinse în angajamentele consiliilor 
populare vor intra în folosință. Cum 
ele vor deservi, însă, în principal, 
performanța și cum activitatea spor
tivă de masă cere, pretutindeni, se
dii pe care să se desfășoare, numărul 
terenurilor nepretențioase trebuie să 
fie — si trebuia să fie — mult mai 
ridicat. Lipsa de preocupare a facto
rilor responsabili din diferite uni
tăți economice face, însă, să existe 
încă întreprinderi cu un număr mare 
de muncitori (C.F.R., Agrofruct, Să
nătatea din Baia Mare, Fabrica de 
paruri din Sighet, „Iza" Vișeu) care 
nu dispun de nici Un teren de sport. 
Iar altele (ca Trustul local de con
strucții, I.M.M.N. Baia Mare, C.I.L. 
Sighet, Exploatarea minieră Baia 
Sprie) să întîrzie, sine die. darea 
în folosință a bazelor sportive de 
mult începute. Aceeași cauză face 
ca multe comune (Leordina, Repedea, 
Ieud, Săcel, Cupșeni, Coroieni), pre
cum ș! un mare număr de sate ce

le aparțin, să nu dispună de un mi
nimum de baze sportive, sau să ma
nifeste tendințe de a le desființa. Un 
interes redus s-a dovedit, de aseme
nea, pentru amenajarea spațiilor de 
joacă pentru copiii din cartierele de 
locuințe, pentru crearea terenurilor 
simple la locurile de agrement și 
stațiunile de odihnă.

Acordînd atenție deosebită „feres
trelor" ce trebuie deschise sportului 
de masă șl de performanță, organele 
de partid și de stat din Maramureș 
au Inclus în planul de măsuri sarcini 
precise pentru fiecare factor cu a- 
tribuții, astfel ca bazele existente să 
fie rațional exploatate, numărul te
renurilor simple, al spațiilor de joacă 
pentru copii, al zonelor de agrement 
de la orașe și sate să sporească con
siderabil, ca perimetrul performanței 
să se extindă apreciabil, ca asociațiile 
sportive să se dezvolte simțitor din 
punct de vedere organizatoric, tehnic 
și material.

Măsuri importante au fost preconi
zate și pe linia educației, recoman- 
dîndu-se organelor și organizațiilor 
de partid desfășurarea unei activități 
susținute de pregătire politică, mo
rală și patriotică a tuturor sportivilor 
și tehnicienilor.

Luînd în discuție activitatea de educație fizică și sport din județ și sta
bilind acesteia un plan de măsuri ce solicită, pentru realizarea lui, angrenarea 
și angajarea tuturor forțelor existente, organele de partid și de stat din Ma
ramureș dau expresie practică indicațiilor liotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului și fac dovada 
unei profunde înțelegeri a fenomenului sportiv, în dubla lui ipostază, de fac
tor revitalizant al oamenilor muncii și de exponent al virtuților tineretului 
nostru pe meridianele sportive ale lumii.

Zilele trecute a avut loc pe po
ligonul Dinamo tradiționala com
petiție pe echipe, „Cupa munici
piului București" la pușcă și pistol 
liber. La întreceri au participat 
trăgători din Arad. Brașov, Cluj, 
Focșani, Iași, Oradea și București 
(2 echipe). Pe primul loc s-a clasat 
București I cu 6729 p, iar pe locu
rile următoare s-au situat: Bucu
rești 
6515 
P Și

La 
obținut cifre valoroase,..Ca. de.pildă. 
Ioana Șerbănescu (Buc II) 565 p 
Ia armă standard 3x20 f, Mariana 
Tomescu (Buc. I) 589 p la armă 
standard 60 f culcat, junioara Du
mitra Matei (Buc. I) 550 p la 
„standard" 3x20 f. G. Maghiar 
(Buc.) 550 p la pistol liber Gh. 
Adam (Buc II) 592 p la armă li
beră calibru redus 
niorul A. Sarkozi 
..standard". 3x20 f 
Olah (Brașov) 578 
dard 3x20 tocuri.

Organizarea competiției — asigu
rată prin comisia municipală — 
a fost bună.

II 6703 p Cluj 6517 p, Brașov 
p, Arad 6455 p, Focșani 5510 
Iași 4754 p.
cîteva probe concurenții au

60'f culcat, ju- 
(Arad) 550 p la 
și junioara Eva 
p la armă stan-

ORGANIZARE BUNĂ. MECIURI ATRACTIVE. ARBITRAJE

. .. s. .
Am Urmărit multe-concursuri, dar 

rareori ne-a fost dat să asistăm la. 
întreceri atît de bine organizate ca 
ceie desfășurate sîmbătă și ’ 
trecută la Mizil, în cadrul 
zonă a „Cupei României" ,1a 
ganele locale au ținut' (și 
printr-un efort colectiv) să 
dintre cele mai ospitaliere, ___
din aceste dispute o adevărată săr
bătoare sportivă. Pentru munca de
pusă la asigurarea condițiilor opti
me de concurs se cuvine să consem
năm numele activiștilor volutari Mi
hai Piroșca, Dan Brădățan, Gheorghe 
Niculae, M. Stănescu și N. Bălan, 
care s-au remarcat printr-un plus de 
energie în îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au revenit ‘ 
mului.

Cele șapte 
cursa pentru 
competiției au 
ospitalierelor lor gazde prin partide 
atractive, furnizate îndeosebi de e- 
chipele Viață noua Olteni, Celuloza 
Călărași, Drum nou Boureni, Dacia 
Pitești, și Petrolul Urlați, formații 
cu vechi state în activitatea compe- 
tițională. Singura echipă necunoscută, 
dar care a reușit, grație dorinței de 
afirmare a jucătorilor ei, să fie~re
velația concursului, a fost A.SA 
Constanța, înființată numai de cîteva 
luni. Militarii au învins cu 4—2 oe 
petroliștii din Urlați șl au terminat 
la egalitate (16—16) , cu Drum „nou 
Boureni. Deși a fost eliminată din 
cursa pentru cucerirea trofelflul, 
A.S.A. Constanța se anunță ca o ve
ritabilă animatoare a marilor con
fruntări care urrtieăză.

Conform previziunilor. în turneul 
final al „Cupei României* s-au cali
ficat Celuloza Călărași cu 8 o si 
Viață nouă Olteni (jud. Teleorman) 
cu aeelați număr de puncte, dar cu

SLABE Șl ABSENTE REGRETABILE

duminica 
fazei de 

oină. Or- 
au reușit 
fie gazde 

fă cînd

în realizarea progra-

echipe angrenate în 
calificarea în finala 

răsplătit eforturile

golaveraj mai slab. Le urmează In 
clasament Drum nou Boureni (jud. 
Dolj), Dacia Pitești. A. S. Armata 
Constanța, Turbina Doicești și Pe
trolul Urlați. .

Din î 
dicat în totalitate la 
rilor. Unii „cavaleri 
din păcate cu o mare 
căror nume din jenă 
au comis greșeli elementare, care au 
scăzut din dinamismul partidelor și

• au produs justificate nemulțumiri în 
rîndurile spectatorilor și ale jucăto
rilor.

Și încă ceva negativ i reprezentan
tele județelor Vîlcea. Olt și Me
hedinți au absentat. Pentru a aco
peri inactivitatea din aceste locuri, 
federația susține că echipele vizate 
nu au avut fonduri de deplasare. 
Reprezentantul U.N.C.A.P., D. Ma- 
teescu, prezent la Mizil. ne spunea 
că C.A.P.-urile din județele respec
tive au banf, însă nu au... echipe de 
oină ! Și cea adevărată este expli
cația reprezentantului U.N.C.A.P.

Troian lOANiȚESCU

nou, arbitrajele nu s-au ri- 
nîvelol meciu- 
ai fluierului", 
experiență, ale 
nu le amintim.

noastră, capabil să uree clasa atle
tismului românesc pe treapta la 
care aspirăm de ani și ani de zile. 
Este rodul căutărilor din ultima 
vreme, al activității mai temeinice 
cu juniorii (în special cu cei mai 
mici dintre ei), al acelui fericit eX- 

’periment care este Liceul central de 
atletism din Cîmpulung. al convin
gerii — de acum generalizată — că 
juniorii nu mai sînt, pe plan spor
tiv, niște... copii, ci niște atieU ve
ritabili, capabili să înțeleagă, să su
porte rigorile antrenamentului ști
ințific. intensiv, amplificat cantita
tiv. O dată alungată temerea reper
cusiunilor și consolidata convingerea, 
mai ales de către. rezultatele dife
ritelor exDerimente, Ș;a. produs „ex
plozia11 de care vorbeam și care, 
nutrim speranța, va declanșa o alta 
sau altele. în lanț.

Fără îndoială acum se cere cea 
mai mare atenție, exigență, măies
trie pedagogică din partea profeso
rilor. antrenorilor și tehnicienilor, 
pentru ca drumul ascendent pe care 
se află noua generație a atletismu
lui românesc să fie continuat la 
același nivel, să conducă, în final, 
la roadele ce se întrezăresc astăzi. 
Saltul actual de calitate necesită e- 
forturi amplificate pentru a putea 
duce la un altul mai consistent, mai 
aproape de obiectiv. Atît procesul 
instructiv-educativ, Âcît și condițiile 
de pregătire și de concurs trebuie 
să cunoască îmbunătățiri_ evidente, 
să se situeze pe o toca®!», nouă la 
care a ajuns actuala, promoție de 
Sportivi. ’ O.H is

Alături de aceste 'deziderate ab
solut îndreptățite sau. măi’ bine zis. 
împreună cu.ele. trebuie fructificate 
învățămÎBtele anilor trecuți. Este 
firesc ca atunci cînd dispui de 

.. swortivi .tineri, evident (âlentati. să 
• fri' tentat să-i;<promovezi imediat in 

primele eșaloane reprezentative ale 
țării. Nu trebuie uitat insă că 
serviciile acestor vedete in devenire 
sînt solicitate din mal multe părți. 
Concursurile școlare Și de juniori, 
cele de seniori, diviziile de atle
tism, meciurile inter-țări. de juniori, 
tineret și seniori, marile competiții 
internaționale oficiale (Crosul BaL 
canic, jocurile Balcanice de seniori 
și cele de juniori, campionatele con
tinentale pentru juniori și pentru se
niori, Cupa Europei |.a.m d.) — iată, 
în mare, programul TnWt prea vast 
șl în mod sigur pedto yațerile celor 
mai mulți dintre atleții juniori. Or, 
pentru orice om . da. ajletism. este 

; mai mult decît cla.r „că o astfel de 
solicitare, așa cum s-a șiîntîmplat în 
sezoanele anterioare, duce la o obo
seală prematură la saturație, la pla
fonare. Sugerăm biroului F.R.A.. ți
nînd seama de importanța deosebită 
a acestei probleme, să studieze po
sibilitatea ca un colectiv •'al său să 
se ocupe in mod expres de dirija
rea judicioasă, chiar pe plan națio
nal. a solicitării competiționale pen
tru tinerele talente.

Vorbind despre juniori și despre 
reprezentanții lor de frunte, nu în
seamnă că i-am uitat pe seniori. 
Din păcate. în afara cîtorva, restul 
care formează marea majoritate se 
complac într-o apatie țefiahtă. I-am 
privit, sîmbătă și duminică, cu cită 
lipsă de ambiție se întreceau, unii 
dintre ei. cot la cot. cu juniorii, cît 
de puțin făceau pentru a șe detașa 
valoric de neexperimentații lor ad
versari. Oare acesta să fie poten
țialul lor maxim la această oră ? 
Oare această apropiere» tot mai 
pregnantă, a. plutonului. „ Juniorilor 
nu-i stimulează, nu le trezește am
biția de a nu se lăsa depășiți ? _Ar 
trebui poate să nu uite că mergînd 
pe această linie, în curînd. echipa 
națională de seniori ar putea fi al
cătuită pe scheletul celei de tine
ret !.„

Ceea ce trebuie drămuit la ju
niori — 
extins la seniori. Abprdînd între
cerile de amploare, cu,, participant 
de marcă, seniorii ar puțea să-și 
estimeze corect valoarea și perspec
tivele. Si nu numai ei. Ci și antre
norii. cluburile și federația. îm
preună. ar putea proceda — în ur
ma acestor teste — la remanierea 
loturilor cluburilor și. 
celor naționale.

Punem punct aici 
convingerea că ea va 
federație și la cluburi, 
tele ne vor fi comunicate pentru a 
le pune și la îndemîna cititorilor.

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

concursurile — ar putea fi

implicit, a

discuției cu 
.continua la 
că rezulta-

PREGĂTIRI PENTRU „DELFIN 73“
Consiliul municipal București 

pentru educație fizică si sport, cu 
sprijinul Federației române de na- 
tație, organizează — la Ștrandul 
Tineretului — un curs de instruc
tori în zilele de 28, 29 și 30 mai. 
La această acțiune, care se desfă
șoară în. vederea deschiderii centre-

lor-de învățarea .înotului pentru 
„Delfin ’73", pot participa profe
sori de educație fizică, foști îno
tători și poloiști, student!
I.E F.S. - «•> ~

înscrierile se -prim«wt-<<zilnic
sediul C.M.E.F S. ’ “preetim și 
Ștrandul Tineretului.

ai

la 
li
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la Tg. Mureș în „Cupa Balcanică"
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CORESPONDENTĂ DIN BERLIN

LA IU, „TRICOLORII" SE ANTRENEAZĂ CO SIRGUINȚA
Stadionul „23 August" din Tg. 

Mureș va fi astăzi gazda meciului 
internațional A.S.A. — Sutjeska 
Niksici (Iugoslavia), partidă care se 
dispută în cadrul „Cupei Balcanice" 
intercluburi. Lăsînd la o parte locu
rile deloc fruntașe deținute în cla
samentele naționale de cele două 
competitoare, se poate afirma însă 
că meciul se anunță interesant. De 
ce ? După cum ni S-a afirmat ieri 
dimineață, telefonic, de la Tg. Mu
reș, A.S.A, va încercă să aibă o 
coihportare frumoasă măcar în a- 
ceastă competiție internațională...

Partida va fi condusă de arbitrul 
Panaiot MefitiseV (Bulgaria).

Reâmintim că în grupa din care 
face parte A.S.A., pînă acum s-au 
jucat următoarele meciuri : Labinoti 
Elbasan — Sutjeska Niksici 1—0, 
Sutjeska — A.S.A, 1—0, A.S.A. — 
Labinoti 5—1. Sutjeska — Labinoti 
1—0. In clasament conduce Sutjeska 
cu 4 p., Urmată de A.S.A. 2 p. (go
laveraj 5—2) și Labinoti 2 p. (2—6). 
La 30 mai. la Elbasan (Albania) se 
dispută ultima partidă, Labinoti — 
A.S.A.

în cealaltă grupă. în care con
duce Lokomotiv Sofia, azi se dis
pută partida Arts Salonic — Loko
motiv Sofia, iar la 30 mai, ultimul 
joc, Lokomotiv — Besiktas Istanbul.

din echipa R. D. Germane

Disputindu-și balonul cu Jenei, Dumitrache execută un frumos „șpagat" plin ite elanul celor 25 ie ani 
împliniți ieri. Foto : s? BAKCSY

(Urmare din vag 1)

Ducke și Streich sînt In stare să 
profite mai mult decît au făcut-o 
cu trei zile în urmă, elevii lui Pro- 
ca.

★
Din sala de proiecție, trecem în 

camera conducerii tehnice. Pe nop
tiera lui Valentin Stănescu o ilus
trată — color, ne invită la indis
creție. Cu îngăduința antrenorului 
principal — căruia ii erau adre
sate rîndurile trimise din Libia, 
din Benghazi — citim : „Felicitări 
întregii echipe pentru Tirana și u- 
rări- de noi Succese pentru atinge
rea, țelului final — CALIFICAREA 
(n.n. sublinierea nu ne aparține).

Semnează Tituz Ozon și Nicolae 
Oaldă? 1 '
. dg iâ: 'ftiii de kilometri distanță, 

^oi ex-trțpolori sînt, sufletește, a- 
pțoap^.^.fotbaliștli români.

’ ’'uv.-.... ah ■ 
?? ,uăT inouț 
tui? oa io si <■ 
. ni oeob îbw

Un telefon l-a căutat, 
înainte de cină, pe Dan Anca. I se? < •— 
comunica de la Cluj că soția sa a 
născut un băiat.

Cînd a revenit printre coechipieri, ’ 
cu greu, a putut să-și mascheze 
imensa lui Satisfacție.

Rînd pe rînd, toți băieții l-au îm
brățișat cu afecțiune, urînd proas- ., 
pătului tată pentru noul născut fe
ricire șl sănătate.

„Parcă-1 văd, mîine-poimîine, mij
locaș în echipa lui „U“, i-ar fi Zis 
lui Dan Anca bunul său prieten, 
Dinu. După care, dinamovistul ar. 
fi adăugat : „Și dacă, cumva, îl e- 
galezi în longevitate pe doctorul 
Lnca. poate apuci să faci linie me
diană cil... Anca II.

★
Ca în ajun, un antrenament do- 

intensitate sporită a încheiat pro
gramul zilei de marți.

Au participat toți cei 17 compo-

aseară, nenți ai lotului : Rădiicanu, Haidu,
portari ; Sătmăreailu, Antones

cu, Dinu, Deleanu, Tănăscscu și So
meș — fundași ; Dumitru, Radu 
Ntinweiller și Anca — mijlocași ; 
Troi, Dobrin, Dumitrache, Țarălun- 
gă, MureșOn și Marcu — Înaintași. 
30 .de minute din timpul afectat în
tregii lecții de pregătire alt fost 
folosite pentru un joc la două părți 
cu reprezentativa de 
der 21“i

tineret „Un-

INTIlNIRB JUBILIARĂDA' MECIUL Nr. 250
• Jubileu deci, Partida de -du

minică, cu selecționata R. D. Ger
mane, în preliminariile C. M. va 
purta numărul 250. Palmaresul 
„tricolorilor" a devenit pozitiv : 
249 țijțîlniri (105—54—90) cu 434 
goluri marcate și’4^8 primite. Intre 
1922—1943 au avut loc 93 de par
tide, celelalte s-au disputat după 
Eliberare.

• Diipă 1944 s-au jucat 156 de 
întîlniri, iar cei 239 de 
utilizați au totalizat 1891 de 
zențe. Deplasarea centrului de 
utate a fotbalului românesc 
Capitală este mai mult decît 
dentă, Bucureștiul furnizînd 
fnei hoăstre reprezentative în _ 
CBfiStă perioadă 163 de jucători cu 
12?6 de prezențe (67,4 Ja sută) în 
timp ce provincia rămîne în urmă 
Vertiginos (Arări 146. Ploiești 118, 
Timișoara 04, Pitești 66, Oradea

jucători 
pre- 
gre- 
spre 
evi- 
pri- 

a-

ratky 16 ; Juventus : 
nezul: Vogi 11;
Kovach i.
39 : C.A.O.: 
C.F.R. Atăd
Sepi 
mo 
41: 
pid : 
rești 
rești . X,. ti
mișoara : Ritter 17 ; I.C.O. : Vaczi 
10 ; S. C. Bacău : Dembrovschi 26: 
F. C. Argeș Pitești: Dobrin 34 J 
Steagul roșu Brașov: Adamache 7.

FREDERIC MOISES

Vogi 18 ; Chi- 
Banatul:

12 ; Ripensia :
: Bodola 32:
. : Albu 17 ; U.

N. 
Dobay. 
Gloria 
Cluj i

II 12, iar după 1944 : Dina- 
București: Nunweiller III

Steaua : Sătmăreanu 41 ; Ra- 
Dan Coe 41 ; Progresul Bucu- 

: Ozon 12 ; Juventus Bucu- 
: E. lordache 10 ; C.F.R. Ti-

★
Seara, sărbătorirea lui Dumitra

che — care, ieri, 22 mai, a împlinit 
2-5 de -ani — a păstrat, firește, ca
drul de sobrietate impus de atmos- 

d# cantonament. S-a toastat cu 
apă minerală și citronadă, Dumi
trache, ținînd în brațe un buchet 
Cu 25 de boboci roșii de trandafiri, 
a- mulțumit tuturor și a promis un 
joc bun și o ținută

La fel promisese și 
trei Zile înainte de 
rana", citiri împlinise, 
s-a țiilut de cuvîfit...

ireproșabilă ! 
lordărtescu cu 
,.episodul Ti,- 
23 de ani, și

GLORII DULĂII
l)E JUNIORI

- Lotul național de juniori a susținut 
ieri, la Buzău, un joc de verificare 
—■ ultimul din seria de întîlniri sis- 
țeYn U.E.F.A. — in compania divizio
narei Bt Gloria. Partida, de un bun 
lilVel tehnic șl spectacular, s-a în
cheiat cu. victoria gâztieîor cu scO'țjg; 

*de 2—1 (0^1). Au înscris pentru m- 
’vingăiori Bădin (min. (15) și Toma II 
(min. 88). iar pentru echipa națională 
de juniori, Hurloi (min. 25). Antre
norii C. Ardeleanu și I. VoinesCU au 
folosit
Chivu
(min.
Agiu).
46 Bălăci), Iuga (min. 46 MUnteanu)

ANTRENAMENTELE LOTURILOR
DE TINERET

Timișoara 04, Pitești 
38, Cluj 33 prezențe).
• Este 'interesant de

acelor' jucători care au 
reprezentanți ai cluburilor 
reprezentativă, după 1944 : 
(1945, Gliiurițan). Juventus ___ _
E. Iordache), Steaua (1848, Mercea), 
Metalul București (1949, Ion Voi- 
nescu), Progresul (1955, Ozon). Po
litehnica București (1966, Mircea 
Lucescu), iar din provincie : Poli
tehnica Timișoara (1945, A. Boroș, 
Ion Vasile). C.F.R. Timișoara 
(1945, Ritter, Reuter), I. C. Oradea 
(1945, G. Băcuț, Spielmann, Pets- 
chovschi), U. T, Arad (1946, Uo- 
racu), Tg. Mureș (1945. 
C.S.M. Reșița (1947, 
Jiul Petroșani (1947, 
nescu), Petrolul Ploiești 
Marinescu), Dinamo Brașov (1953, 
Al. Ene I), Steagul roșu Brașov 
(1956, Z. David) Univ. Craiova 
(1968, Fl. Martinovici), A.S.A. Tg. 
Mureș (1967, Dumitriu III).
• Iată și lista recordmenilor

principalelor echipe in naționala 
țârii: înainte de 1944 : Venus:
Albu 25 de meciuri; Rapid: Ba-

arătat lista 
fost primii 

lor în
Rapid
(1946,

IncZe It) 
Konrad), 

C. Mari-
(1952, FI

Berlin, 26 de ani, o dată interna
țional). Mijlocașul ofensiv a înscris 
6 goluri în actualul campionat. 
Jucător de forță, atletic, cu o ine
puizabilă rezistență.

HANS — JURGEN KREISCHE 
(Dynamo Dresda, 25 de ani, de 35 
de ori internațional). Este cel mat 
bun jucător al echipei. Regizor la 
mijlocul terenului, finalizator ex
celent (golgeter de mai multi ani 
în campionat) este „jolly-jockerul" 
echipei.

WOLFGANG SEGUIN (F. C. 
Magdeburg, 27 de ani, de 10 ori 
internațional). Fără Să strălucească, 
este jucătorul cel mai constant al 
formației. Acoperă mijlocul terenu
lui printr-o inepuizabilă forță de 
joc.

JURGEN POMMeRENKE (F. C. 
Magdeburg, 20 de ani. d'e 15 ori 
internațional). în ciuda tinereții, 
este cel mai mare tehnician al se
lecționatei. A fost de 44 de ori (!) 
selecționat in echipa națională de 
juniori. A suferit un accident la 
ochi si a fost mult timp indispo
nibil. '

JOACHIM 
Rostock, 21 de 
național), 
dar earn

PETER 
Jetia, 31 
ternațional). Bun realizator, driblcr 
valoros, ambițios. Dacă 
suferit de o fractură 
(1966), ar fi fost de mai 
selecționat. Are o mare

EBERHARD VOGEL 
Carl Zeiss Jena, 30 de 
de ori internațional). Este colabo
ratorul cel mai valoros al lui 
Peter Ducke. Foarte bun șuter. dar 
destul de firav în duelurile cu ad
versarul.

WOLFRAM LOWE (F. C. Loco
motive Leipzig, 27 de ani, de 22 
de ori internațional). Este cel mai 
rapid jucător al echipei, Este su
pranumit spaima fundașilor. Cele
brul 
furcă

Lotul echipei R. D. Germane a- 
flat de luni dimineață în pregă
tire (la Ktembaum — lîngă Berlin) 
pentru meciul de la București,, este 
alcătuit din cei mai în formă ju
cători la ora actuală. De altfel, 
victoria repurtată de selecționata 
R. D. Germane în partidă cu Un
garia (2—1), ca și comportarea fru
moasă a echipelor fruntașe îh cam
pionat (Dynamo Dresda, F. C. Cari 
ZeiSs Jehă și F. C. Magdebtltg) 
care dau majoritatea internaționali
lor echipei reprezentative, pledea
ză în această direcție.

Pentru a face cunoștință cu unii 
dintre internaționalii germani care 
vor evolua duminică la București 
iie-am propus să le facem cîteva 
scurte prezentări.

HOLFGANG BLOCHWtTZ (Cari 
Zeiss Jena, 32 de ahi, de 15 ori 
internațional). Excelentul portar H 
fost heVoit să stea pe tușă un 
timp îndelungat, atîta vreme elt 
a avut un contracandidat Valoros 
ea titularul Jiirgen Croy. Bloeh- 
witz apără bine, dar greșește a- 
deseori cînd iese din poartă.

FttANZ GANZERA (Dynătno 
Dresda, 2S de ani. de 16 ori inter
național). Este înalt (1,86 m)< joacă 
pe poătul de funda» lateral si se 
străduiește să-țl marcheze adversa
rul. Nu-i pitice driblingul, aVind o 
tehnică mai slabă.

I.OTHAR KUKBJtJWElT (F. C. 
Cari Z&lss Jena, 22 de ani, de 19 
ofi international). Fundaș lateral 
stînga — paradoxal — preferă să 
joace eu piciorul drept! Este. în 
schimb, robust, joacă atletic.

BERND HRĂNSCH (Chemie 
Halle, 28 de ani, de 40 de ori in
ternațional). Actualul „libero" a 
debutat ca înaintaș. Căpitanul e- 
chipel este unul dintre 
buni jucători: are viteză, 
ambele picioare, excelent 
la cap.

KLAUS SAMMER
Dresda, 30 de ani, de 13 ori inter
national). Fundașul actual, este 
„lunganul" echipei : 1,91 ml Exce
lent în jocul la cap. foarte bun 
în executarea centrărilor libere. 
Este însă prea lent.

REINHARD LAUCK (F. C. Union

FINA 
după- 

echipa

• LOTUL DE 
ÎN 23 DE ANI a 
amiază la Pitești, 
I'.C. AfgfeȘ. Selecționăbilii au cîști- 
găt cu 5—3 (1—1). Petrescu a mar
cat primul gol, piteșteanul Radu 
a egalat în min. 45 din lovitură de 
la 11 m., pentru ca după pauză 
lotul să înscrie prin Dudu Geor
gescu (2), Marian Popescu și Mul- 
țescu, echipa gazdă reducînd din 
handicap prin. Jercan și Ffățilă II. 
Antrenorul Cornel Drăgușin a uti
lizat următoarea formație : Cavai 
(min. 46 Ștefan) — Anghelini. Săt- 
măreartu II (min. 46 Smarandaclie), 
G. Sandu, Matcescu — Dumitriii 
IV. Marian Popescu — Chihaia 
(min. 46 Anghel), Moldovan (min. 
4it Mulțescu), Dudu Georgescu, Pe
trescu (min. 46 Roznai).

-Deși a fost handicapat de căl
dură, după cele trei zile petrecute 
la munte, la cabana Voina lotul 
a manifestat o bdnă dispoziție de 
joc și o îmbunătățire a finalizării, 
dar, cum remarca și antrenorul 
Cornel Drăgușin „sarcinile de mar
caj aii fost încă neglijate, mai ales 
în repriză secundă". în vederea 
meciului de sîmbătă. cu reprezen
tativa similară a R.D. Germane, 
lotul de tineret va întîlni, astăzi 
după-amiază, într-o partidă de 60 
de minute echipa Dacia Pitești, ur- 
mîna 
de 60 
zervă, 
mația

TINERET 
jucat luni 
intilnlnd

ca într-o a doua repriză, tot 
de minute, jucătorii de re- 
să dispute un amical cu for- 
Textilistul Pitești.

„UNDER 21“ SE PREGĂTEȘTE 
ÎN CONTINUARE LA SNAGOV, 
acolo unde se mai află și celelalte 
ioturi reprezentative, A și de ju-

LOTUL NAȚIONAL
21 (Ol)

— Crișan (min. .46 Șumulanschi), Bă- 
ducanu, PctrișOr (min. 46 Bficescu).

Ciurea —
Negru ti ii

40

următorii jucători :
(min. 40 Cotigă),

87 Belodi), Cotigă (min. 
Lucuță — Stoica, Hurloi (min.

PROGRAMAREA BARAJELOR PENTRU DIVIZIILE B Șl C
•în timp ce campionatele —- la 

toate eșaloanele — se apropie de 
momentul marilor clarificări, Comi
sia de competiții a și fixat data de 
desfășurare a meciurilor de baraj, 
ătît pentru promovarea în Divizia 
B, cit Și pentru calificarea in Divi
zia C.

Barajele pentru promovarea în

Dțy^ja B-.se vor desfășură în trei 
orașe (nestabilite încă), pe grupe a 
trei echipe, la datele de 24, 27 iunie 
și1 1 Iulie.

Campioanele județene vor susține 
barajul pentru promovarea în Divi
zia C,' în zilele de 24 iunie (turul) și 
1 iulie (returul).

ASTĂZI, SE PIN ÎN VÎNZAPE
BILETELE DE IMRARE REMRE DUMIMCA

Pentru meciul de fotbal România — R. D. Germană ce se va desfă
șura duminică 27.V.1973 pe Stadionul „23 August", biletele de intrare 
se pun în vînzare azi 23.V.1973 astfel :
- pentru cluburile și asociațiile 

Consiliul Municipal pentru Educație 
zei nr. 6 ;

- pentru public - la casele de
- pentru publicul din provincie

sportive din municipiul București la 
Fizică și Sport din str. Biserica Am-

bilete ale stadionului „23 August" :
— sa pot procura prin O.N.T. șl

. VTc

LITORALUL MARII NEGRE
UN IMENS TEREN DE SPORT Șl TOTUȘI

(Urmare din pag 1)

teci. Nu vor lipsi bineînțeles, spec
tacolele artistice.

Un amănunt demn de reținut :

în toate stațiunile vor exista cen
tre de închiriat biciclete 
tandemuri, speciale, cu 
pentru plimbat copiii mici 
vor lipsi nici trăsurile cu

(simple, 
coșulețe 
ș.a.). Nu 
cai.

Șl TOTUȘI, FATĂ DE CERINȚE...

Cifrele de mai sus dovedesc, fără 
îndoială, interesul manifestat pen
tru amenajarea de terenuri pe care 
turiștii veniti pe litoralul Mării 
Negre să facă sport.

Părerea noastră este insă că, fată 
de afluența existentă în cursul ve
rii în stațiuni, a numărului sporit 
de tineri și virstnlcl care doresc 
să facă sport în aer liber — ac
tualele baze sportive sint insufi
ciente. Observația este poate mai 
puțin valabilă pentru Mamaia, un
de există terenuri mai multe. în 
rest, situația nu este deloc roză 
șl, în mod deosebit, în două sta
țiuni mari cum sînt Mangalia Nord 
și Jupiter. Unul sau două terenuri 
de tenis, cîte unul de volei și de 
baschet (cum poți afla în majori-

prea pu-tatea stațiunilor) înseamnă 
țin față de cereri. Șl o dovadă care 
vine în sprijinul acestei afirmații 
este aceea că, uneori, stai patru și 
cinci ore pe marginea unui teren 
— de tenis, de pildă — fără ca 
pînă la urmă să-ți vină rîndul să 
joci.

Ce am observat însă în drumul 
nostru — făcut în cea de-a doua 
jumătate a lunii mai — pe la 
renurile amintite ? Bine puse 
punct, frumos gospodărite, cele 
terenuri de tenis de la Mamaia 
unde activitatea este organizată co
respunzător. De asemenea, la cele 
de baschet si volei. La terenurile 
din Eforie Nord (lîngă hotelul Per
la Mării) magazia de materiale li
vra de acum echipament sportiv,

te
la
20

se reparau plasele de sîrmă ce îm- 
prejmuiau spațiile de joc. De alt
fel, preocupare pentru pregătirea te
renurilor am găsit în foarte multe 
locuri. La Olîmp, terenul de tenis 
(de Ungă hotelul Transilvania) era 
bun de joc, iar pe cele de volei și 
baschet se adusese zgura ce urma 
să fie împrăștiată. Semne bune la 
tabăra studențească de la Costi- 
nești. Pe unele terenuri se adusese 
zgură, altele erau gata, iar într-una 
din laturile complexului am aflat 
un Șantier. Oameni, autocamioane, 
două buldozere săpau pămîntul, îl 
nivelau, se măsura suprafața tere
nului jalonat. Aici, lîngă vechile 
terenuri bituminizate, se amenajau 
încă două de tenis, unul de 
și unul de baschet — toate 
mînizate.

Dar nu despre tot ce am 
nit putem vorbi elogios. La 
sportivă de la Venus, de exemplu, 
magazia de echipament era pustie, 
prin geamurile sparte sufla vîntul, 
iarba năpădise aleile și pe alocuri 
marginile terenului, iar gardul de

volei 
bitti-

întîl- 
baza

STiRi
. -U.; . .. .-... . r'"..C

• Brigpda d-‘ arbitri turci Ibrahim 
Firla (la centrii). Vcnce Ekreur si
Eroi Eroglu va conduce meciul echi
pelor de tineret România — R. D. 
Germană do la Pitești.
• Forul de specialitate din R. D. 

Germană a comunicat la F.I.F.A. nu
mele următorilor 22 de jucători pen
tru meciul de la București : Bloch- 
witz, Schneider și Grapenthin — por
tari ; Zapf, Bransch, Sammer, Gan- 
zera, Kurbjuweit, Weise, Sekora și 
Fritsche — fundași ; Kreische, Pom- 
nierenkc, Seguin, Tyll. Lauck — mij
locași : P. Ducke, Vogel, Streich, 
Sparwassef, t.fiwe si Sehulenherg — 
atacanți.

niori. Programul de ieri a cuprins 
două antrenamente, unul dimineață 
cu caracter fizico-tactie, altul du- 
pă-amiază, accentul fiind pus pe 
latura tehnică. Astăzi este prevă
zut un joc de verificare — ultimul 
dinaintea plecării spre R. D. Ger
mană — la Morerti, cu echipa de 
Divizia 0, Flacăra. Fundașul Po- 
rațchi,. care acuza dureri la picio
rul drept, se simte bine' și va pu
tea face parte din formație. Iată 
unsprezecele Care va începe jocul 
de la Mofeni : Eflimescu — Po- 
rațchi, Gligoraș. F. Marin, Clorîr- 
lan — Savu, Iovăuescu — Pisăn, 
Păunescu, Ion Ion, G, Stan.

STREICH (Hansa 
ani, de 16 ori inter- 

Are o forță mare în șut, 
imprecis.
DUCKE (F. C. Cărl Zeiss 
de ani, de 53 de ori in-

nu ar fi
la picior
multe ori
rutină.

(F. C.
ani. de 48

ARBITRII MECIULUI
ROMÂNIA R. D. GERMANĂ

• După cum am anunțat, partida 
dintre primele 
României și R. D. 
condusă de arbitrul austriac E. Line-
mayer. El va fi ajutat lâ tușe de 
conaționalii Ad, 'Mathias și P. Drabck.

reprezentative ale 
Germane vă fi

cei mai’ 
joacă cu 
in jocul

(Dynamo

„Dle

Facchetti a avut mult de 
cu el.

KLAUS SCHLEGEL
Neue Fussbăll — Woche" 

Berlin

SELECȚIONATA DE TINERET LA UN PAS DE... CALIFICARE
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CAMPIONATULUI EUROPEI

La slîrșitul acestei săptămini, 
mai precis sîmbătă la Pitești, se
lecționata de tineret a țării noas
tre (sub 23 de ani) Va susține și 
ea o 
niorii, 
lare a 
ceasta 
drul preliminariilor 
Europei (ediția a II-a), in care ti
nerii noștri jucători fiu de partea 
lor șansa calificării. „Acum sintem 
mai aproape de calificare decît in 
ediția precedentă" — ne spunea 
antrenorul lotului Cornel Drftgu- 
șin. Și, inlf-adevăr-,- «Ști este. O Vic- 

" torie" âS'upra ' fbffiiilîlcî oaspeților 
i-ar da 
noastre 
puncte 
Albania, 
cinci față de numai 
putea realiza selecționata R. D. 
Gername. ,

O scurtă recapitulare a situației 
din grupa a IV-a, din care face 
parte echipa noastră, va sprijini 
afirmația de mai sus.

Pînă acum s-au disputat parti
dele :

Albania — România 1—1 (0—1).

partidă decisivă, ca și se
in compania echipei simi- 
R. D. Germane. De data a- 
este Vorba de lin joc în ca- 

campionatului

O
3
1

1.1
1 1 
o 0

R.

0 3—2
1 3—3
1 0—1

3
3
0

D. Ger-

posibilitate 
să adauge 
cucerite in 
alte două

reprezentativei 
la cele trei 
meciurile cu 
și ar totaliza 
patru, cîte ar

Panou de baschet „tip stațiunea Eforie Sud"

Albania — R. 1). Germană 1—0 
(0—0) și România — Albania 2—1 
(1—0). Clasamentul :

1. România
2. Albania
3. R. D. Germană
Programul viitor :
26 ntal: România 

mană ;
25 septembrie: R. D. Germană 

— România ;
3 noiembrie : R. D. Germană — 

Aibanja.
Cum se vede, punctul cîșligat 

de echipa română la Tirana și 
punctch?'pierdute''de R. D. Germa
nă tot la Tirana pot fi decisive 
pentru calificare. Cu condiția, Insă, 
ca selecționata noastră sâ evolueze 
sîmbătă la 
sale și sâ 
Pitești,

Folosim 
zenta situația în 
preliminare, prccizind din 
locului Că U,E,F,A. a căutat, 
cit posibil, sâ ic asigure aceeași 
componență ca a grupelor preli
minare C. M. (zona europeană).

GRUPA 
disputate : 
Austria — Cehoslovacia 0—1 (0—1), 
Cehoslovacia — Austria 4—0, Sue
dia — Cehoslovacia 0—3 (0—-3) 
Clasamentul : 1. Cehoslovacia 6 p 
(3 jocuri) ; 2. Suedia 1 _p. din 2 
jocuri (golaveraj 1—4) ; 3. Austria 
1 p. din 3 jocuri (golaveraj 1—6). . 
Programul viitor: 24. V Suedia ----
Austria și 10. VI Cehoslovacia — 
Suedia. Favorită : Cehoslovacia, de
ținătoarea primului titlu european.

GRUPA 2 (2 echipe). Meciuri

nivelul 
cîștige

prilejul

posibilităților
intîlnirca de la

pentru a 
celelalte

pre- 
grUpn 
capul 

pe

1 (3 echipe). Meciuri 
Austria — Suedia 1—1,

multe locuri.
Oostincștl — 

taberei școla-

sîrmă era rupt în 
Dezolant era — la 
aspectul terenurilor 
re : părăsite, neîngrijite $1, firesc, 
acoperite de bălării. Am lăsat la 
urmă Stațiunea Eforie Sud, unde, 
mergînd să vedem terenurile de 
sport despre care directorul I.H.R., 
Ion Vlad, ne spusese că „există, 
urmind a asigura activitatea spor
tivă din stațiune", le-ăm aflat în- 
tr-0 stare jalnică : în jurul acesto

ra erau doar pilonii de susținere a 
gardului, plasele de stemă încon
jurătoare dispăruseră, un panou de 
baschet era rupt (îi mai rămăsese 
doar o seîndură, restul lipseau). 
Terenurile de zgură — vreo patru 
la număr — erau pline de bălării 
mari, dovadă că nimeni nu se mai 
îngrijește de soarta lor.

Si încă ceva : nicăieri pe litoral 
vreun teren de fotbal ! Oricît de 
mic..,

.disputate : Țțircfa .— Italia 1—3 și 
Italia t— Turcia 1—0. Calificată; 
ITALIA.

GRUPA 3 (2 echipe). Me.i dis
putat : Norvegia — Olanda 1—3. 
De jucat returul, la 31.X.

GRUPA 5 (3 echipe). Meciuri 
disputate: Danemarca — Polonia 
0—2, Danemarca — H.F.G. 0—2. Polo
nia și R.F.G. conduc în clasament cu 
cîte 2 puncte dintr-un joc. Progra
mul viitor: 6.VI Polonia — Danemar
ca. 20.VI R.F.G. — Danemarca, 
5.IX R.F.tJ. Polonia și 21.XI 
Polonia — R.F.G.

GRUPA 6 (2 echipe). Meci dis
putat : Portugalia — Bulgaria 0—0. 
Returul la 13.X.

GRUPA 7 (3 echipe). Meciuri
disputate: Iugoslavia — Ungaria
4—0, Grecia — Iugoslavia 2—0,
Ungaria — Grecia 2—0, Ungaria — 
Iugoslavia 1—0. 
Ungaria 4 p, din 
slavia 2 p. din 3 
4—3); 3. Grecia 
(golaveraj 2—2).
13,Vl Grecia — 
Iugoslavia

GRUPA 8 (3 
disputate : Finlanda 
1-3, U.R.S.S. — 
U.R.S.S. 
mentul (după

. UJ1.S.S. 4 p. ; 

.Finlanda 0 p.
25.V Franța — 

.landa
— Finlanda.

Sferturile de finală vor fi trase 
la sorți după consumarea prelimi
nariilor și desemnarea câștigătoare
lor grupelor.

Clasamentul : 1.
3 jocuri ; 2. Iugo- 
jocuri (golaveraj 

2 p. din 2 jocuri 
Programul viitor: 
Ungaria și 17.X 

Grecia.
echipe). Meciuri 

— Franța 
Franța 3—1, 

Finlanda 4—0. Clasa- 
două jocuri): 1.

2. Franța 2 p. : 3. 
Programul viitor : 

U.R.S.S., 13.VI Fin- 
U.R.S.S. și 9.IX Franța

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 365
AL REVISTEI

din sumarul căruia vă recomandăm:
• PREZENTAREA MECIULUI ROMANIA - R. D. GERMANA, DE 

DUMINICA (un comentariu general asupra partidei ; reportaj in mijlo
cul „tricolorilor ; ultimele pregătiri din tabăra oaspeților ; o analiză a 
jocului elevilor lui Georg Buschner ; date asupra celor două loturi ; pal
maresul general al reprezentativelor; o declarație a selecționerului unic 
al oaspeților, etej.

C.F.R.

Rapid

Divizia
• O pagină consacrată „actelor finale' ale marilor competiții euro

pene intercluburi
• Numeroase știri și reportaje de peste hotare
• Pagina de MAGAZIN EXTERN
• Rubricile obișnuite : Dialog cu cititorii, Prlm-plan, Din fotbalul 

internațional, Campionatele naționale în Europa

Rubrica „DIN VIAȚA SECȚIILOR . Redactorii revistei în vizită la 
Arad, Universitatea Craiova și Metalul Drobeta Tr. Severin.
Două pagini rezervate Diviziei A
La „INTERVIUL SAPTAMÎN1I", antrenorul Dumitru MacrI de la 

Cronicl-comentariu la șase partide ale etapei de dumfnlcfl din 
O

Marele succes ai tragerii speciale Prdnoexpres 
din 13

Extragerea I: categoria 2) : 5,05 
variante a 13.160 lei ; 3) 14,05 a 
4.730 lei ; 4) : 71,30 a 932 lei ; 5 : 
194,55 a 342 lei ; 6) : 5.591,20 a 
49 lei.

Extragerea a II-a : categoria A:
1 variantă 10°/o a 58.632 lei ; B •!
17,50 a 3.350 leî ; C : 64,30 a 912 
lei ; D : 2.735,05 a 60 lei ; E : 240,20 
a 200 lei ; F : 3.773,65 a 40 lei.

Report categoria I = 876.906 lei. 
Cîștigătorul premiului de categoria 
A 10’Zb în valoare de 58.632 lei este 
UTA PETRE din Constanța.

SUPLIMENTARE
Categoria G: 3,75 variante “

autoturisme DACIA 1100 ; H : 23,20 
---------- . a . rprruA ------—    — —« A —— U'Xvxlz

a 1.000 lei ;
excursii în BULGARIA 
cu autocarul; I : 121,75 
J : 271,40 a 100 lei.

SPECIALE
Categoria M: 1,10 

autoturisme DACIA 1 300 ; N : 4 va
riante 10% a cîte 5.500 lei fiecare ; 
O : 9,20 excursii pe COASTA DAL
MAȚIEI — Iugoslavia : P : 20.50

variante

mai 1973
excUTsii în Bulgaria — Grecia cu 
autocarul; R : 58,70 a 1.000 lei ; 
S : 100 a 500 lei ; T : 219,75 a 100 
lei ; U: 4.409,85 a 40 lei.
• Procurațivă din vreme biletele 

pentru tragerea LOTERIEI ÎN O- 
BIECTE de duminică 27 mai 1973, 
tragere la care se atribuie auto
turisme DACIA 1300 și premii în 
obiecte în valoare de 20.000 lei. 
10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 lei, 1.000 
lei ș.a.

CÂȘTIGURILE CANCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 MAI 1973

Categoria 11 (12 rezultate) 1,70
variante a 52.388 lei

CATEGORIA a H-a i (11 rezultate) 
16,40 variante a 6.517 lei

CATEGORIA a Hl-a i (10 rezul
tate) 137,35 variante a 1.167 lei

Cîștigul de categoria I a revenit 
participantului MARIN MATEI din 
București.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT



VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
ITALIA

/Urmare din pag 1) Giulio An-

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
■Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, au semnat apoi, A- 
cordul de colaborare economică, in
dustrială și tehnică pe termen lung 
dintre România și Italia. Din partea 
italiană, acordul a fost semnat de 
Giulio Andreotti și Giuseppe Me
dici.

La solemnitate au participat per
soanele oficiale române care îl în
soțesc pe președintele Consiliului de 
Stat în vizita sa în Italia, precum 
și Matteo Mattectti, ministrul co
merțului exterior, Roberto Gaja, se
cretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe, alte oficialități ita
liene.

După semnare, primul ministru al 
Italiei și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia au rostit alocuțiuni.

S-a semnat, de asemenea, de către 
îon Pățan și Matteo Matteotti pro
tocolul Sesiunii a IV-a a Comisiei 
mixte de cooperare româno-italiană, 
precum și Acordul de navigație ma
ritimă, care poartă semnătura miniș
trilor afacerilor externe ai României 
și Italiei.

al Republicii Italiene, _____ __
dreotti, și soția sa, au oferit, marți, 
la Villa Madama, un ’ j
onoarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o am
bianță de cordialitate.

☆
din palatele de pe 

al municipalității, 
marți după-amiază

dejun în

☆
La Vila Madama, după semnarea 

documentelor, a avut loc o convor
bire între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, tei președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italiene. Giulio Andreotti.

Tn cadrul convorbirii s-a subliniat 
importanța dezvoltării relațiilor din
tre România și Italia, a colaborării 
multilaterale dintre cele două țări.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele privind Europa.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă.

'ir
Președintele Consiliului de Miniștri

în fața unuia 
Campidoglto, cel 
s-a desfășurat 
solemnitatea primirii de către oficia
litățile Capitalei, a președintelui 
Nicolae Ceausescu, a tovarășei Elena 
Ceausescu. Campidoglio și-a deschis 
larg porțile, pentru a cinsti cu cele 
mai alese onoruri pe solii unui popor 
prieten.

In întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au venit primarul ge
neral al Romei, Clelio Darida, cu 
soția, vicepremierul Di Segni, mem
brii consiliului executiv al muni
cipiului, precum și Giuseppe Ravali, 
prefectul Romei. O gardă în costu
me de epocă, salută pe înalții oas
peți. Apoi, un pluton militar cu dra
pel, prezintă onorul. Este intonat 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați în sediul primăriei unde Ie sînt 
prezentate oficialitățile locale și ale 
provinciei Roma, La invitația prima
rului, seini statului român și tova
rășa Elena Ceaușescu semnează în 
Cartea de aur.

A urmat vizitarea sălilor unde sînt 
expuse impresionante vestigii antice, 
după care șeful statului român și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși în sala „Oralilor și Curiati- 
lor“, unde se aflau șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Italia, oa
meni de artă și cultură, personali
tăți politice, deputați și senatori.

Primarul general al Romei, Da
rida, și președintele Ceaușescu au 
rostit cuvîntări.

Apoi. în semn de prețuire și sti
mă, primarul general al Romei ofe
ră în dar președintelui Nicolae 
Ceaușescu simbolul „Cetății eterne"
— o miniatură a celebrei statui a 
„Lupoaicei Capitoline".

Mulțumind cu căldură pentru pre
țiosul dar. șeful statului român ofe
ră, la rîndul său, primarului general 
al Romei o statuietă care înfățișea
ză pe Voievodul Mihai Viteazul cel 
care a înfăptuit pentru prima dată 
unirea țărilor române.

Pe terasa Palatului primăriei — 
de unde se poate admira la acest 
ceas al înserării perspectiva Romei
— are loc. o recepție dată de prima- 

general în onoarea președinte-
tovarășei

La turneul internațional de la Roland Garros

HI, PRIMELE STARTURI
UN NOU CONFLICT F.I.S. - C.I.O. ’

rul
iui Nicolae Ceaușescu și a 
Elena Ceaușescu.

☆
Marți seara, președintele 

■iui de Stat al Republicii 
România. III—1__ Z________, .„
varâșa Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu în onoarea președintelui Re
publicii Italiene, Giovanni Leone, și 
a soției sale, Vittoria Leone.

Tn timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu ^i președintele 
Giovanni Leone au rostit scurte toas
turi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, de cordialitate.

☆
In cursul dimineții de marți, galeria 

„Borghese", situată în renumita gră
dină cu același nume, a primit oas
peți de seamă : Tovarășa Elena
Ceaușescu, împreună cu doamna Vit
toria Leone.

Bogata colecție de sculpturi și pic
turi — aparținînd unor artiști celebri, 
printre care Rafael, Bernini, Cano
va — găzduită de vestita și străvechea 
galerie de artă, a reținut îndelung 
atenția oaspetelor.

Tn continuare. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Vittoria Leone, 
celelalte persoane care le însoțesc, 
au vizitat Forumul Roman și Pala
tinul,

ALE FRUNTAȘILOR

C. E. DE POPICE LA JUNIORI

„ROMÂNCELE AU JUCAT
întrecerile feminine — pe echipe 

-— ale celei de a IlI-a ediții a cam
pionatelor europene de popice la ju
niori, care se desfășoară în orașul 
cehoslovac Prerov, au fost deosebit 
de disputate, în final victoria reve
nind reprezentativei de junioare a 
României. Tinerele noastre jucătoare 
și-au apărat cu brio titlul continen
tal cucerit în urmă cu doi ani la 
Galați, ele av’nd de înfruntat for
mații deosebit de puternice, cum sînt 
cele ale R.D. Germane, Ungariei și 
Iugoslaviei. Dacă la jumătatea con
cursului, de echipa noastră s-a apro
piat valoric doar formația R.D. Ger
mane (diferența era de 38 de popice 
doborîte), în final numărul preten
dentelor la titlu s-a ridicat la trei 
prin Intrarea în plutonul fruntaș a 
echipei Ungariei. Româncele — cu 
tcate că n-au avut un finiș puternic 
(jucătoarele care au tras în ulti
mele schimburi, cu excepția Bălașei 
Mirică, nu s-au mai menținut la ni
velul rezultatelor în jurul cifrei de 
400) au reușit totuși să-și mențină 
o bună parte din avantajul creat 
după trei schimburi. După încheierea 
disputelor România avea 2306 p d, 
R.D. Cermană 2279 și Ungaria 2274 
p d.

Iată cîteva declarații după întrece
rea feminină : OSCAR SAGA (Ceho
slovacia), arbitru principal secund > 
„Româncele au jucat excelent, au 
dat dovadă din nou de calități teh-

nice superioare, și-au menținut titlul 
Pe merit, in condiții foarte dificile 
de concurs, aviiid cel puțin două ad
versare de forțe sensibil egale. Fe
licitări întregii echipe cit și antre
norului", TEODOR BUZEA — an
trenorul echipei campioane europe
ne i „Toate jucătoarele au luptat cu 
multă ambiție si au reușit să depă
șească greutățile impuse de arena 
de joc. Pistele moi constituiau un 
handicap serios, dar o parte dintre 
fete s-au acomodat destul de repede,

Consiliu-
Socialiste

Nicolae Ceaușescu, și to-

EXCELENT"
obțiulnd cifre foarte valoroase, în 
jur de 400 p d. care pentru arena 
din Prerov înseamnă o performanță 
excepțională. In această postură fe
ricită s-au aflat Elisabeta Szilagyi 
(408 p d), eleva ntea de la clubul 
Rapid, Vasilica Pințea (399) și Bălașa 
Mirică (395). Meritul însă este al 
întregii echipe".

După o zi de odihnă binemeritată, 
cînd delegațiile au participat la o 
excursie, întrecerile se vor relua 
miercuri, cu proba de perechi.

Odată încheiate întrecerile sfertu
rilor ae finală ale zonei europene a 
„Cupei Davis" și cele ale turneului 
de la Las Vepas, „rachetele" lumii 
nu-si permit nici un moment de ră
gaz.’ In acesțe zile pasionații „spor
tului alb" de pretutindeni urmăresc 
de la fața locului sau de Ia distanță 
— prin intermediul imaginilor tele
vizate și al agențiilor de presă — 
marea competiție din Paris-

Inaugurate în 1891 campionatele in
ternaționale de tenis ale Franței au 
ajuns astăzi la cea de a 72-a lor edi
ție. Din 1928 întrecerile sînt găzduite 
la renumitul complex sportiv Roland 
Garros. Competiția este considerată ca 
un campionat mondial neoficial pe 
teren cu zgură, fiind apreciată, 
alături de Wimbledon (Anglia) 
și Forest Hills (S.U.A.) între primele 
trei turnee de tenis din lume, în
scris în circuitul Marelui Premiu 
F.I.L.T. (cu 100 p pentru cîștigătorul 
la simplu bărbați.)

într-adevăr, onorînd concu.rsul. 
anul acesta, la start va fi prezentă — 
cu trei excepții: australienii Ken 
Rosewall, Roy Emerson și americanca 
Billie Jean King —, întreaga elită 
mondială a tenisului. Numărul mare 
al valorilor care se vor înfrunta pe 
dreptunghiurile bătrînei baze (este 
ultima ediție a turneului care se va 
disputa la Roland Garros, întreaga 
construcție urmînd a fi demolată) 
este ilustrată și prin faptul că unul 
dintre cei mai redutabili tenismani, 
olandezul Tom Okker apare acum 
abia pe locul al 16-lea pe tabloul fa- 
voriților 1

Printre capii de serie cei mal pro- 
eminenți se află americanul Stan 
Smith, românul Ilie Năstase și aus
tralianul John Newcombe. Dar într-o 
competiție de o asemenea anvergură, 
desfășurată pe parcursul multor zile 
și într-o companie atît, de selectă, cine 
ar putea să se încumete să facă vre 
un pronostic? Campionul nostru a 
fost foarte aproape acum doi ani de 
cucerirea titlului la. simplu cînd a 
pierdut o finală de mare luptă în 
fața cehoslovacului Jan Kodes — cîș- 
tigător și în anul precedent. Poate 
că de data aceasta Ilie Năstase va 
reuși să-și fructifice' și mai bine ma
rile’ Iui posibilități.

in lupta cu zgura 
desen de AL. CLENCIU

ZURICH, 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul reuniunii Federației inter
naționale de schi, au fost exami
nate din nou raporturile dintre 
F.I.S. și Comitetul internațional o- 
limpic. într-o declarație făcută re
prezentanților presei, președintele 
F.I.S., Marc Hodler, s-a arătat sur
prins de recenta declarație a pre
ședintelui C.I.O.. lordul Killanin, 
care a afirmat că este necesar ca 
în domeniul schiului, la fel ca și în 
box sau ciclism, să ia ființă două 
federații distincte : una pentru ama
tori și alta pentru profesioniști.

După cum se știe, a arătat M. 
Hodler, în anul 1972, cu ocazia 
..Olimpiadei albe“ de la Sapporo. 
C.I.O. și F.I.S. au hotărît crearea 
unei comisii mixte însărcinate să 
reglementeze problema calificării 
schiorilor alpini la olimpiadă. în 
urma studiilor efectuate s-a con
statat' că regulamentul F.I.S.. pri-

vind calificarea sportivilor, este con
form spiritului olimpic. Federația 
Internațională de schi dorește ca 
pe viitor Comitetul international o- 
limpic să-i acorde întreaga încre
dere în ceea ce privește respectarea 
normelor olimpice. F.I.S. nu are in
tenția să creeze două federații, a 
precizat M. Hodler, menținîndu-se 
pe poziția de a exclude ea însăși 
de la Jocurile Olimpice orice schior 
care participă la concursuri profe
sioniste sau este retribuit de fir
mele producătoare de schiuri. Co
mentatorii apreciază că situația în 
domeniul schiului este totuși con
fuză și se așteaptă ca apropiatul 
congres al F.I.S.. ce va avea loc în 
luna iulie în Cipru, precum și Con
gresul olimpic de la Varna să cla
rifice problemele care frămîntă de 
mai mulți ani lumea schiului 
alpin.

DUPĂ MECIURILE DE TENIS DINTRE ECHIPELE

DE TINERET ALE R. D. GERMANE Șl ROMÂNIEI
de Năstașe, tenisul româ- 
reprezentât de un număr 
jucători, comparativ cu

Alături 
nesc este 
sporit de _ 
edițiile anterioare. Concurează și Ion 
Tiriac .Tonta Ovici, Dumitru Hără- 
dău. Ion Sântei, Sever Mureșan, Tra
ian Marcu, Iudit Dibar — Golin, Vir
ginia Ruzici, Mariana Simionescu (ul
timele două participă și la probele 
deschise junioarelor, împreună eu 
Florența Mihai), ca și juniorul Mihai 
Tăbăraș.

Cu începere de azi, sînt anunțate 
meciurile în care vor apare și jucă
torii fruntași. Deci, sîntem în aștep
tarea primelor vești, 
ele vor

Două 
Engert 
Chavez

Să sperăm că 
mai bune...
ieri : Ovici — 
6—2, Sântei — 
4—6.

JUCĂTORII NOȘTRI SÎNT SUSCEPTIBILI
DE PROGRESE EVIDENTE“

declară antrenorul Aurel Segârceanu

MOSCOVA, 22 (Agerpres).
Chișinău s-a desfășurat un concurs 
internațional atletic, la care au par
ticipat și sportivi din orașul Iași. 
Dintre atletii români s-au evidențiat 
Cleopatra Farcaș, clasată pe primul 
loc în proba de săritură în înăl
țime cu 1,66 m, și Radu Gavrilas, 
învingător în proba de 110 m gar
duri.

CURSA PACII“

fi dintre cele 
rezultate de

(R.F.G.) 6—4, 
(Mexic) 5—7.
Constantin COMARNISCHI

★
PARIS, 32 (Agerpres). — Tenismanul 

iugoslav Nikola Pilicl, suspendat dp. fe
derația țării sale pentru refuzul de a 
juca în echipa Iugoslaviei la meciul 
pentru „Cupa Davis" cu Noua Zeelandă, 
riscă să fie exclus de la campionatele 
Internaționale ale Franței. Secretarul 
general al Federației internaționale de 
tenis, Basil Reay, l-a Informat pe Pierre 
Darmon directorul turneului de la Rol
land -Garros, că suspendarea lui Pilicl 
este aplicabilă automat și la acest con
curs. Comitetul de organizare a turneu
lui de la Paris se va reuni pentru a exa
mina cazul jucătorului iugoslav.

localitatea De-
Leipzig), în R.D.

trecute în 
km de 
avut loc întîlnirea de 
reprezentativele de ti- 
și fete) ale țării gazdă 
Așa cum s-a mai anun-

Zilele 
litzeh (la 12 
Germană, a 
tenis dintre 
neret (băieți 
și României, 
țat, la feminin a cîștigat echipa noas- 
stră cu 4—1, iar la masculin a ieșit 
învingătoare selecționata R.D. Ger
mane cu 5—0.

La înapoierea în București, prof. 
Aurel Sergăceanu care a însoțit pe 
sportivii români ne-a furnizat rezul
tatele complete. Iată-le :

Fete : România — R.D. Germană 
4—1 : Simona Nunweiller — Sauer 
6—2, 6—3, Florența Mihai — Bor
kert 6—2, 7—5. Florența Mihai, Si
mona Nunweiller — Sauer, Borkert 
3—6, 7—5, 6—1. Florența Mihai —

A început turneul internațional de scrimă de la Sofia

DEBUT ȘTERS AL FLORETIȘTILOR ROMÂNI
SOFIA, 22 (prin telefon de 

pondentul nostru).
Marți au început în sala

la cores-

Cea de-a 26-a ediție a tradiționalei 
curse cicliste internaționale Praga 
— Varșovia — Berlin, „Cursa Pă
cii", se apropie de sfirșit. !n ima
ginea alăturată, plutonul rulează 
compact spre localitatea Dlouho- 

polske.
Foto: C.T.K. — AGERPRES

TOMAS HUSCHKE (R.D. Germană) ÎNVINGĂTOR IN ETAPA A 12-a

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Selecționatele U.R.S.S. au obținut noi 
victorii in turneul final al „Festivalului 
mondial de baschet", competiție care 
se desfășoară în • aceste zile la Lima. 
Echipa masculină a Întrecut cu scorul 
de 82—56 (39—27) formația Peru, Iar re
prezentativa feminină a cîștigat cu 90—56 
(49—29) partida susținută cu echipa Cu
bei. Alte rezultate: masculin: Panama — 
Chile 76—75 (36—40); Argentina — Uru
guay 72—71 (24—25); feminin S.U.A. — 
Brazilia 77—33 (41—30); Iugoslavia — Ar
gentina 83—50 (44—30).

Campionatele mondiale de Yachting 
(clasa .Soling") au continuat la Quibe- 
ron cu disputarea celei de-a treia re
gate. Victoria a revenit sportivului aus
tralian Bertram, urmat de danezii An
dersen șl Jensen. In clasamentul gene
ral conduce olandezul Bakker cu 20 p, 
secundat de Jensen — 23,7 p.■
Cu prilejul unul concurs de atletism oare 
a avut loc la Sofia, sportivul bulgar To
dor Manolov a cîștigat proba de arun
care a ciocanului cu 71,32 m, rezultat 
ce constituie a doua performanță mon
dială a sezonului (după cea a sovieticului 
Bondarcluk — 73,72 m) șl un nou re
cord național. în proba feminină de 
aruncare a greutății, Ivanka Hristova, 
medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice 
de la Mtlnchen, a suferit o surprinză
toare tnfrlngere. Ea s-a clasat pe locul 
doi cu un rezultat modest: 16,82 m, fi
ind Întrecută de Elena Stolanova — 
17,21 m. Proba feminină de aruncare a 
discului s-a încheiat cu victoria atletei 
Vasilka Stoeva — 56,40 m.

Cu prilejul unui concurs de atletism, 
care a avut loc la Bakerslield (Califor
nia), sportivul american Cary Feldman 
a cîștigat proba de suliță cu o aruncare 
de 90,93 m, rezultat ce reprezintă a doua 
performanță a sezonului, după recentul 
record mondial stabilit de vest-germanul 
Klaus Wolfermann cu 94,08 m. Cu un 
rezultat bun s-a încheiat și cursa femi
nină de 440 yarzi plat, în care victoria 
a revenit atletei jamaicane Marilyn 
Neufville cu timpul de 53,7. Recordma
nul american Al Feuerbach s-a clasat 
pe primul loc In proba de aruncare a 
greutății cu 21,22 m, iar compatriotul 
său Steve Williams a terminat învingă
tor în cursa de 220 yarzi, în care 
cronometrat cu timpul de 20,4.

a fost

Turneul Internațional feminin de 
desfășurat la Guildford (Anglia) 
cîștigat de tînăra jucătoare australiană 
Dianne Fromholtz, tn vîrstă de 16 ani. 
In finală. Dianne Fromholtz a învins-o 
cu 7—5. 8—3 pe tenlsmana japoneză Ka- 
zuma Sawamatsu.
w
In cadrul concursului atletic de la Eu
gene (Oregon), sportivul etiopian Hailu 
Ebba a terminat învingător In proba de 
o milă cu timpul de 3:57,9 (record na
tional), Iar americanul Milan Tiff a cîș
tigat proba de triplusalt cu performanța 
de 16,55 m. Alte rezultate: săritura In 
înălțime: Tom Woods — 2,13 m; arun
carea discului: Mac Wilkins — 60.88 m: 
trei mile: Steve Prefontaine — 13:10,4; 
440 yarzi plat: Benny Brown — 46.2; 
120 yarzi garduri: Jerry Wilson — 13,6.

tenis 
a fost

GORLITZ, 22. După o zi de odih
nă în ospitalierul oraș polonez Lu
blin, participanții la cea de a 26-a 
ediție a „Cursei Păcii" au pornit 
să acopere și ultima treime a com
petiției : Lublin — Gorlitz — Dresda 
— Halle — Berlin. Etapa a 12-a, 
disputată pe ruta Lublin — Gorlitz 
a adus caravana ciclistâ de pe teri
toriul Poloniei pe cel al R.D, Ger
mane. La sprintul final din orașul 
Gorlitz, rutierul Tomas Huschke, în 
aplauzele susținute ale compatrio- 
ților săi, a țîșnit din pluton și cu 
tot contraatacul Iui Ryszard Szur- 
kowski, purtătorul tricoului galben, 
nu a mai putut fi ajuns. Pe locul 
3. și în același timp cu Huschke 
(2 h 36:43) a sosit și concurentul 
francez Danguillaume și, de aseme
nea, grosul plutonului : 4. Bartohicek 
(Cehoslovacia), 5. Schiffner (R.D.G.), 
6 Neliubin (U.R.S.S.), 7. Schmits 
(Olanda). 8. Talbourdet (Franța) etc. 
Cu acest pluton au sosit și reprezen
tanții noștri.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Ryszard Szur- 
kowski cu 35 h 49:03 urmat de com- 
patrioții săi Szozda 35 h 52:15 și 
Kaczmarek 35 h 55:49. ,

în clasamentul general pe echipe 
conduce, de asemenea, formația Po
loniei, urmată de echipele 
Cehoslovaciei, Franței etc.

Echipa României ocupă
Astăzi se va desfășura

13-a Gorlitz — Dresda 100

U.R.S.S.,

locui X.
etapa a 

km,

Festival- 
na din capitala ' Bulgariei, asalturile 
din cadrul celui mai important con
curs internațional de scrimă din a- 
ceastă lună la care participă trăgă
tori din 8 țări socialiste, printre care 
șl România.

Concursul a debutat cu proba de 
floretă bărbați, individual. în primul 
tur, toți cei 5 concurenți români au 
reușit să obțină victorii, iar patru 
să se califice mai departe. Astfel. 
Aurel Ștefan a totalizat 4 victorii 
(Nikoiov, Garbey, Slovenski, Indjev), 
Mihai T>u 3 (Malcev, Vrîțiski. Woj- 
cekdwski), Tudor Petruș 3 (Behrens, 
Dvorjak, Hadjianghelov), iar Ștefan 
Ardeleanu și Constantin Niculescu 
cîte 2 : primul Ia Tabakov și Unster, 
al doilea la Trojanski și Guevarra. 
Niculescu a fost eliminat datorită tu- 
șaverajului.

în turul 2 — practic sferturile de 
finală — cel mai bine s-a comportat 
Tudor Petruș, care a înregistrat două 
victorii, la sovieticul Nefedov și la 
cubanezul Salvat. Aurel Ștefan a 
punctat o singură dată, la VVojce- 
kowski, în timp ce Ștefan Ardeleanu 
nu s-a putut impune în fața lui Cij 
(U.R.S.S.), Szabo (Ungaria) și Pfeif
fer (R.D.G.), pierzînd de fiecare dată. 
Nici Mihai Țiu, în ciuda faptului că 
este cel mai experimentat floretist 
român n- a reușit să cîștige asalturile

cu polonezul Martewics și cubanezul 
Garbey.

Așadar, în turul 3 — semifinale — 
un singur trăgător român, Tudor Pe- 
truș. Surprinzător,truș. Surprinzător, el n-a găsit tacti
ca cea mal bună pentru a trece de 
Pfeiffer și de Cij. Cu aceste două 
înfrîngeri, Petruș a ratat prilejul de 
a se număra printre cei 6 finaliști ai 
probei.

La ora transmisiei se cunoșteau 
patru trăgători calificați în finală i 
sovieticii Stankovici și Cij, Pfeiffer 
și Herter (R. D .Germană). Pentru 
celelalte două locuri urmează să se 
tragă un turneu de baraj cu partici
parea a trei floretiști : Isakov
(U.R.S.S.), Demenyi (Ungaria) și Mar
tewics (Polonia).

Deși întrecerea nu este încheiată, 
totuși cunoaștem pozițiile ocupate de 
floretiștii români i Petruș — în pri
mii 12, Ștefan — 16, Țiu — 23, Ar
deleanu — 24 și Niculescu — 34. Cu 
alte cuvinte, un debut puțin scontat, 
care nu reflectă valoarea reală a flo-

‘ retiștilor români prezenți la Sofia.
Rămîne ce văzut ce vor face în 

continuare sabrerii români, care vor 
intra în concurs miercuri. Este de 
așteptat o comportare frumoasă, în 
special de la Cornel Marin, după evo
luțiile sale promițătoare de Ia Mos
cova și Budapesta, Alexandru Nilcă 
și Dan Popescu.

TOMA HRISTOV

IMPORTANTE SCHIMBĂRI IN ORGANIZAREA TURNEELOR
U. E. F. A. PENTRU JUNIORI

50000 DE ITALIENI Șl

JOCURILE BALCANICE
(Urmare din pag. IJ

acțiuni, ceea ce a permis^ adversa
rilor să ” . »
cap pe care, totuși, 
sportivi 1—lo_.l ----- -------- —
șind să-și adjudece setul la 11. Se-

■ ' ' nota 
turci 
fina- 
asu- 
clar. 
setul

se distanțeze: 5—1. Un handi- 
' experimentații 

bulgari l-au recuperat, reu-

vingățori, respectiv Semin Oktay (cel 
mai bun de pe teren). Au condus 
bine V. Ranghel (România) și Z. 
Kirac (Iugoslavia).

încurajată frenetic de 
prezentativa masculină a

public, re- 
Komânici a

EDDY MERCKX SOSEȘTE 
PRIMUL LA AOSTA

desfășurat
— Aosta,

ieri, 
astfel 

____ __________  _____ din 
Elveția pe teritoriul italian. Cei 163 km 
au fost parcurși de cîștigătorul etapei, 
Eddy Merckx In 4h 43:40, care l-a 
învins la sprint final pe spaniolul 
Fuente și pe italianul Bataglinl. Gro
sul plutonului a sosit la 24 sec. In 
clasamentul general conduce Merckx.

In Turul Italiei s-a 
etapa a rv-a, Geneva 
Incit caravana cicliștilor a trecut

DE VOLEI

Comisia de tineret din cadrul 
U.E.F.A., reunită recent la Zu
rich, a decis importante modificări 
cu privire la organizarea viitoarei 
ediții a Turneului U.E.F.A. pentru 
juniori, programată 
1974.

După exemplul 
mondial, competiția 
niate anul viitor 16 
tite în patru grupe, dreptul de a 
se califica aparținînd automat doar 
țării organizatoare, nu și — cum 
se proceda pînă acum — cîștigă- 
toarei turneului 1973, care va în
cepe peste cîteva zile în Italia. Ca 
o noutate, Comisia a stabilit ca

In Suedia, în

campionatului 
va vedea ali- 
echipe, împăr-

trei din cele 16 locuri rezervate 
turneului final să fie acordate, a- 
nual, unor țări în care fotbalul 
este slab dezvoltat, socotindu-se 
că eliminarea regulată a acestora 
din preliminarii contribuie la ră- 
mînerea in urmă a jocului cu ba
lonul rotund în acele zone. După 
toate probabilitățile, de această fa
voare se vor bucura — în 1974 — 
reprezentativele de juniori din 
Malta, Islanda și Luxemburg.

Echipele de juniori din alte 24 
de țări, ..inclusiv cîștigătoarea tur
neului 1973, vor aborda jocurile 
de calificare în cadrul a 12 grupe, 
jucînd partide tur-retur.

LA BELGRAD
Se anticipează că circa 50 000 de 

Italieni și olandezi vor asista la 
finala C.C.E. dintre Juventus To
rino șl Ajax Amsterdam, progra
mată la 30 mai. la Belgrad I

Cum vor sosi aceste mase de oa
meni în capitala Iugoslaviei, unde 
vor fi cazați, cine le asigură trans
portul ? — iată numai cîteva din 
problemele care dau o serioasă bă
taie de cap organizatorilor italieni, 
olandezi și, bineînțeles, iugoslavi.

Uzinele Fiat au și pus la dispo
ziția „tifosilor", în mod gratuit, un 
număr de 500 de autocare. Dar 
nici pe departe această caravană 
nu poate rezolva problema trans-

tul următor a început tot în 
de dominare a voleibaliștilor 
(5—1), dar eforturile depuse în 
lui setului întîi s-au repercutat 
pra evoluției lor, pierzîndu-1 
Conducînd cu 7—3 și 12—6 în 
al treilea, »e părea că Bulgaria va 
închei-i victorioasă în trei seturi. 
Sportivii turci nu abandonează însă 
îupta, fac o mare risipă de energie, 
profită de degringolada adversarilor, 
reușind să egaleze la 14 și, surpriză, 
să obțină victoria In prelungiri! Evi
dent, însă, pregătirea fizică insufici
entă a sextetului turc și-a spus cu- 
vîntul, în setul IV ei cedînd la 5. Așa
dar, scor final 3—1 (11, 5, —15, 5) pen
tru Bulgaria. S-au evidențiat: Ivan 
Seferinov șl Vasil Mrankov de la in-

PROGRAMUL DE AZI :

ora 10 : Bulgaria — Grecia
(m) Albania — Turcia (m)

ora 1â : Iugoslavia — Româ
nia (f) Iugoslavia — România 
(m)

depășit ambițioasa garnitură a Alba
niei cu 3—0 (11, 7, 1). Voleibaliștii 
noștri nu au forțat pentru a obține vic
toria (de notat că antrenorii noștri ju 
utilizat pe tot parcursul meciului a- 
celașl sextet), dar nu se pot trece, 
totuși, cu vederea greșelile comise in

finalizarea unor acțiuni de atac — 
mai ales în prima parte a meciului 
— care, datorită unei concentrări in
suficiente, au eșuat In blocajul ad
vers sau în afara terenului. De par
tea cealaltă a fileului, sportivii al
banezi 
cît mai 
șilor 
decît 
fizică 
tințe 
două . __  __ __ ...___
ori egalitatea : 10—10 (I), 6—6 și 7—7 
(II) — ba chiar și un ușor avantaj 
de partea echipei Albaniei In cel 
de-al doilea — (7—6) — în ultimul set 
au fost depășiți categoric. Au arbitrat 
corect Todor Todorov (Bulgaria) și 
Aydinol Ozer (Turcia) următoarele 
formațiii ROMANIA ■ Udișteanu, Bar
tha, Oros, Dumănolu, Chițigoi, Dudu- 
ciuc î ALBANIA i Hisen, Shkelzen, 
Ruși, Borova (Fistani), Kico (Driza), 
Pellumb

s-au străduit să se mențină 
mult în apropierea valoro- 
adversari, dar nu au reușit 
alocuri, lipsindu-le rezistența 
un bagaj suficient de cunoș-

lor
pe
Si _ .

tehnico-tactice. Dacă in primele 
seturi a fost consemnată de trei IAIM74

La Teheran au luat sfirșit me
ciurile turneului eliminatoriu al sub
grupei B2 (zona Asia—Oceania), con
țină pentru preliminariile C.M. Se
lecționata Iranului a știut să profite 
de avantajul jocului pe teren propriu 
și a terminat pe primul loc în cla
sament, urmînd să întîlnească In 
luna august pe învingătoarea subgru
pe! B, (Australia), în finala grupei 
B. în ultimele partide s-au înregis
trat rezultatele 1 Kuweit — R.P.D. 
Coreeană 2—0 ; Siria — Iran 1—0,

C. M. iN ACTUALITATE
dar ele nu mai puteau influența 
asupra calificări în etapa superioară, 
lată clasamentul final al 
de la Teheran 1
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3. R.P.D. Coreeană
4. Kuweit
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Surprinde, bineînțeles, 
pat de echipa coreeană, 
care a fost una dintre 
campionatului mondial din 1966, cîn.l 
a eliminat din cursă echipa Italiei. 
Participarea R.P.D. Coreene la tur
neul de Ia Teheran nu a fost anun
țată decît foarte tirziu, prin necesi
tatea ocupării locului rămas vacant în 
urma retragerii echipei Indiei, astfel 
Incit, probabil, fotbaliștii coreeni 
nu au avut suficient timp pentru o 
pregătire corespunzătoare.

în aceste zile, la Soul (Coreea de

locul 
selecționată 

surprizele
ocu-

Sud) se desfășoară — tot sub formă 
de turneu — meciurile grupei A a 
zonei Asia—Oceania din prelimina
riile C.M. La turneu participă 
selecționatele următoarelor țări: Israel 
(marea favorită a grupei), Thailanda, 
Malaezia, Filipine, Hong Kong, Japo
nia, Vietnamul de Sud și Coreea de 
Sud. Tnvingătoarea din acest turneu 
va întîlnî în finala zonei — un dublu 
meci care 
neul final 
grupa B, 
am spus, 
Australia.

asigură calificarea Ia tur- 
— echipa victorioasă din 

a cărei finală, după cum 
se dispută între Iran și

★
L^ Abidjan s-a disputat primul 

meci dintre selecționatele Coastei de 
Fildeș și Marocului, eontlnd pentru 
turul trei al preliminariilor C.M. 
(zona africană). Partida s-a încheiat 
la egalitate i 1—1 (0—1). Returul va 
avea Joc la Casablanca.

Sauer 8—6, 6—0, Simona Nunweiller
— Borkert 5—7, 1—6 ; băieți : R. D. 
Germană — România 5—0 : John
— Manea 6—3, 6—2, 4—6, 1—6, 9—7, 
Emmrich — Tăbăraș 6—3, 6—0, 6—3, 
Emmrich. John — Manea, Tăbăraș 
t’>—0, 6—1, 6—1, John — Tăbăraș 
6—4, 6—1, 3—6. 6—2, Emmrich — 
Manea 6—1, 6—0, 6——2.

In continuare, antrenorul A. Se- 
gărceanu ne-a mai spus : „Florența 
Mihai a evoluat foarte bine. Ea a 
demonstrat frumoase și reale posibi
lități. Pentru a le valorifica mai 
bine este necesar ca ea să participe 
în competiții numeroase, de anver
gură. Simona Nunweiller s-a com
portat mulțumitor, dar a manifes
tat și uncie deficiențe. Jocul ei este 
însă susceptibil de Îmbunătățiri. 
Băieții n-au jucat rău șl sînt da 
perspectivă. Și la ei se simte nevoia 
unor prezențe mai dese în concursuri

GIMNAȘTII DIN
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22 (Agerpres). — 
de gimnastică ale

NEW YORK, 
Reprezentativele 
R. P. Chineze și-au început turneul 
în S.U.A., evoluînd la „Madison 
Square Garden" în compania selec
ționatelor. țării gazdă. Întîlnirea a 
suscitat un mare interes în rîndul 
iubitorilor de gimnastică din New 
York, peste 13 000 de spbctatori fiind 
prezenți în tr... unele celebrei arene. 
Meciul dintre echipele masculine a 
fost cîștigat de gimnaștii chinezi 
cu scorul de 164,40—164,20 puncte. 
La individual compus, pe primul 
loc s-a situat Yang Ming-min cu 
64,90 puncte, secundat de A. 
Marshall — 64,70 puncte. La femi
nin victoria a revenit cu 111,90— 
109,40 puncte formației americane, 
în clasamentul individual, primul 
Ioc a fost ocupat de Janette An
dersson cu 37,50 puncte, urmată de 
Debbie Fike — 37,20 puncte și Gian 
Șao-yi cu 37,15 puncte.

OLANDEZI VOR URAAĂRI
FINALA C C. E.

portului pentru marele meci. Se 
va organiza și un tren special nu
mit „Bianco-neri“ (albi-negri), după 
culorile echipei campioane din To
rino. De asemenea, compania 
Alitalia și compania iugoslavă JAT 
vor pune la dispoziție avioane de 
mare capacitate.

Susținătorii Ajax-uluî, calmii o- 
landezi, îngrijorați la început, au 
rezolvat și ei favorabil transportul 
pînă la Belgrad, apelînd la avioane 
încăpătoare.

Italienii și olandezii, după cum 
se vede, au trecut peste febra pre
gătirilor. Iugoslavilor le-au rămas 
de rezolvat alte probleme de prim 
ordin. Specialiștii au calculat că 
„păsările uriașe", de cîte 200 de 
tone fiecare, pot ateriza pe aero
portul internațional Surcin. Alita
lia a trimis la Belgrad 40 de spe
cialiști pentru traficul aerian. S-a 
calculat că, în ziua meciului, pe 
aeroportul din Belgrad vor ateriza 
și decola circa 200 de avioane de 
cele mai diferite tipuri. în două 
zile, gazdele vor trebui să asigure 
primirea a zeci de mii de oameni, 
care 
oraș, 
buze

Pe
Olanda, în 
sosi 500 de 
invitați din

apoi vor trebui transportați In 
cazați etc. Circa 250 de auto- 
vor sta la dispoziția lor. 
lingă turiștii din Italia și 

capitala iugoslavă vor 
ziariști și alte sute de 
întreaga Europă.
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