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ROMA: Ceremonia de rămas bun de la președintele Giovanni Leone, expresie a stimei 
și respectului reciproc, a trăiniciei relațiilor dintre Italia și România.

ÎNCEPEREA VIZITEI în „triunghiul industrial" Genova — Torino — Milano. Ieri la 
Genova,

După suita manifestărilor oficia
le, a convorbirilor la nivel înalt, 
care au stat sub semnul înțelegerii 
reciproce și al caldei cordialități, 
după semnarea Unor documente de 
excepțională însemnătate pentru e- 
voluția viitoare a raporturilor de 
colaborare și prietenie româno-ita- 
iiene, pe prim plan situîndu-se De
clarația solemnă comună, caracteri
zată de presa italiană drept „o ade
vărată cartă a prieteniei ; un codice 
etic de comportament internațional", 
miercuri a început cea de-a doua 
parte a vizitei oficiale a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu. Prilej pen
tru oaspeții de onoare români de a 
cunoaște nemijlocit munca și reali
zările harnicului și talentatului po
por italian, de a vedea Chipul Ita
liei, al oamenilor săi muncitori, cul
tura, gîndirea și arta țării gazde. 
„Acest chip al italiei, care poate să 
rămină în inima și sufletul dum
neavoastră", spunea președintele Gio
vanni Leone, adresîndu-se șefului 
statului român.

Poate că nici o altă zonă nu este 
atlt de reprezentativă pentru a ilus
tra avîntul economic, marile reali
zări pe drumul progresului pentru 
a întregi imaginea Italiei contem
porane, așa cum este „triunghiul in
dustrial" Genova — Torino — Mila
no, cele trei etape succesive înscri 
se pe itinerariul vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

...Roma. Palatul Quirinale. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, străbat, îm
preună cu președintele Giovanni 
Leone și soția sa, Vittoria Leone, 
fastuoasa sală „Corazzieri", îndreptîn- 
du-se spre curtea de onoare, unde 
are loc ceremonia de rămas bun.

O gardă militară, cu muzică si 
drapel,, prezintă onorul. Răsună a- 
cordurile Imnurilor de Stat ale 
României și Italiei. Cei doi șefi de 
stat trec în revistă garda de onoare, 
înclinîndu-se în fața drapelelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl

SPORTUL PERPETUU...
Printre primele efecte prac

tice ale Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie, cu privire la 

dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului, s-a numărat im
pulsionarea puternică a activită
ților de masă, .readucerea lor în 
centrul preocupării organelor și 
organizațiilor sportive.

Perioada de timp care a trecut 
de la apariția documentului de 
partid, deși relativ scurtă, ne-a 
făcut martorii nu numai a nu
meroase acțiuni și inițiative no
tabile în acest domeniu dar — 
mal ales — (și aceasta ni se pare 
a fi esențialul) a relevat un serios 
început de modificare a mentali
tății în privința locului pe care 
trebuie să-1 ocupe exercițiul fizic 
al. maselor In ansamblul mișcă
rii noastre de educație fizică și 
sport. O demonstrează elocvent 
faptul_ că în toate planurile de 
măsuri adoptate de plenarele 
C.J.E.F.S., recent desfășurate, acest 
capitol se află la loc de cinste, 
a beneficiat de o deosebită aten
ție din partea celor care, elabo-’ 
rînd materialele, au înțeles sensul 
Hotărîrii de partid și au căutat 
să-i dea o formă cit mai con
cretă.

Principalul cîștig al acestui 
interval de aproape trei luni — 
în care s-au încercat numeroase 
experimente — ni se pare faptul 
că s-a ajuns la părerea unanimă

Imagine grăitoare 
și tonică de la u- 
nul din numeroa
sele crosuri de 
masă organizate 
in aceasta primă
vară. Sfîrșitul 
săptămînii pro
gramează. în în
treaga țară, noi 

acțiuni menite să 
împrietenească cu 
exercițiul fizic și 
sportul cit mai 
mulți cetățeni ai 

patriei.

VACANTĂ BRAȘOVEANĂ

TRIMESTRUL MIȘCĂRII, DRUMEȚIEI ȘI SPORTULUI
Acum, la mai puțin de o lună de 

trimestrul vacanței, drumeției și 
sportului, cînd în aer plutesc și se 
încrucișează planuri, proiecte și mă
suri concrete de pregătire a sezonu
lui estival montan, am socotit că nu 
e lipsit de interes să aflăm și să. vă 
comunicăm intențiile Brașovului în 
această direcție. în acest sens, ne-am 
adresat tovarășilor I. Gheorghiu, di
rectorul Centrului județean de ta
bere și prof. N. Dragomir, președin
tele C.J.O.P. de la care am aflat in
teresante noutăți, impresionante prin 
conținut, prin dimensiunea numeri
că și a valorilor angajate, prin atrac- 

președintele Giovanni Leone își 
string cu cordialitate mîna, se îm
brățișează. Un gest plin de căldură 
umană, dar șl de o profundă sem
nificație, expresie a stimei și res
pectului reciproc, a trăiniciei rela
țiilor dintre țările noastre. Gazdă și 
oaspete fac urări de fericire și pros
peritate pentru popoarele român și 
italian.

La rîndul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu își ia un călduros rămas 
bun de la doamna Vittoria Leone. 

. In sunetul trompetelor, cortegiul o- 
ficial, escortat de motocicliști, se 
îndreaptă spre aeroportul Ciampino.

Și aici, conducătorului României 
socialiste i se dau onorurile mili
tare.

La ora 10 și 50 de minute avio
nul special, pus la dispoziție de 
președintele Italiei, își ia zborul spre 
Genova.

★
După 50 de minute de zbor avio

nul aterizează pe pista aeroportului 
Genova.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului de Stat și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați și 
salutați cu deosebită căldură de pre
fectul orașului Genova, Giacomo 
Veglia, și de Giancarlo Piombino, pri
marul orașului Genova — cu soțiile, 
precum și de alte oficialități locale 
civile și militare. O companie cu 
drapel prezintă onorul în timp ce 
intonează Imnurile de Stat ale Ro
mâniei și Italiei.

„Genova Superba', străvechea așe
zare ligură rîvnltă de cartaginezi, 
republica înfloritoare de acum cîte- 
va veacuri pe care o pizmuiau dogii 
venețieni, locul de unde au pornit spre 
Sicilia cei 1 000 de garibaldieni, cu 
focul sacru al libertății în inimi, 
se înfățișează privirilor ca un imens 
amfiteatru. Strîns în chingi între 
munte și mare, orașul a căutat în 
ultima vreme să respire în alte ori
zonturi, evadînd pe verticală. De 
aici, șl imaginea sa de metropolă 
modernă, învestită cu toate atribu
tele civilizației contemporane. Ma

potrivit căreia atragerea oameni
lor muncii, a tineretului, mai cu 
seamă, către exercițiile fizice si 
sport, către activitățile de mișcare, 
organizarea în acest fel a unei 
bune părți din timpul liber al 
cetățenilor, este o îndatorire cu 
caracter permanent, perpetuu, în 
care nu pot exista pauze sau hia- 
tusuri.

în acest context, misiunea nu 
este — desigur — ușoară. Asu
pra activității de masă au planat 
și planează pericolele șahlonizării, 
rutinei, formalismului, plictiselii. 
Tocmai de aceea, într-un aseme
nea compartiment de muncă este 
necesar să domnească neîncetat 
spiritul novator, inițiativa crea
toare, iar cei. însărcinați <*u or
ganizarea ei trebuie să cunoască 
preferințele oamenilor, să vină în 
întâmpinarea dorințelor lor, să dis- 
cearnă repede între ceea ce atrage 
șl ceea ce nu,'să abandoneze fără 
ezitare tiparele care s-au perimat, 
să găsească operativ forme noi, 
într-un cuvînt, să se afle mereu 
Ln pas cu viața.

Numai în acest fel, importan
tele prevederi ale Hotărîrii, reco
mandările ei, vor putea deveni o 
realitate vie, iar exercițiul fizic 
și sportul să-și îndeplinească cu 
deplin succes înaltul rol social ce 
i-a fost încredințat în zilele 
noastre.

Valeriu CHIOSE

o 10 000 de copii ți 9 000 de școlari în tabere, excursii ți activitate de 
vacanță • Splendide inițiative : „Asaltul Carpaților". „Turul Cetăților" 
• Să ne cunoaștem țara !

tivitatea și ineditul unor inițiative 
intr-adevăr remarcabile, militante 
pentru o cuprindere cît mai largă, 
de masă a tineretului școlar în ac
tivități sistematice de educație fizică 
și sport.

☆
Pe teritorM județului Brașov vor 

funcționa în această vară, în loca
luri proprii special amenajate cinci 
tabere pentru elevi și patru colonii 

sivele „Grattacieli", construcții de 
beton și sticlă s-au încastrat parcă 
In roca muntelui. Alături de ele, 
palatele de marmoră, cu coloane și 
arabescuri, cu grădini ascunse după 
palmieri. Iar din bulevardele largi, 
inundate de unda verde a vegeta
ției mediteraneene, pornesc ca niște 
i aze, ulicioare strimte, pe alocuri 
doar de 2—3 metri, cu case scunde. 
Este Genova de altădată, care aduce 
trecutul în prezent.

Dar faima și mîndria orașului 
este și astăzi portul vegheat ca un 
paznic solitar de bătrînul far Lan
terna, ăl cărui act de naștere a fost 
semnat, in 1544. Aici, în vecinătatea 
mării, de • unde au pornit și spre 
Pontul Euxin corăbierii genovezi, a- 
ducînd mărfuri Țărilor Române, 
se află zona industrială, dominată 
de șantierele navale, de combinatul 
siderurgic „Oscar Sinigaglia" din 
cadrul grupului „Italsider". înscris 
pe agenda vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acest gigant in
dustrial ocupă o suprafață de aproa
pe un milion și jumătate metri pâ- 
trați, dintre care mai bine de o trei
me reprezintă teree' smuls apelor 
mării prin impresionante lucrări de 
îndiguiri. în aspra bătălie cu ma
rea, omul a ieșit biruitor.

Intrat în funcțiune în 1953, com
binatul siderurgic „Oscar Sinigaglia" 
este dotat cu tehnică modernă șl 
produce anual peste 2 000 000 tone de 
oțel.

★
Miercuri dimineața, tovarășa Elena 

'Ceaușescu, însoțită de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe 
și Antonino Restivo. ambasadorul 
Italiei la București, a vizitat Univer
sitatea din Genova. La sosire, tovară
șa Elena Ceușescu a fost salutată de 
profesorul Giuseppe Scortecci, preșe
dintele Facultății de științe, de pro
fesorul Ricardo Ferri, directorul Ins
titutului de chimie generală și de 
doctor Ermelinda Pognante, din par
tea rectoratului Universității din Ge
nova.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A UNIUNII PENTRU

CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT 
DIN R.P. BULGARIA

La invitația Biroului executiv al 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, ieri după-amia- 
ză a sosit în Capitală o delegație 
a Uniuni; pentru Cultură Fizică și 
Sport din Republica Populară Bul
garia, condusă de Trendafil Mar- 
tinski. președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii.

Oaspeții au fost fntîmpinați, pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
de către general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
Emil Ghibu, șecretar al C.N.E.F.S., 
și alți reprezentanți ai mișcării 
sportive din țara noastră.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

în cursul serii, membrii delega
ției au fost primiți, la sediul Con- 

pentru preșcolari în localitățile Bran, 
Budila, Dîmbul Morii, Stupini, Zizin, 
Sîmbăta de Sus, Timișul de Jos și 
de Sus. Structurate pe 6 serii, a- 
ceste tabere vor primi un număr de

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2 a)

Un aspect din meciul de antrenament, de ieri, al lotului national; acțiunii de atac a lui Dobrin i se 
opun fundașul de la Progresul și... „coechipierul" acestuia, Răducanu. care a apărat poarta divizionarei 

B, in prima repriză.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR SELECTION ABILI SE INTENSIFICĂ

IERI, UN UTIL MECI DE ANTRENAMENT
CU PROGRESUL București
Mult așteptatul eveniment fotba

listic de la sfîrșitul acestei săptămîni, 
meciul România — R.D. Germană 
din cadrul preliminariilor C.M.. se 
apropie cu pași repezi. Pregătirile 
„tricolorilor" .pentru această înîtl- 
nire, cea mai importantă din calenda
rul reprezentativei noastre în acest 
sezon, se intensifică și ele, pentru 
ca „tricolorii" să fie duminică, pe 
stadionul „23 August", apți să dea 
randamentul cerut în vederea absol- 

siliuluj Național pentru Educație 
Fizică și Sport, de către general 
lt. Marin Dragnea. prim-vicepre- 
ședinte al C.N.E.F.S., cu care pri
lej s-a făcut un larg schimb de 
păreri în probleme privind dezvol
tarea colaborării dintre organiza
țiile sportive din cele două țări.

JGCURILE BALCANICE DE VOLEI

VICTORII NETE 
ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI 

ÎN FAȚA CELOR IUGOSLAVE
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). în 

partida de debut din cea de a treia 
zi a Jocurilor Balcanice de volei, 
care se desfășoară în sala Olimpia 
din localitate, au evoluat echipele 
masculine ale Bulgariei și Greciei, 
întâlnirea a fost fără istoric con- 
sumîndu-se în numai 50 de minu
te și încheindu-se cu succesul 
scontat al team-ului bulgar cu 3—0 
(0, 3, 1). Au condus bine M. Roga- 
sik (Iugoslavia) — V. Arhire (Ro
mânia).

Așteptat cu interes, meciul dintre 
voleibaliștii din Turcia și Albania, 
chiar dacă nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic deosebit, a plăcut totuși 
prin dîrzenia cu care au luptat am
bele formații pentru cucerirea vic
toriei. A fost un meci maraton, pri
mul dintre cele 10 disputate pînă 
acum în ediția timișoreană a com
petiției balcanice. Partida a început 
în nota de dominare a sportivilor 
turci, care au condus cu 12—6, dar 
albanezii nu au renunțat, au recu
perat punct după punct, au egalat 
la 12 însă au pierdut totuși în fi
nal. Evoluția bună din ultima parte 
a setului precedent a echipei Alba
niei a continuat și în următorul, pe' 
care și l-a adjudecat detașat, lă- 
sînd impresia că se va desprinde 
în învingătoare. Nu a fost însă așa 
pentru că setul trei l-au cedat 
categoric. „Odihna”, din setul ante
rior a fost binevenită, deoarece vo
leibaliștii albanezi, superiori în atac 
și cu un blocaj mai agresiv, au 
stăvilit atacurile adverse, egalînd 
situația la seturi. Deosebit de e- 
chilibrat, mai cu seamă în prima 
parte, setul decisiv a revenit re
prezentativei Albaniei, care a avut 
mai multe resurse fizice. O victorie 
meritată cu 3—2 (—12, 7, —7, 6, 
9) pentru Albania. S-au remarcat 
jucătorii Dashamir Fagu și Asllan 
Ruși din formația învingătoare, res
pectiv, Semin Oktay și Ovet Murat.

Au arbitrat V. Denkov (Bulgaria) 
— cu multe scăpări, și D. Radules
cu (România) foarte bine.

Debutul reprezentativei feminine 
a României în cea de a Vl-a edi
ție a Balcaniadei a coincis cu o 
victorie comodă în fața echipei 
Iugoslaviei : 3—0 (2, 5, 9). realizată 
în mai puțin de o oră. Diferența

virii cu succes a dificilului examen 
care-i așteaptă.

In acest spirit, de activitate sus
ținută, de angajament și responsa
bilitate, s-au desfășurat și pregă
tirile prevăzute în programul zilei 
de ieri. După punctele din „orarul" 
dimineții, la Snagov, „tricolorii" au 
venit ieri după amiază în Capitală, 
penti-u jocul de verificare cu divi
zionara B, Progresul București, des
fășurat de la ora 17,30, pe stadio
nul „23 August", ora la care de alt
fel este programat și meciul cu 
R.D.G.

Reprezentativa a început jocul în 
următoarea alcătuire.: Haidu —•
Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, De- 
leanu — Dumitru, Nunweiller VI — 
Troi, Dumitrache, Dobrin, Țarălun- 
gă. Portarul Răducanu a apărat la 
Prcgresu.1 pentru a fi mai mult 
solicitat de atacul naționalei. într-a- 
devăr. în primele 45 de minute, el 
a trebuit să se întrebuințeze serios 
pentru a menține neperforată poarta 
coechipierilor sgi de circumstanță, 
dar, în ’'finalul pTlmei ■ reprize, a 
trebuit să cedeze de două ori, la 
șuturile lui Dumitrache și Troi.

După pauză, antrenorul Valentin 
Stănescu a menținut formația ini
țială (cei doi portari ai lotului au 
schimbat însă locurile, fiind rîndul 
lui Haidu să apere la Progresul). în 
cîteva minute de la reluarea jocu
lui, selecționabilii au majorat sco
rul la 4—0, prin două spectaculoase 
goluri reușite de Dumitrache și Nun
weiller. în jurul minutului 60 al 
partidei, Valentin Stănescu a ope
rat masive modificări în echipa re
prezentativă, scoțîndu-i pe Sătmă
reanu. Antonescu, Nunweiller, Du
mitrache și Țarălungă și trimițîn- 

evidentă dintre cele două formații 
este ilustrată pregnant de evoluția 
scorului. Antrenorii Nicolae Humă, 
Doina Ivănescu și Mihai Chezan 
au utilizat aproape toate jucătoa
rele înscrise pe foaie, orice for
mulă dînd satisfacție. Principalele 
atuuri ale victoriei au fost bloca
jul (care a oprit acțiunile de atac 
ale jucătoarelor iugoslave) și ata
cul (Mariana Baga, Mariana Po
pescu, Paula Cazangiu, Victoria 
Caranda — bine dirijate de Euge
nia Rebac și Alexandrina Constanti- 
nescu — depășind cu regularitate a- 
părarea la' fileu și din linia a doua 
a voleibalistelor adversare). Echipa 
antrenată de Drago Tomic, com
pusă din multe jucătoare tinere, 
cu un insuficient bagaj de cunoș
tințe tehnico-tactice, deși a luptat

CONCURSUL, DE PRIMĂVARĂ AL

VASILE BOGDAN Șl ANCA 
Învingători la probele

După două zile de întreceri, des
fășurate — ca de obicei — în de
plin anonimat și pe o căldură de 
iulie, decatloniștii și pentatlonistele 
și-au încheiat disputele concursului 
republican de primăvară.

Așa cum era de prevăzut, după 
primele cinci probe, la decatlon, lup
ta pentru întîietate s-a dat între 
recordmanul probei, Vasile Bogdan și 
Andrei Șepci. Șepci, aflat la conducere 
la capătul primei jumătăți de con
curs, s-a menținut în frunte pînă 
la ultima probă — calvarul decatlo- 
niștilor — 1 500 m, în care clujeanul, 
întrecîndu-1 cu 11 secunde pe Șepci, 
nu numai că a refăcut cele 40 de 
puncte care îl despărțeau de lider, 
dar și-a asigurat un punctaj supe
rior cu 31 p (7 585 față de 7554) ce
lui totalizat de stelist. De notat că 
în penultima probă, aruncarea su
liței, Sepcj a avut o încercare de 
peste 60 m pe care arbitrii au con

Ieri Ia amiază, tovarășii Emil 
Drăgănescu, președintele Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică Și Sport, general lt. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreșe- 
dinte, Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S. și membri ai 
biroului F. R. Fotbal au avut o 
întîlnire cu jucătorii și antre
norii lotului reprezentativ de 
fotbal, la începutul căreia antre
norul Valentin Stănescu șl medi
cul Dumitru Tomescu au infor
mat despre stadiul de pregătire al 
echipei și programul din zilele 
viitoare, pînă la meciul de du
minică.

A urmat un schimb de pă
reri asupra acestui important e- 
veniment sportiv, din care a 
rezultat buna atmosferă exis
tentă în cadrul lotului și hotă- 
rîrea unanimă a jucătorilor de 
a reprezenta cu cinste culorile 
țării în partida, cu echipa R. D. 
Germane. In timpul discuțiilor, 
tovarășul Emil Drăgănescu a 
subliniat necesitatea unei fru
moase și valoroase comportări 
a echipei noastre naționale în 
această confruntare fotbalistică, 

așteptăm cu atîta interes de 
opinia publică sportivă din în
treaga țară.

du-i în teren, pe posturile celor în- 
locuiți, pe Tănăsescu, Sameș, Anca, 
Mureșan și Marcu. Bineînțeles „tri
colorii" au acut in continuare iniția
tiva Înscriind încă un gol prin Mu
reșan, astfel îneît scorul final al

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

cu multă ambiție, nu a putut rea
liza mai riiult. Arbitrii A. Qzer 
(Turcia) și P. Arghiropoulos (Gre
cia) au condus foarte bine urmă
toarele. formații : ROMANIA: Cen- 
gher (Popa), Caranda (Bălășoiu), 
Rebac, Popescu (Stoian), Bogdan 
(Cazangiu), Constantinescu (Baga); 
IUGOSLAVIA : Lazancic (Tulicic), 
Duchic. Iurkovic, Beslagic (Grcic), 
Iovancic (Tărie), Zrlic.

Ca și în meciul precedent — cel 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și Iugoslaviei —, și în partida 
dintre teamurile masculine ale a- 
celorași țări, victoria a revenit cu

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

siderat-o nereușită — vom reveni 
asupra acestei decizii — cu care ar 
fi cîștigat concursul.

Punctajele obținute de Bogdan ți 
Șepci, precum și de Mihai Nieolau, 
clasat al treilea, pot fi considerate 
Isatisfăcătoare pentru primul con
curs al sezonului, avînd în vedere 
și căldura copleșitoare din cele 
două zile de întreceri.

La pentatlon., în disputa senioare
lor, Anca Iloinărescu și-a consoli
dat poziția fruntașă avută după pri
ma zi, cîștigînd detașat ou 3 899 p. 
în general, rezultatele obținute în 
întrecerea pentatlonistelor sînt mo
deste; oricît de jos am coborî cota 
exigențelor și ele trădează o reală 
penurie de specialiste în această 
disciplină. Rezultate :

DECATLON (ordinea probelor i 
110 mg, disc, prăjină, suliță, 1 500 m);
1. Vasile Bogdan („U“ «Cluj) 7 585 p 
(14,9, 41,30 m, 4,20 m, 55,36 m,4:33,3)i 

iNCEPÎND DE AZI, 

PE LACUL SNAGOV

CAMPIONATUL
NAȚIONAL

DE CANOTAJ
PE AMBARCAȚIUNI 

MICI
La puțin timp după disputarea 

celei de a Vil-a ediții a campiona
tului național de canotaj-fond, cei 
mai buni schifiști din țară, fete și 
băieți, se aliniază la startul unei 
noi competiții. Este vorba de cam
pionatul național pe ambarcațiuni 
mici, rezervat seniorilor, în care — 
dincolo de disputa pentru tricourile 
de campioni ai țării — întrecerile 
yor fi urmărite cu un interes spo
rit datorită faptului că această com
petiție constituie — așa cum am 
mai anunțat, de altfel — criteriul 
principal de alcătuire a loturilor 
reprezentative pentru campionatele 
europene de la Moscova.

Programate la Snagov, cursele se 
anunță, deci, dîrze și atractive, ofe
rind specialiștilor noștri un foarte 
bun (și obiectiv) prilej de selecție, 
iar sportivilor — mai ales celor ne- 
consaerați — o posibilitate de afir
mare.

Campionatul se va desfășura la 
următoarele probe: simplu, 2 f.c. și 
2+1 — la băieți, simplu și 2-j-l — 
la fete.

Programul întrecerilor este urmă
torul: ASTAZI, de la ora 9, seriile 
feminine și masculinei iar de Ia ora 
17,30 recalificările; MÎIJiE, de la 
ora 17.30, semifinale; SÎMBAtA, 
de la ora 9, finalele.

Vasile Bogdan, cîștigătorul decat

lonului, sare 4,20 m la prăjină,
Foto : S. BAKCSY

atleților

HOINĂRESCU 
COMBINATE

2. Andrei Șepci (Steaua) 7 554 p — 
(14,4. 41,48 m. 4,20 m. 54,28 m. 4:44,5),
3. Mihai Nieolau (Steaua) 7 388 p 
(15,2, 37,90 m, 4,30 m, 54,34 m, 4:44,4),
4. Radu Gavrilaș (C.S.M. Iași) 6 941P
(14,7, 35,34 m, 4,20 m, 50,58 m,
5:04,4), 5. Gheorghe Lixandru (Con
structorul) 6 578 p (15,2, 40,22 m, 
3,30 m, 49,22 m, 5:09,4), 6. Sorin
Boană („U“ Cluj) 6 473 p (16,3, 36,06 
m, 3,G0 m, 38,54 m, 5:03,4).

PENTATLON i (lungime, 200 m)l 
1. Anca Iloinărescu („U“ Cluj) 3 899 p 
(5.72 m, 26,9), 2. Rodica Țarălungă
(C.A.U.) 3 690 p (5,67 m, 26,3), 3.
Florica Boca (C.A.U.) 3 685 p (5,68 m, 
26,1), 4. Valeria Biduleac (Construc
torul) 3 683 p (5,49 m, 26,3).

Titlurile de campioni la juniori au 
revenit, la decatlon, lui Ion Imino- 
vici (Lie. 2 Brașov) cu 5 689 p și 
Coculenei Bucătaru (Lie. 2 Iași) la 
pentatlon — 3 764 p.

Vladimir MORARU
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PRINTR-O PUTERNICĂ MOBILIZARE 

Șl ÎN EVIDENT PROGRES CALITATIV

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ A OBȚINUT

GIMNASTICA

UN PRESTIGIOS REZULTAT INTERNAȚIONAL
început sub bune auspicii, prin 

turneul încununat de succes al echi
pelor reprezentative in S.U.A., con
tinuat cu remarcabila evoluție a An- 
căi Grigoraș în „Turneul campiona
telor" de la Londra (locul al treilea 
la individual compus) si cu surprin
zătoarea dar pe deplin meritata 
multiplă victorie a Nadiei Comăneei 
la Campionatele internaționale ale 
I-ioynâniei, actualul sezon internațio
nal a adus gimnasticii noastre un 
succes de prestanță : medalie de ar
gint la campionatele europene mascu
line de la Grenoble, competiție la 
care — pentru prima oară in istoria 
participărilor sportivilor noștri la în
trecerile continentale — toți cei trei 
gimnaști s-gu calificat în finalele pe 
aparate.

Și iată că la sftrșitul săptămînii 
trecute acest buchet de frumoase re
zultate a fost completat ’ de victoria 
echipei noastre reprezentative femi
nine în întilrdrea amicală cu selec
ționata R.P. Ungare, clasată pe locul 
al ^treilea Ia Jocurile Olimpice din 
19.2. Diferența netă prin’ care s-au 
impus sportivele noastre, ca și ma
niera în care ele au concurat in a- 
cest meci ne obligă să facem cîteva 
sublinieri, credem noi, utile pentru 
viitoarele pregătiri ale gimnastelor 
din lotul reprezentativ.

i Vom _ menționa din capul locului 
oportunitatea efectuării pregătirilor 
comune în vederea meciului cu Un
garia in Muneipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Aici este creată o ambianță 
propice muncii, datorată — in pri
mul rînd — grijii deosebite și con
stante a organelor locale de partid 
și de stat, care înconjoară cu multă 
solicitudine și căldură nu numai pe 
sportivii localnici ci și pe ceilalți 
care se pregătesc sau evoluează aici 
sub culorile țării. Apoi, vom con
semna cu reali satisfacție meritele 
ce revin în buna pregătire a echipei 
binecunoscutelor sportive de acum 
un deceniu, astăzi pedagogi cu ex
periență și competente antrenoare : 
Elena Leușteanu și Atanasia Ioțicscu- 
Albu. Ele au răspuns solicitării fe
derației de specialitate și de cîteva 
luni iși împărtășesc din cunoștințele 
si pasiunea lor pentru sport maestre
lor de astăzi, buctirîndu-se sincer și 
palpilind la fiecare reușită sau ezi
tare a fetelor noastre. Trebuie s-o

spunem direct, munca 
(din păcate ignorată 
unii dintre antrenorii 
naște în loturi) ne oferă deja "pri
mele rezultate și acest fapt repre
zintă un mare cîștig pentru gimnas
tica noastră. Și ei este eu atît mai' 
important cu cît Elena Leușteanu și 
Atanasia lonescu-Albu urmează să 
se ocupe îndeaproape și de pleiada 
de fete talentate de la Liceul din 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, care 
au , evidentă nevoie de o pregătire 
complexă. Și pentru că vorbim de 
aportul unor specialiste, este locul 
să amintim de ponf. univ. Julieta 
( in toi u, autoarea principală a com
poziției noului sol impus (elogios 
apreciat de antrenorii din R.P. Un
gară) care timp de o săptămînă a 
lucrat intens pentru modificări si 
corectări urmărind îmbunătățirea as
pectului artistic al exercițiilor la 
sol.

Tn atari condiții, și ca urmare a 
linei mobilizări ferme, caracteristică 
sportivilor noștri atunci cînd evo
luează în confruntări internaționale, 
a fost posibil ca, la absolut togte 
gimnastele să existe un spor calita
tiv vizibil față de comportarea avută 
la finala maestrelor, determinant, în 
ultimă instanță, în balanța rezulta
tului final al meciului cu Ungaria. 
Se poate spune că Elena Ceampelea 
a făcut unul din cele mai bune

lor modestă 
cîteodată de 

care au gim-

concursuri ale ei cu evoluții remar
cabile in toate cele opt ' exerciții,V’I'U rAUllipi,

la solul liber ales, 
una din cele mai ridi- 

vreodată îti țara 
fi ca această vic- 
pe multipla cam- 
gimnastiea noas- 

fi in continuare 
severe și

dar, mai ales, 
notat cu 9,75, 
cate mote acordate 
noastră. Firesc a" 
turle s-o stimuleze 
pioană, pentru că 
tră feminină va 
confruntată cu examene ____
publicul așteaptă mult de la Elena 
Ceampelea. Alina Goreac, dîrză cum 
o știm, a dorit să concureze, deși 
nil era în condiții de deplină sănă
tate, și s-a aflat multă vreme in 
fruntea clasamentului. Rodica Sabău 
ciștigă în ținută și personalitate c-u 
fiecare concurs, obținînd up loc si
gur în echipa reprezentativă a țării. 
Vanda Ispravnic i resimte considera
bil lipsa condițiilor de pregătire de 
la Lugoj, cu repercusiuni mai ales 
asupra exercițiilor impuse. Vanda 
continuă sâ se afirme prin talentul

.ATLETISM
V i, ’ - PREA MULȚI

Destul de mulți absenți la star
turile concursului de primăvară al 
seniorilor. Poate că dacă ar fi fost 
vorba de atleți mai puțin valoroși, 
aceste absențe să fi trecut ca și ne- 

f observate, dar cum în această si
tuație s-au aflat mulți dintre frun
tași, evident, faptul a fost imediat 
remarcat. Este vorba, intre alții, 
de Toma Petrescu și Dorel Cristu- 
dor la 100 m. Constantin Stan la 
40(1 m, Șerban loan la înălțime, 
Caro! Corbu la triplu, Adriana Sur- 
du la 100 m./Rafira Fița și Liliana 
Leau la 8Q0 m, adică tocmai acei 
atleți care, indiscutabil, ar fi dat 
mai multă amploare întrecerilor a- 
cestei tradiționale competiții. Ei 
bine, toți acești atleți se află, la 
această oră. accidentați. Lor li s-au 
adăugat și alți absenți : Gheorghe 
Ghipu care pregătește o tentativă 
de doborîre a recordului pe 800 m. 
Stefan 
Marian 
într-o deplasare în Cuba, 
care a 
neral al concursului.

, Ceea ce interesează 
mult din . lunga listă 
este capitolul accidentaților. 
păcate atletismul nostru n-a ajuns 
încă acolo incit accidentarea a doi- 
trei sportivi să nu constituie o pro-

Lăzărescu, Nicolae Bîndar,: 
Chira, Gabriel Oană, aflați 

fapt 
bilanțul ge-slăbit desigur

însă mai 
a absenților 

Din

blemă pentru alcătuirea unei echipe 
reprezentative. Noi ne aflăm încă în 
etapa în care chiar și o absență 
să reprezinte un gol însemnat în
tr-o selecționată națională. Or, e- 
chipa masculină a României va 
participa, nu peste multă vreme, 
îa Atena, la preliminariile pentru 
Cupa Europei. Principalii adversari 
ai atleților noștri vor fi sportivii 
bulgari și greci, a Căror forță o 
cunoaștem prea bine. Pentru a pu
tea concura cu succes la Atena 
echipa noastră va trebui să fie nu 
numai foarte bine pregătită ci și 
în formație completă, înțelegînd 
prin aceasta, ca ea să dispună de 
cei mai valoroși atleți. Situația 
este aceeași și pentru apropiatul 
triunghiular feminin R.F. 
nia. —■ Olanda — România, 
2 iunie, ca și pentru meciul 
nin Italia — România, din 1

Cauzele acestor accidentări 
desigur foarte numeroase și 
deopotrivă, de pregătirea generală a 
fiecărui atlet în parte, de starea 
lui de sănătate, dar și de anumite 
„momente" nefericite care pot in-

■ terveni în procesul de antrenament, 
la concursuri etc. Nu dorim o te
oretizare a adestei probleme, dar 
ne gîndim cu îngrijorare Ia aceste 
situații care-i stopează pe sportivi

Germa- 
de la 
femi- 
iulie. 

șînt 
țin.

sigur, Ro- 
gimnastă 

impune a-

Foto : I. MIHÂICA

Campionatele se încheieHANDBAL

Pentru juniorii din 
nală de polo, care se 
vederea campionatului 
luna august (Duisburg),

Niculescu.
fost atuurile selecțio- 

in acest turneu ?

In acest sezon

Încet dar 
dica Sabău, 
din Arad, se 
tenției antrenorilor de 
lot. ajungînd astăzi o 
componentă de bază a 
echipei reprezentative 
Expresivitate, grație, si
guranță și precizie — 
iată cîteva din calitățile 
acestei apreciate spor 
tive.

ei deosebit. Gabriela Trușcă și Ma
ria Antinia au "Tompletat sextetul 
aliniat de antrenorii români, reniar- 
eindu-se amîndouă prin evoluții 
promițătoare. Trușcă a obținut cea 
mai bună notă din concurs la sări
turi liber alese (9.45) și a treia notă 
11 paralele (9.45) Deoarece campio
natele europene nu sînt prea departe 
(iar medalii băieților... le obligă si 
pe fete), considerăm că trebuie făcut 
totul ca Gabriela Trușcă, una din 
posibilele candidate in grupul de 
gimnaste ce ne va reprezenta la Lon
dra, să beneficieze de condiții opti
me de pregătire, inclusiv o includere 
temporară în lotul de sportive care 
se pregătesc la sala din Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dep

Oricum, meciul cu selecționata 
R.P, Ungare ne-a arătat resurse 

mobilizare la echipa 
concretizată printr-o com- 

prin multe execuții 
valoroase și, în final, prin-

Ungare 
multiple de 
noastră, 
portare bună, 
tehnice 
tr-un prestigios rezultat internațio
nal.

Constantin MACOVEI

ACCIDENTAȚI !
din activitate perioade mai scurte 
sau mal lungi. Unele din aceste 
accidente ar putea fi oare evitate 7 
Noi credem că da, dar cu condi
ția expresă de a se întreprinde 
ceva de natură profilactică în a- 
ceastă direcție, un ceva la care să 
contribuie antrenorii, atleții și me
dicii sportivi, în sensul stabilirii 
și respectării unor anume indicații 
ferme de metodică, de mecanică, 
de fiziologie etc.

Și în plus, ar trebui ca medicii 
specialiști să încerce, prin mijloace 
științifice, să grăbească procesul de 
refacere a sportivilor accidentați. 
Fără îndoială, nimeni nu cere să 
se facă minuni, dar ceva-ceva pe 
cale medicamentoasă, fizio-terapică, 

grave, 
trebui 
multă

ori, chiar în cazuri mai 
pe cale chirurgicală tot ar 
să se întreprindă cu mai 
hotărîre și eficiență, în locul pro
cedeului ’ potrivit căruia... 
vindecă singură.

Poate că, de asemenea, o 
ță mai activă a medicilor 
în procesul de instruire a 
— și nu numai a lor ! —

natura

prezen- 
sportivi 
atleților 
ar avea 

desigur o eficiență cu mult mai
mare decît pînă acum și ar putea 
evita unele accidente.

Romeo VILARA

ODIHNA ACTIVA - PRIN SPORT
La Tușnad, lacul Ciucaș si-a re

căpătat strălucirea zilelor însorite 
de vară și ca un omagiu adus fru
museții lui, „universalele" îi mîn- 
gîie undele cît este ziua de mare.

— în stațiunea noastră, canotajul 
este un sport de tradi(ie — ne spu
ne Stelian Busuioc, directorul Ca- 

Un 
de 
de 

ac- 
re- 
De

sei de cultură din Tușnad. 
mijloc de divertisment, pe cit 
accesibil ambelor sexe, pe ațît 
indicat în activizarea odihnei, 
țiune atît de mult și insistent 
comandată de către medici", 
altfel. legat de canotaj și de rolul 
său tonic în păstrarea sau dobîndi- 
ix’a sănătății. începînd cu acest 
nou sezon, am preconizat organi
zarea unor concursuri populare de 
bărci, deschise vizitatorilor, pe dis
tanțe relativ mici, și după un re
gulament deloc pretențios. Sperăm 
ca aceste concursuri să intre și 
ele în tradiție, și mai ales, datorită 
solicitărilor, activitatea noastră

cunoască

inițiativa 
apreciată

competiționaiă să nu 
odihnă.

— Sîntem convinși că 
pe care ați luat-o va fi 
de masa mare a amatorilor de ca
notaj. Tușnadul, însă, prin așeza
rea sa, oferă vizitatorilor multiple 
alte posibilități de divertisment, 
de punere în acord a odihnei cu 
sportul.

— Vorbind de canotaj, în nici 
un caz nu am epuizat mijloacele 
de întărire a sănătății prin inter
mediul sportului, oferite de stațiu
nea noastră. La același capitol, al 
competițiilor de masă dedicate vi
zitatorilor aș putea include con
cursurile de pescuit sportiv, în 
Olt, în lacul Ciucaș, pe care de 
asemenea le vom organiza. Celor 
care nu au undițe le putem oferi 
noi, din magazie. Apoi, concursu
rile de orientare turistică ce se 
vor desfășura pe trasee din imedia
ta apropiere a stațiunii vor consti
tui și ele un punct de atracție.

TINERII JUCĂTORI CONTINUA SA SE AFIRME
Paul Niculescu

echipa națio, 
pregătesc în 

european din 
....... ______ „_ turneul de la 
Sibenik ’(iugoslavia) a ’ constituit pri
mul examen de verificare. După cum 
am mai anunțat, formația României 
a avut o frumoasă comportare în 
bazinul acoperit al hotelului Solaris, ■ 
ocupînd locul II într-o întrecere la 
care au mai fost prezente primele 
două clasate ale ultimului campionat 
european (Ungaria și Spania) și pu
ternica formație a Iugoslaviei. Noi 
amănunte asupra întrecerilor, care 
au prilejuit cadeților noștri o nouă 
afirmare pe plan internațional le-am 
aflat dintr-o discuție purtată cu an
trenorul Paul

— Care au 
natei noastre

— Mai întîi vreau să precizez că 
am fost lipsiți de aportul unor ju
cători de bază ; cu echipa completă 
cred că puteam cîștiga 
Cei 9 jucători folosiți 
vadă de o riguroasă 
respectarea indicațiilor 
fiecare meci și au știut

acest turneu, 
au dat do- 

disciplină in 
primite la 

să folosească, 
în dese perioade, avantajul unei pre
gătiri fizice superioare. Echipa noas
tră a început de fiecare dată fur
tunos : 1—0 cu Ungaria (și putea fi

cu două derbyuri tradiționale:

vizăm o medalie la C. E. de juniori" - declară antrenorul 
păcate, programul 
tru „europene" . 
un alt turneu unde să verificăm 
potențialul echipei. Singura posibili
tate ar fi Balcaniada de la București, 
unde în mod practic nu vor avea 
decît o adversară de valoare, for
mația iugoslavă.

— Pe ce jucători 
la C.E. ?

— Portarul Spînu a apărat_ bine 
și cred câ el va fi 
ceilalți jucători, Răducanu (devenit 
între timp golgeter al echipei de se
niori) s-a detașat net. In partida 
cu Iugoslavia, de pildă, a marcat trei 
goluri, a obținut două penalty-uri si 
a provocat două eliminări, Cocora și 
Preda se dovedesc apărători reduta
bili, iar Wețss un atacant incisiv. 
Mirea, Ion Gheorghe și Teodorescu 
au evoluat mulțumitor și se poate. 
conta pe ei, Celelalte posturi rămîn 
încă vacante.

— Cum 
noastre la 
Sibenik ?

— Cred 
optimiști. Formația maghiară, actuala 
deținătoare a titlului continental nu 
ne este superioară. La Sibenik am 
jucat mai bine decît iugoslavii și 
spaniolii. Nu cunosc valoarea forma
țiilor din U.R.S.S., Italia și R. F, Ger
mania, dar cred că clacă și în con
tinuare ne vom pregăti cu mare a- 
tenție și ambiție, vom putea repeta 
cel puțin performanța de la Barcelona 
(1971) — locul IV.

Adrian VASILIU

chiar 2—0 dacă secretariatul nu gre
șea, oprindu-i pe Răducanu dintr-o 
acțiune singur cu portarul advers) și 
apoi 2—1. In meciurile cu Spania și 
Iugoslavia am condus cu 3—1, con- 
eretizînd acțiuni rapide și variate. 
Si finalilrile de joc ale poloiștilor 
noștri au fost puternice. în partida 
cu Ungaria, în ultima repriză, cînd 
eram conduși cu 5—4, am atacat con
tinuu incit adversarii s-au văzut ne- 
voiți sâ treacă la o apărare dispe
rată pentru a menține rezultatul, iar 
în jocul cu Iugoslavia, de la 4—6 
am ajuns la 6—6 în ultimele 5 mi
nute, fiind chiar la un pas de a 
înscrie și al 7-lea punct. Paradoxal 
poate, cel mai bun joc al echipei a 
fost cel cu Ungaria (4—5), în care 
cu puțină șansă puteam egala și cîș- 
tiga. în fața Spaniei am cîștigat pen
tru prima dată (5—3), iar poloiștii 
iugoslavi au scăpat ca prin urechile 
acului de înfrîngere, în ultimul meci, 
cu reprezentativa română.

— Ce reproșați cadeților noștri la 
finele acestui turneu ?

— în primul rînd unele deficiențe 
în pregătirea tehnică. Mulți dintre 
jucători nu știu încă să șuteze pu
ternic din orice poziție, iar pasele 
în momente decisive nu au deplină 
siguranță. în același timp constat 
că noii componenți ai formației de ju
niori sînt într-o mare măsură lipsiți 
de experiența întrecerilor internațio
nale. E drept, au luptat de fiecare 
dată cu o remarcabilă ambiție, dar 
pe parcursul meciurilor ei au comis 
greșeli copilărești, care trădează 
lipsa jocurilor dificile, cu miză. Din

de pregătire pen- 
nici nu mai cuprinde 

unde să

se poate conta

titular. Dintre

apreciați șansele echipei
C.E. după turneul de la

că avem dreptul să' fim

DINAMO - STEAUA (sîmbătă) și UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI (duminică)

Duminică se încheie campionatele de 
1 — masculin și feminin — divi- 
Ca de obicei, ultima etapă pro- 

întîlnlrile dintre formațiile 
Steaua și Dinamo București 

Universitatea Timișoara și 
București (la fete^. Dar, 

ră-

handbal 
zia A. ' 
gramează 
fruntașe : 
(la bateți), 
Universitatea București (la fete),, 
de această dată, derbyul masculin 
mîne un meci al orgoliului, deoarece 
rezultatul său nu mai poate influenta 
lupta pentru titlu. După cum se știe, 
Steaua este — teoretic șt practic — cam
pioană. La fete, derbyul de la Timișoa
ra poate fi important numai în măsura

■ in care I.E.F.S. suferă un... accident la 
Brașov. Cum această alternativă este 
mai puțin probabilă și meciul de la Ti
mișoara poate trece tot in categoria tn- 
tîlnirllor în care rolul Important ii de
ține orgoliul.

Partida Dinamo București — Steaua, 
programată sîmbătă pe terenul din par
cul sportiv Dinamo, slîrnește interesul 
amatorilor de handbal din Capitală prin 
tradiția jocurilor dintre aceste formalii 
fruntașe ale sportului cu mingea mică 
de la noi. Alcătuite din jucători de va
loare, mulți dintre ei membri ai lotu
lui național, cele două teamuri pot fur
niza un meci dîrz, de bună calitate. Mal 
ales că atît Steaua cît șl Dinamo au do
vedit în ultimele lor evoluții că dețin o 
formă sportivă foarte bună.

Campionatul feminin pare să aibă un 
deznodftmînt neașteptat. După 5 ediții 
dominate de Universitatea Timișoara (4) 
și Universitatea București (1). iată că — 
în mod surprinzător — I.E.F.S. emite 
pretenții la titlu. Și nu numai că,, le 
emite, dar le și ..argumentează".

In meciul de duminică, de la Brasov, 
studentele din București susțin ultimul 
asalt. Dacă Rulmentul se va dovedi re-

semnată sau, In mod real. insuficient 
pregătită pentru a da un răspuns vigu
ros. I.E.F.S. se va vedea încununată cu 
titlul de campioană. Timișorencele, care 
așteaptă cu sufletul la gură rezultatul de 
la Brașov, au puține șanse să se redre
seze. Dar, puține sau multe, șanse exis
tă totuși. Pentru aceasta ele vor lupta 
— cu siguranță — pînă la ultima pică
tură de energie să obțină un rezultat 
favorabil în fața puternicei echipe a 
prof. Constantin Popescu — Universitar 
tea București.

Oricum, apele se limpezesc duminică 
și seara vom cunoaște campioana aces
tui agitat campionat

CLASAMENTE

TREI MECIURI IN DOUA ZILE UN TEST DIFICIL
PENTRU SPORTIVII ROMANI CE VOR JUCA

IN TURNEUL DE LA UTRECHT

a

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE 
A ULTIMEI ETAPE

FEMININ
Duminică, 21 mai — Timișoara : Uni

versitatea — Universitatea București : 
Constructorul — Mureșul Tg. Mureș : 
Brasov : Rulmentul — I.E.F.S, ; Bucu
rești : Progresul — Textila Buhuși (teren 
Progresul, ora 10,30) ; Rapid — Voința 
Odorhei (teren Ciulești, ora 10U10)

MASCULIN
Joi, 24 mai — București : Universitatea 

București — Dinamo Brașov (Tineretului, 
ora lil) ;

Sîmbătă, 26 mai — București : Dinamo 
București — Steaua (teren Dinamo ora 
18.

Duminică. 27 mai — București : Voin
ța — Independența Sibiu (teren Voința, 
ora 9) : Baia Mare : Minaur — Universi
tatea Cluj ; Gh. Gheorghiu-Dej : Tarom 
— Politehnica Timisoara.

a*

LA TUȘNAD»

Concursurile își vor găsi indiscu
tabil numeroși adepți. Am stabilit 
reguli după care le vom organiza 
astfel incit, fără a ridica prea 
mari probleme, să dea maximum 
de satisfacție. Cam acestea ar fi 
noutățile sportive oferite vizitato
rilor de călre stațiunea Tușnad.

— Știm că aveți și o bază spor
tivă suficient de bine închegată...

— Nu una, ci două baze sporti
ve. Prima, cea din apropierea ho
telului Ciucaș, cuprinde terenuri «le 
volei, de baschet, de handbal și de 
tenis. Iar cea de a doua, amena
jată pe malul drept al Oltului, în
sumează un teren de fotbal, o pis
tă de alergări, și de asemenea sec
toare de sărituri și de aruncare a 
greutății. Cele două baze sportive 
tor fi și ele puse la dispoziția vi
zitatorilor, aici urmînd să organi
zăm întîlniri între selecționatele 
„seriilor" (vizitatorii) și echipele 
locale, ale stațiunii. De obicei, aces
te întîlniri sînt deosebit de atrac-

tive, ocazionînd partide soldate nu 
arareori cu victoria vizitatorilor.

— Despre turismul propriu-zis nu 
ați amintit nimic...

— Este punctul forte, la capito
lul „odihnă activă" pe care Tușna
dul ii oferă vizitatorilor. Excursi
ile la Jacul Sf. Ana unde, de ase
menea, avem bărci pentru canotaj, 
apoi la Turbâria Alohos — decla
rată monument al naturii, la Stînca 
Șoimilor, situată Ia o înălțime de 
848 m, Turnul Apor, la care se a- 
junge pe potecile versantului vestic 
al Ciomodului Mare, Stîncile Tur
nurilor, — sînt doar o parte din 
numeroasele obiective turistice, de 
mare interes spre care ghizii noștri 
îi vor conduce pe vizitatori.

★

TRIMESTRUL MIȘCĂRII, DRUMEȚIEI Șl SPORTULUI

Inițiative și
pentru sezonul
Tușnad... 
terloeutorul nostru. tov.
Busuioc, directorul Casei 
tură am interveni cu un 
ment. Vizitînd bazele

(Urmare din pag 1) De pildă, un punct 
fi Vîrful Omul din 

Spre acest punct de

DIVIZIA A
FEMININ

i

1. I.E.F.S BUC. 26 21 2 3 327—212 44
2. Univ, Timiș. 26 21 1 4 362—240 43
3. Univ. Buc, 26 20 2 4 380—259 42
4. Rulm. Brașov 26 13 1 12 201—303 27
5. Textila Buh. 26 12 3 11 260—275 27
6. Constr Timiș. 26 9 5 12 228—241 23
7. Voința Odor. 26 10 1 1.5 266—294 21
8. Rapid Buc. 26 7 3 16 251—295 17
9. Progr. Buc. 26 3 4 19 212—323 10

10. Mrș. Tg. M. 26 2 2 22 194—329 6

MASCULIN f
1. Steaua 26 22 1 3 467—334 45
2. Univ. Buc. 26 17 4 5 392—339 38
3. Dinamo Buc. 2D 17 2 7 36a—307 36
4. Minaur B. M. 26 12 4 10 413—378 28
5. Univ. Cluj 26 10 5 11 392—376 25
6. Poli, Tini. 26 g 5 12 357—349 23
7. Indep. Sibiu 26 9 3 14 383—426. 21
8. Dinamo Bv. 26 8 5 13 371—399 21
9. Carom 26 7 2 17 324—394 16

10. Voința Buc. 26 3 1 22 318—483 7
DIVIZIA B

Poloiștii din echipa națională 
României sînt gata pentru un nou 
start internațional. Ei vor pleca vi
neri dimineață in Olanda, la Utrecht, 
unde vor participa la un turneu ală
turi de formațiile Iugoslaviei, R. F. 
Germania și cea a țării gazdă. între
cerile se vor desfășura simbătâ si 
duminică în piscina „Den Hommel" 
(albina), aceeași care a găzduit în 
urmă cu 7 .ani campionatele europene 
de natație. T“" *
Utrecht, 
formații 
„Trofeul 
întrecut, 
loc III.

„V oni 
evoluție

.... Interesant este că la 
poloiștii români vor intîlni 
cu care au mai jucat la 
Hungaria" și pe care le-au 
clasîndu-se pe un onorabil

încerca să confirmăm buna 
de la Pescara — ne-a decla

rat la ultimul antrenament al trico-

prof. Anatol 
nu este prea

Grințescu. Desi- 
ușor să învingi

lorilor 
sur,
Iugoslavia, să te impui în lața olan
dezilor chiar pe propriul lor teren. 
Dar noi plecăm cu acest gînd, consi- 
derînd că turneul ne va oferi- noi 
prilejuri de a evalua posibilitățile 
tinerei noastre echipe naționale, a- 
flată în pregătirea unui nou ciclu 
olimpic. Singurul lucru care ne de
ranjează este programul turneului, 
faptul că într-una din zile va trebui 
să susținem două partide. Din lotul 
de 15 jucători (Huber, Frățilă, F. Sla
vei, Nastasiu, Zamfirescu, C. Rusii, 
Cl. Rusu, D. Popescu, V. Rus, Scher- 
van, Răducanu, I. Slavei, Țăranu, La- 
zăr. Frîncu) vom desemna în cursul 
zilei de astăzi pe cei 11 poloiști ce 
vor face deplasarea".

în divizia feminină

FEMININ
Seria I

1. Confecția Buc. 17 15 2 0 265—118 32
2. Univ. Iași 17 13 2 2 227—156 28
3. Gloria Buzău 17 7 5 5 145—136 19
4. CSU Constr. 17 6 5 6 136—142 17
5. Vulturul PI. 17 8 0 9 137—144 16
6. Voința Buc. 17 8 0 9 154—163 16
7. Tomistex C-ța 17 4 5 8 149—173 13
8. Voința C-va 17 3 1 11 121—189 11
9. Constr. Buc. 17 4 3 10 117—149 11

10. IGEX Buc. 17 3 1 13 127—203 7
Seria a Il-a

1. CSM Sibiu 17 15 0 2 199—116 30
2. Univ. Cluj 17 12 0 5 194—142 24
3. Sparta Medias 17 11 1 5 180—135 23
4. Constr. B. M. 17 10 1 fi 202—146 21
5. Voința Sighiș. 11 9 1 7 176—148 19
6. Nitram. Făg. 17 9 1 7 151—133 19
7. Teba Ărad 17 7 0 10 152—186 14
8. Text. Sebeș 16 5 0 11 126—160 10
9. Jiul Petroșani ■16 3 0 13 90—217 6

10. Univ. II Tim. 17 1 0 16 58—145 3

MASCULIN
Seria I

1. S.C. Bacău 17 14 1 2 334—250 29
2. Știința Bacău 17 9 2 6 252—213 20
3. CSU Galați 16 9 1 6 246—228 19
4. Rapid Buc. 16 9 0 7 305—285 18
5. Comerțul C-ța 17 8 2 7 238—232 18
6. Relonul Săv, 17 7 2 8 295—2?.8 16
7, Agron. Iași ’ 17 7 2 8 269—312 16
8. Univ. C-va 17 7 1 9 237—227 15
9. Raf Teleajen 17 6 1 10 280—302 13

10. Voința Gh.-De, 17 2 0 15 190—310 4
Seria a n -a

1. CSM Reșița 17 12 1 4 229—179 25
2. Met. C. Mică 17 11 0 6 197—171 22
3. ASA Tg. M. 17 10 2 5 223—183 22
4. Timișul Lugoj 17 10 0 7 259—246 20
5. Banatul Tim. 17 8 1 8 186—209 17
6. Gloria Arad 17 7 3 7 201—211 17
7. Constr. Orad. 17 7 1 9 221—249 15
8. Nitram. Făg. 17 6 2 9 235—225 14
9. Știința Lovrin 17 .5 2 10 244—260 12

10. ASA Sibiu 17 3 0 14 118—150 6

UGINM

aproape 10 000 de copii din București, 
Constanța, Brăila, Iași, Tulcea, Vîl- 
cea și Bacău. Activitatea va cuprin
de iii principal programe externe, 
în funcție de opțiuni, constînd din 
drumeții de munte și excursii de o 
zi în jurul taberelor, jocuri spor
tive pe terenurile pe care fiecare 
tabără le are amenajate, înot pentru 
cele care au în incintă bazine, de 
natație (Bran, Dîmbul Morii. Stupini), 
plimbări organizate, activități cultu
ral-educative etc.

în replică, peste 9 000 de școlari 
brașoveni își vor petrece o parte a. va
canței in tabere, excursii și activități 
turistice în alte județe. Astfel, peste 
1 000 în cîteva tabere de la mare, 
peste 3 500 în tabere de munte, peste 
1 000 Vbr lua parte la excursiile in- 
terjudețene de 7 zile, 500 de preșco
lari se vor bronza sub soarele marin 
într-o colonie specială, iar cel puțin 
40 de echipaje și-au alcătuit traseele 
proprii pentru expedițiile Cutezătorii.

Am putea spune că astfel de acti
vități sjnt obișnuite, comune, că au 
intrat în tradiția recentă, a vacan
țelor școlare. Și așa este» de aceea 
în continuare . vom spune cite ceva 
despre inițiative cu adevărat ieșite 
din comun t

„Asaltul Carpaților" este o iniția
tivă a C.J.O.P. Brașov, transmisă or
ganizațiilor similare din 20 de județe 
ale țării situate de o parte și de alta 
a coloanei carpatine. Inițiativa constă 
dintr-o acțiune turistică de masă 
pentru școlari, cu caracter expedi- 
ționar prevăzută pentru zilele de 29, 
30 iunie și l iulie care își propune 
să atace diferite puncte concentrice 
din lanțul Carpaților pornind de pe

ambii versanți. 
de întîlnire ar 
masivul Bucegi. 
întîlnire vor porni, după un siștem 
piramidal expediționar, copii din di
ferite școli și județe, pe rute dife
rite. Predealul va veni peste Diham, 
Rîșnovul și Cristianul (4 școli) peste 
Mălăești, Branul, Sohodolul, Simonul 
pe Valea Porții prin Clincea, Moe-4 
ciul, Cheia prin Valea Gaura peste 
Țigănești, școlile din Dîmbovița pe 
valea Dîmboviței, cele din Prahova 
pe platoul Bucegilor etc. De pildă, 
în județul Brașov din 120 de școli, 
96 au fost cuprinse în această fru
moasă acțiune. Asaltul va dura trei 
zile i în prima zi se va porni în 
masă, cu întoarcerea seara la punc
tele de plecare ; pentru a doua zi în 
corturi râmîn elevi mai mari, de 
liceu iar în a treia zi pe coastă se 
urcă la punctele de întîlnire concen
trice — stabilite de județe (ori loca
litățile limitrofe) — numai echipaje 
care au o pregătire corespunzătoare.

Altă acțiune este „Turul Cetăți
lor", constînd dintr-o cursă ticlistă 
(18—23 iunie) cuprinzînd peste 2 500. 
copii prin 46 de localități ale jud. 
Brașov care au cetăți, biserici întă
rite, monumente istorice și culturale.

La turul complet al celor 46 de 
obiective vor lua parte numai un 
număr limitat de echipaje, dar între 
localitățile și obiectivele apropiate, 
respectîndu-se un protocol de ștafetă 
olimpică va lua parte toată populația 
școlară locală pe biciclete.

în sfîrșit a treia, deși nu ultima 
acțiune ieșită din comun este iniția
tiva unei tabere permanente de vară 
sub Piatra Craiului la Plaiul Foii în 
corturi, împreună cu tabere satelit 
în masiv țla care prin rotație, por
nind d« lg bază vor avea ocazie sute

de copii să cunoască și să se apropie 
de frumusețea muntelui.

Am arătat aceste frumoase initia
tive nu pentru a lăuda Brașovul — 
deși o merită — cît pentru că fiind 
cunoscute ar putea fi prelucrate, 
extinse și aplicate și în alte zone și 
localități de munte cu un mare 
succes practic pentru copii.

gînduri frumoase 
estival al stațiunii 

La cele declarate de in- 
Stelian 

de cul- 
amenda- 
sportive,

despre care domnia sa mi-a vor
bit atît de entuziast, noi le-am gă
sit puțin cam... șifonate. Ceva mai 
mult spirit gospodăresc, în această 
direcție, credem că nu ar strica. 
Prea multe lucruri sînt frumoase 
la Tușnad, ca tocmai baza spor
tivă să-i strice, stațiunii, fața.

Gheorghe ȘTEFANESCU

A APARUT
„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

NR. 5 AL REVISTEI

Din sumarul acestui număr recomandăm :

• Cu academician Raluca Ripan, despre : locul 
mișcare în regimul de viață al individului. de Nușa

activităților de 
Demian ;

• Aspecte privind conținutul pregătirii 
juniorilor în probele de garduri, de Liviu

sportive
Preda ;

• O nouă programă de educație 
generală, de Elvira Simionescu ;

fizică

«

DOAR DOUĂ „CANDIDATE- LA LOCUL 9
Sala I.M.F. din Tg. Mureș găzdu

iește, de mîine pînă duminică, ulti
mul turneu al campionatului repu
blican de baschet feminin, la sfîrși- 
tul căruia vor fi cunoscute deținătoa
rea titlului, a doua clasată (deci par
ticipantele ia C.C.E. și la Cupa cu
pelor), precum și cele două formații 
care vor retrograda. Dintre aceste pa
tru poziții, trei au deja ocupantele 
cunoscute : Politehnica locul 1, I.E.F.S. 
locul 2 și Sănătatea Satu Mare locul 
10. Rămîne de rezolvat problema lo
cului 9, pentru a cărui evitare luptă 
Constructorul București și Voința Tg. 
Mureș (meciul dintre aceste formații 
este programat sîmbătă. La ora 17,30). 
Pînă la această întîlnire, cele două 
echipe vor susține examene dificile 
chiar mîine, V.oința Tg. Mureș jucînd 
cu Crișul și Constructorul cu Uni
versitatea Cluj. Iată programul com
plet al întrecerilor de vineri i de la 
ora 9 : Rapid — Sănătatea, Universi
tatea Timișoara — Politehnica ; de. 
la ora 1G : Voința București — 
I.E.F.S., „U“ Cluj — Constructorul,
Voința Tg. Mureș •— Crișul.

Cele 12 divizionare masculine sus
țin, tot vineri, sîmbătă și duminică, 
penultimul turneu al campionatului. 
Gazdă va fi Sala sporturilor din Con
stanța, 
jocurile 
Voința, 
ora 15 :
Politehnica Cluj 
mișoara, Farul 
nica București — Dinamo,

unde mîine sînt programate 
1 de la ora 9,30 : „U“ Cluj — 
I.C.H.F. — Steaua ; de la 

I.E.F.S. — Academia Militară, 
Universitatea Ti- 

Rapid și Politeh-

I

CONCURS DE SELECȚIE PE LACUL CERNICA
Duminică, pe lacul 

punctul „Ștrand") va 
concurs de pesîuit sportiv staționar 
de selecție, în vederea constituirii 
echipei Bucureștiului care va intîlni, 
la 24 iunie, pe Dunăre (în zona 
Drobeta Turnu-Severin) selecționata 
orașului Belgrad, intr-un concurs si
milar, aflat la a doua ediție (prima 
ediție s-a disputat în iunie, 1972, la 
Kladova și a fost cîștigată de pes
carii sportivi români, pe echipe și la 
individual).

Concursul de selecție va începe la 
orele 8,30 și se va repeta și du
minica viitoare (3 iunie), în același 
loc. Sînt chemați să participe cei 
mai buni pescari sportivi bucureșteni.

Cernica (în 
avea loc un

Alte amănunte, la 
țiilor de sector din

sediile aso’cia-
Capitalâ.

VINĂTORI COLECTIVE

DE COMBATERE
A RĂPITOARELOR

DOUĂ APARIȚII PUBLICE 
ALE LOTULUI NAȚIONAL

Asociațiile vînătorilor și pescarilor 
sportivi de sector, din Capitală, or
ganizează duminică vînători colective 
de combatere a răpitoarelor în pădu
rile Bogdana, Între-Olturi, Cervenia, 
Negrești, Vadul Lat, Vîrtoapele, Dră- 
gănești-Olt, Țăndărei, Plevna, Pielea, 
Sălcioara, Răzvani, Sărulești, Hîrșova, 
Roata, Tunari, 
și Nebuna.

înscrierile 
și amănunte 
pînă vineri,

Fetești-Baltă, Videle

pe listele de participare 
la sediile asociațiilor, 

ora 20.

a copiilor și

pentru liceul de cultură

• Eliminarea ajutorului, moment
prinderilor motrice în gimnastica sportivă, de Nicolae Covaci ;

• „Anabolizantele
Ion Drăgan. ■*

Revista se găsește 
presei di.n Capitală și

critic în procesul formării de-

lo-

de

de 
din

sinteză in sportul de performanță", de

vînzare la toate punctele de difuzare a 
țară.

Nu uitați : Procurați-vă de urgență acest interesant număr al 
revistei „EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT", revista tuturor specialiș
tilor în domeniul educației fizice și a sportului.

în programul de pregătiri al 
tului de box — aflat în preajma im
portantelor confruntări ale campio
natelor europene de la Belgrad — 
intră săptămîna aceasta și două a- 
pariții publice.

Joi după-amiază, de la orele 18, 
în sala Semănătoarea din București 
lotul compus din Șt. Băiatu, C. Gru- 
iescu, M. Toni, G. Pometcu, S. Cuțov, 
P. Dobrescu, Al. Popa, S. Tîrîlă, Al. 
Năstac și I. Alexe va evolua în com
pania unora dintre cei mai cunoscuți 
boxeri cum sînt I. Faredin, I. Lungu, 
C. Stanef. C. Hoduț, C. Chită, V. Te- 
cuceanu și alții. Apoi sîmbătă, în 
Sala sporturilor din Pitești — pentru 
a menține ritmul impus de progra
mul campionatelor continentale — 
boxerii din lot vor înfrunta parte
neri dintre cei mai buni din județul 
Argeș.

CICLISM

acțiune Liliana Rădulescu 
(Voința București), cu mingea, și II- 
diko Villanyi (Universitatea Timi
șoara), două tinere talente pe care 
le vom revedea in sala I.M.F. din 
Tg. Mureș.

Foto: Drăgoș NEAGU*

SANCȚIUNI DICTATE DE COLEGIUL 
ARBITRILOR $1 COMISIA 

DE DISCIPLINA

Ultimele întreceri divizionare (A și 
B) au prilejuit, din păcate, și o serie 
de abateri, sancționate după cum ur
mează :

— arbitrul M. Aldea (Ploiești) suspen- 
gteșeli să- 
de la Ti-

dat pe două etape pentru 
vîrșîte la turneul masculin 
mișoara ;

sancționat— Arbitrul Ft. Took (Cluj) 
cu avertisment pentru greșeli in. apre
cierea greșelilor personale la meciul 
masculin Politehnica București — Uni
versitatea Timișoara ;

— arbitrul I. Știrbu (Cluj), sancționat 
cu avertisment pentru aplicarea neco
respunzătoare . a regulamentului de joc 
la meciul masculin Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timișoara. Colegiul 
de arbitri va analiza și modul in care 
acest arbitru a condus partida Steaua — 
Rapid.

Toate măsurile de mal sus au fost 
luate de Colegiul central al arbitrilor.

Alte sancțiuni ne-au parvenit din par
tea Comisiei de disciplină :

— jucătoarea Tatiana Rădulescu (Voln- 
(a București) a fost suspendată pe o 
etapă pentru atitudine ireverențioasă 
față de arbitrii meciului cu Universitatea 
Cluj ;

— antrenorul 
București) a 
ment, pentru

M. Strugaru (Voința 
fost sancționat cu avertis- 
același motiv ;

— jucătorul 
suspendat pe 
ireverențioasă 
cu Steaua.

D. Vlădcscu (Rapid) a fost 
o etapă pentru atitudine 
fața de arbitrii meciului

— jucătorii
(C.S.U. Pitești) . . . ___  _______
au fost suspendați pe cite 4. 3 și respec
tiv 2 etape, pentru lovire reoiprocâ.

C. Rtisu, O. Georgescu 
și R. Racovițan (1EFS II).

De mîine, In Capitală

„CUPA F. R. C." - UN INTERESANT CONCURS DE PISTĂ
Iubitorii ciclismului de pistă din 

Capitală vor avea ocazia să asiste 
la un nou concurs internațional. 
Este vorba de „Cupa F.R.C.11, la 
care va participa (alături de cei 
mai buni pistarzi ai țării) și o se
lecționată din Bulgaria . z

întrecerile vor începe mîine pe 
velodromul Dinamo, după următo
rul program i vineri, de la ora 16 
— viteză, urmărire individuală (4 
km), cursa americană ; sîmbătă. de 
la ora 16 — urmărire echipe (4 km),

1 000 m cu start de pe loc, cursa de 
eliminare ; duminică, de la ora 9 — 
viteză turneu, cursa italiană, semi- 
fond 100 de ture, eu sprint la trei 
ture.

Cicliștii de la cluburile Steaua, 
Dinamo și școlile sportive din Ca
pitală s-au pregătit cu minuțiozita
te în vederea întîlnirii cu specia
liștii velodromului din Bulgaria, 
ceea ce ne îndreptățește să sperăm 
că vom urmări dispute aprige și 
spectaculoase.
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In vederea partidei de duminică, de la Pitești

ULTIMUL JOC DE VERIFICARE A LOTULUI DE TINERET (SUB 23 DE ANI)
PITEȘTI, 23 (prin telefon). Azi 

(n.r. ieri) după-amiază lotul de. ti
neret pînă în 23 de ani a susținut 
ultimul meci de verificare. întîlnind 
o echipă clasată pe locul 2, în seria 
a VI-a a Div.- C, Dacia Pitești, ad
versar de loc nimerit pentru că si-a 
dus ambițiile dincolo , de scopul 
partidei, ceea ce a făcut ca în fi
nalul celor 60 de minute cît a du
rat întîlnirea să consemnăm patru 
îngrijorătoare accidentări : Anghc- 
lini, plagă deschisă pe tibie; An-

PREGĂTIRILE
SE INTENSIFICĂ

(Urinare din pag 1)

acestui util joc de verificare a fost 
de 5—1 (2—0) în favoarea lotului, 
pentru Progresul marcînd Filipescu.

Am consemnat scorul acestei par
tide de antrenament dintr-un interes 
pur informativ și statistic pentru 
că, se înțelege de la sine, nu scorul 
a fost elementul principal urmărit. 
S-au urmărit anumite scheme tac
tice de atac, mișcarea jucătorilor în 
teren, replierea rapidă în apărare 
în situațiile de contraatac advers, 
e‘c„ jucătorii Progresului acceptînd 
să joace rolul pe care se presupu
ne că-1 vor interpreta și adversarii 
de duminică. în acest sens, divizio
nara ,B a practicat apărarea „om la 
om“, cunoscută ca sistemul adoptat 
de regulă de elevii lui Georg Bu- 
schner.

Așa cum spuneam și mai sus, 
meciul de verificare de ieri a fost 
folositor selecționabililor, care au a- 
rât.at o bună dispoziție de joc, rea- 
lizînd uneori faze de atao remar
cabile prin puterea de pătrundere și 
inventivitate.

Pregătirile lotului continuă azi la 
Snagov. Ultimul joc școală din a- 
ceastâ săptămînă se va disputa vi
neri după amiază. Vineri seara, în 
cadrul unei conferințe de presă, an
trenorul principal Valentin Stănescu 
va face cunoscută formația pentru 
duminică.

ghel, capul spart ; Mateescu, hema- 
tom muspular și Mulțescu, entorsă 
de gleznă. Doctorul N. Stănescu va 
încerca tot ce e posibil ca pînă sim- 
bătă să refacă măcar doi dintre a- 
cești jucători atît de utili.

Dincolo de acest capitol nedor.it. 
cîteva însemnărj despre joc. Lotul 
a început partida cu următorul 11 ! 
Caval — Anghelini, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Mateescu — Moldovan, 
Duniitriu IV, M. Popescu — An
gliei, Dudu Georgescu, Petrescu. 
Lotul a fost vizibil marcat de căl
dura moleșitoare și și-a dat foarte 
greu drumul la joc, abia în finalul 
reprizei. E drept, el a înscris în a- 
ceste 45 minute două goluri (Ma
teescu în' min. 23 și Petrescu min. 
41 și a tras o dată în bară prin. M. 
Popescu în min. 42) dar ambele go
luri îl au drept coautor pe porta
rul piteștean Jernoiu care a boxat 
în plasă șutul de la primul gol și a 
degajat greșit la Petrescu, ultima 
dată. La pauză Mulțescu l-a înlocuit 
pe Moldovan și Roznai pe Dudu 
Georgescu. Schimbare fericită care 
a dat un plus de vioiciune si eficaci
tate ofensivei selecționabililor. Roz-

nai va Șuta în bară în min. 43, An
ghelini va face o cursă lungă și cen
trarea sa va fi reluată de aproape de 
Petrescu în gol în min. 49, și apoi 
tot Petrescu va mai specula o dată 
neinspirația portarului Daciei, în
scriind de la 2 m. 4—0 în min. 56, 
adică cu 4 minute înainte de finalul 
jocului. Pentru că în celelalte 30 de 
minute jucătorii de rezervă (Ștefan, 
Smarandache, Purima și Vișan) și 
cei care au intrat după pauză, să 
alcătuiască o echipă completată și 
cu fotbaliști de la divizionara C, 
Dacia, și să dispute o minirepriză de 
30 de minute în compania forma
ției Textilistul Pitești. Dar pe ni
meni nu mai interesa, practic, a- 
ceste, 30 de minute. Pentru că docto
rul Stănescu și antrenorul Cornel 
Drăgușin au acum neașteptate pro
bleme după ultima verificare a lo
tului de tineret.

în deschidere F.C. Argeș a între
cut formația C.S. Tîrgoviște cu 3—1 
(2—1). Autorii golurilor : Jercan, 
Roșu, Radu respectiv C. Ionescu 
din penalty.

Mircea M. IONESCU

LOTUL DE TINERET (SUB 21 DE ANI)
A PLECAT ÎN

Simbătă. la Aitentmrg, selecționa
ta de tineret (sub 21 de ani) a țării 
noastre întîlnește formația similară 
a R. D. Germane. Deși partida are 
un caracter amical, această con
fruntare prezintă totuși interes, în- 
trucît oferă posibilitatea verificării 
potențialului de joc al unor tineri 
fotbaliști aflați în plină afirmare și 
care pe parcurs ar putea deveni ti
tularizați în alte loturi reprezenta
tive.

De ieri, pregătirile au luat sfîrșit.

IERI, IN „CUPA BALCANICA”

A.S.A. TG. MURES A ÎNTRECUT 
PE SUTJESKA NIKSÎCI CU 3-0 (2-0)

TG. MUREȘ, 23 (prin telefon). — 
Iată o frumoasă victorie a echipei 
militare, la un scor categoric, dar 
care a fost realizat cu multă difi
cultate,. Și aceasta, pentru că for
mația iugoslavă a venit hotărîtă să 
facă totul pentru a pleca de aici 
cu cel puțin un punct. Ca urmare, 
încă din primele minute, asistăm 

la un adevărat antijoc practicat de 
oaspeți,, care au făcut tot posibilul 
pentru a împiedica pe A.S.A.. să 
marcheze. Faulturile se tin lanț și 
in min. 8 gazdele au trei acciden
tați : Boloni, Naghi și Czako. (De 
altfel ultimul -va fi schimbat din 
acest motiv). In min. 9 Mureșan, 
fără balon, este lovit de Zekovici. 
Meciul se. întrerupe pentru trei mi
nute.

Jocul este reluat și imediat Sa- 
matovici este avertizat pentru fault 
asupra lui Boloni. Cu toate acestea, 
încet, încet, jocul Intră pe făgașul 
cel bun, mai ales după ce Caniaro 
deschide scorul (în min. 30), fructi- 
f;cînd cu capul o pasă a lui Szoldssi. 
După ce notăm alte cîteva ocazii ra
tate de A.S.A. prin Mureșan și Na
ghi, Ilajnal mărește diferența la 

2—0, în min. 44. Sutjeska este o e- 
chipă foarte masivă, care practică 
un fotbal bun și care știe să-și pună 
în valoare pregătirea fizică.

După pauză asistăm, In special în 
prima parte a reprizei, la cîteva 
minute de presiune la poarta lui 
Nagel, dar militarii, în bună formă, 
găsesc mijloacele să contreze jocul 
în forță al adversarilor și după min. 
60 asistăm la o adevărată cascadă 
de ocazii la poarta lui Racici. Ulti
mul gol al partidei este opera ace
luiași Caniaro (min. 70). Cu toate că 
era ținut în careu de fundașul; Gar
duri, el are puterea să șuteze .și să 
finalizeze. Arbitrul Panaiot Mefitisev 
(Bulgaria), a arbitrat în general 
bine, dar a acceptat jocul mult prea 
bărbătesc al oaspeților.

, A.S.A. ■ Nagel — Szoldssi, Un- 
chiaș, Ispir, Czaco (min. 50 Kiss) 
— Varodi, Boloni — Caniaro, Naghi, 
Mureșan, Haj nai.

SUTJESKA NIKSICI Racici — 
Ivkovici, Gardun. Durovici, Zeko
vici — Grahova, Damjanovici (min. 
77 Perovici) — Kovacevici, Kabziab- 
dici, Tlbgaci, Samatovici.

In urma acestei victorii A.S.A. a 
trecut pe primul loc în clasament și 
la 30 maj va îptîlni în Albania pe 
Labinoti Elbasah, ultimul meci din 
cadrul grupei.

R. D. GERMANĂ
Astăzi dimineață cei 16 jucători în
soțiți de antrenorul I. Voica au ple
cat pe calea aerului la Berlin, ur- 
mînd să-și continue drumul cu au
tocarul spre Altenburg. Ei sînt : 
Eftimescu (Dinhmo), Voinea (S. ,C. 
Bacău) — portari ; Porațchi („U‘‘ 
Cluj). F. Marin și Grigoraș (ambii 
Rapid), Ciocârlan (Sp. studențesc), 
Custov (Dinamo) — fundași ; Iovă
nescu (Steaua), Savu (Rapid) — mij
locași ; Ion Ion (Steaua), Chihaia 
(Sp. studențesc), Pisau (Petrolul), 
Rădulescu <F.C. Constanța), Pău- 

- nescu (Univ. Craiova), G. Stan 
(Jiul), Roșu (Dinamo) — atacanți.

Pentru vineri după-amiază este 
prevăzut un antrenament de acomo
dare pe stadionul unde Va avea loc 
meciul. în privința formației există 
doar două semne de întrebare și a- 
nume prezența lui Porațchi și G. 
Stan, ușor accidentați la unul din 
antrenamente. Cu toate acestea an
trenorul I. Voica speră ca cel puțin 
Porațchi să poată deveni apt de joc, 
astfel că intenționează să înceapă 
partida cu următorul „11“ : Eftimes
cu — Porațchi, F. Marin, Grigoraș, 
Ciocîrlan — Savu, Iovănescu — Ion 
Ion, Chihaia, Rădulescu, Roșu.

Tr
Ieri, la Moreni selecționata de ti

neret’ a susținut un joc de verificare 
Cu 'echipa locală Flacăra. Intîlni- 
rea s-a încheiat cu scorul de : 1—1 
(1—0). Au marcat Iovănescu, pentru 
lotul de tineret și Ungureanu pen
tru Flacăra.

ARBITRUL CONSTANTIN PETREA - 

LA TURNEUL (FINAL) U.E.F.A.
Pentru jocurile turneului (final) 

U.E.F.A., coipisia de arbitri U.E.F.A. 
a invitat în Italia și un „cavaler al 
fluierului11 din tara noastră.

Este vorba de CONSTANTIN PE
TREA, carb va conduce la centru 

«următoarele două partide : Irlanda— 
Danemarca (seria B) și Anglia — 
Elveția (seria C).Mircea TUDORAN

ALPINISTII ÎN CHEILE
BICAZULUI

Timp de trei zile s-a desfășurat 
o întrecere de alpinism organizată 
de către C. S. Universitatea Iași. 
Este vorba despre un concurs in- 
lerjudețeail care a avut loc în Chei
le Bicazului și la care au partici
pat 45 de alpiniștl (bărbați și fe
mei) reprezentînd cinci orașe. După 
escaladarea unui număr de 16 tra
see — de diferite grade de difi
cultate — iată cîștigătorii : ECHI
PE : — C. S. Universitatea Brașov 
(urmată de C. S. Universitatea Iași, 
I.P.G.G. București, A. S. Electro- 
Mureș Tg. Mureș, A. S. Turdeana 
Turda), INDIVIDUAL — Olga Pa
nicii (Iași) și Sorin Mîintz (Brașov).

Cristian CUBA

BRAVO CICLOP I
Anunțam la începutul acestui se

zon înființarea unei noi echipe de 
automobilism și anume CICLOP. 
Deși de atunci n-a trecut prea 
multă vreme, sintem în măsură să 
anunțăm că membrii echipei apar- 
ținînd cunoscutei firme bucureștene 
— Cornel Șerghiescu, Gheorghe Du
mitrescu, Alexandru Ionescu Cris- 
tea, Ion Ceapă, Doru Gîndu, Dan 
Amărică ș.a. — au o frumoasă ac
tivitate sportivă. Echipa a partici
pat pînă acum la concursul de vi
teză dotat cu „Cupa Jean Calcia-

• La Școala generală de 
10 ani din comuna Vernești 
elevii lucrează intens la a- 
menajarea unui microcomplex 
sportiv cuprinzînd terenuri de 
handbal, volei și baschet.

Cristian TEODORESCU 
coresp. județean

• Multe întreceri de cros au avut loc în ultima vreme în ora
șul Reșița. Iată, într-o fotografie realizată de Carol Aspis — un | 
instantaneu al startului într-o întrecere organizată pentru băieții , 
de 15—16 ani, în împrejurimile stadionului din Valea Domanului. 
Au avut loc — cu acest prilej — întreceri disputate de pe urma, 
cărora a avut de cîștigat... sănătatea participanților.

Dinu Doru GLAVAN, coresp. județean

Crosul elevilor din Reșița

nu”, la raliurile : lașului, Porțile de 
Fier și Steagul roșu“, unde a avut 
o participare onorabilă, motiv pen
tru care echipa — aflată la început 
de drum — merită felicitări, 
(M. FR.)

CU MICII TENISMENI DIN 
TÎRGOVIȘTE NU-I DE GLUMIT !

în municipiul Tîrgoviște și mai 
ales în școli, tenisul de cîmp este 
foarte îndrăgit. Un exemplu : pu
ternicul nucleu format la Școala 
generală nr. 8 (director Traian Foc- 
șăneanu), Elevii acestui centru — 
antrenor Ion Stănescu — se dove
desc talentați și obțin rezultate pe 
măsură. S-au întrecut cu Clubul 
sportiv din Sinaia și au învins cu 
7—0. De curînd, echipa școlii s-a 
deplasat la Moreni (centru cu tra
diție în tenis), pentru întîlnirea a- 
mîcală cu formăția Flacăra din lo
calitate. Deși cei din Moreni erau 
bine pregătiți — victoriile au fost 
obținute numai de tenismenii tîrgo- 
vișteni : Daniel Stănescu, Nicolae 
Stanciu, Constantin Bantaș, Marin 
Crisitan și Cristinel Rîhlea.

Intuim că ne aflăm în fața unor 
reale talente. _

Mișu ’AVANU, coresp.

CUNOAȘTEȚI ORAȘUL 
BEREȘTI DIN JUDEȚUL 

GALAȚI?

Un modest tîrg din Moldova de 
Jos, cunoscut în trecut prin iar
maroacele ce se organizau aici în 
fiecare trimestru al anului, Bereș- 
tiul a devenit azi un oraș atrăgă
tor, care se afirmă din ce în ce 
mai mult în activitatea economică, 
culturală și sportivă a țării. în rîn- 
durile care urmează dorim a ne 
referi, bineînțeles, la activitatea 
sportivă. Gîndindu-ne la tot ceea 
ce s-a realizat pe acest tărîm, tre
buie să amintim mai întîi de gos
podarul vrednic al orașului — Gh. 
Melinte — cel care, a făcut mult 
pentru a impulsiona activitatea 
sportivă, pentru angrenarea tinere
tului în această direcție. Așa se ex
plică faptul, printre altele, că spor
tul de masă a luat un avînt necu
noscut pînă acum în oraș. Au fost 
amenajate două terenuri de fotbal, 
o secție de volei la I.A.S., o popi- 
căi:ie, se acordă măreț interes hand
balului, tenisului de masă, atletis
mului.

Dar cîte nu se pot spune despre 
activitatea sportivă din Berești.

Cu o săptămînă înaintea Turneului U. E. F. A.

JUNIORII TRICOLORI -
ÎN FAZA DE FINALIZARE

A PREGĂTIRILOR
Cu partida susținută, marți după 

amiază la' Buzău, în compania for
mației Gloria, lotul național de ju
nior; și-a încheiat — cu o săptă
mînă înaintea plecării sale în Ita
lia ~~ programul pregătirii propriu- 
zise, cuprinzînd o serie de trei 
jocuri, eșalonate la internal de două 
zile, în ' condiții . identice acelora, 
în care se dispută Turneului 
U.E.F.A.

încercînd a desprinde, acum — 
la capătul celor 270 de minute ale 
acestei veritabile repetiții generale 
— principalele constatări, legate de 
comportarea în ansamblu ji celei 
mai tinere reprezentative a țării, va 
trebui să spunem, de la început, că 
ideea „tripticului” competițional pe 
parcursul la șase șile, s-a dovedit 
deosebit de inspiqptă. Ea a permis 
celor doi antrenori ai lotului — 
C, Ardeleanu și I. Voinescu — 
testarea capacității de efort și tac
tice a jucătorilor, în contextul unor 
confruntări foarte solicitante, cu ad
versari puternici, capabili să pună 
probleme de joc dintre cele mai 
variate și mai complexe. Și. ab
stracție făcînd de rezultatele de pe 
teren, rezultate care deocamdată 
prezintă mai puțină importanță de- 
cît jocul însuși, se poate afirma că 
jucătorii folosiți au răspuns, indi
vidual, bine la proba de încercare 
la care au fost supuși, iar în an
samblu ei s-au comportat, cu fie
care rpeci disputat, din ce în ce 
mai promițător.

Semnificative, în această privință, 
ni se par concluziile- ultimei parti
de, cea de la Buzău, în care lotul

național de juniori, atît cît a evo
luat în formula sa de bază, a avut 
o comportare bună, impunîndu-se 
pe alocuri în fața unui adversar 
valoros (Gloria), care nu s-a mul
țumit cu simplul rol de partener 
ocazional de întrecere. La sfîrșitul 
acestui joc, antrenorul principal al 
lotului, Const. Ardeleanu, remarca 
printre altele, îmbunătățirea eviden
tă a potențialului fizic, reducerea 
substanțială a erorilor tehnice, creș
terea coeziunii tactice și morale, 
precum și dorința generală de în
cadrare în spiritul. marilor obligații 
și răspunderi ce revin echipei la 
Turneul U.E.F.A. Lai' toate acestea 
mai trebuie adăugat și efortul, în-> 
cununat de "succes, al medicului e- 
chipei, dr. M. Georgescu, pentru 
recuperarea totală a tuturor jucă
torilor, care au suferit accidente. 
Printre aceștia, Negruțiu, Chivu, 
Cotigă, Hurloi, Iuga și chiar Naghi.

Și ■ acum, despre programul de 
pregătire. în continuare. Antrena
mentele, cu conținut variat (teh
nic, fizico-tactic sau fizic) se vor 
desfășura zilnic, săptămînă aceasta, 
în tabăra de la Snagov. Duminică 
înainte de amiază, „tricolorii juni
ori” vor. susține un joc-școală, în 
compania formației Steaua-tineret ; 
luni vor participa la o ultimă șe
dință de pregătire în țară, urmînd 
ca a doua zi dimineață — marți 29 
mai — să părăsească Capitala, cu 
destinația Italia, pe ruta București— 
Roma — Florența — Forte dei 
Marmi.

Mihai IONESCU

DUMINICĂ 27 MAI — PRIMELE MECIURI DE BARAJ 
ALE CAMPIONATELOR JUDEȚENE DE JUNIORI

Cum se știe. începînd de anul trecut, 
la turneul final al campionatului repu
blican de juniori participă și patru 
campioane de județ. Dar, pentru a a- 
junge în această fază a competiției, cele 
39 cîștigătoare ale întrecerilor județene 
și campioana Municipiului București vor 
trebui să susțină mai multe meciuri eli
minatorii în zilele de 27 ' măi, 3. 10 șl 
14 iunie. Primele partide de calificare 
vor avea loc duminică, după următorul 
program : campioana județului Boto
șani — campioana județului Suceava : 
campioana județului Constanța —/cam
pioana județului Tulcea : campioana ju
dețului Galați — campioana județului 
Vrancea ; campioana județului Teîeor-

man — campioana județului Olt ; cam
pioana județului Dolj — campioana ju
dețului Gorj ; campioana județului Sălaj 
— campioana județului Cluj ; campioa
na județului Vilcea — campioana jude
țului Sibiu și campioana județului Satu 
Mare — campioana județului Maramureș.

Ciștigătoarele se vor ’ califica pentru 
etapa din 3 iunie la care vor participa 
și celelalte campioane județene, țn caz 
de egalitate după 80 minute de joc, se 
va recurge la executarea a cite 5 lovi
turi de la 11 m, Dacă nici în acest fel 
nu s-a făcut departajarea, ‘echipele (de 
fiecare dată alt jucător) vor executa 
alternativ cîte un penalty, pînă cînd una 
dintre ele va obține decizia.

DUMINICĂ ÎN CAPITALA
• Stadionul 23 August, ora 17,30 : România — RD. Germană 

(preliminariile C.M.) ;
• Stadionul Metalul, ora 11: Metalul București — Metalul Plo- 

peni (Divizia B) ;
® Terenul Flacăra, ora 11: Flacăra roșie — Autobuzul (Divi

zia C) ;
• Terenul Voința, ora 11 : Voința — T.M.B. (Divizia C) ;
• Terenul Electronica, ora 11 : Electronica Obor — Dinamo Obor 

(Divizia C) ;
• Terenul Constructorul, ora 11 : Unirea Tricolor — Azotul 

Slobozia (Divizia C) ; f
• Terenul Laromet, ora 11 : Laromet — Sirena (Divizia C).

ÎN DIVIZIA B

DUELURILE PENTRU ȘEFIE
CONTINUA DE PE POZIȚII

Șl MAI APROPIATE!
Se anticipa că etapa a 25-a a Di

viziei B va clarifica, în mare măsură, 
situația din fruntea celor două cla
samente. Dar... socotelile de acasă nu 
s-au potrivit cu cele de pe teren. Li
derul seriei I, Politehnica Iași, deși 
a beneficiat de avantajul terenului, 
a terminat la egalitate cu cealaltă 
pretendentă la șefie, Metalul Bucu
rești ; în seria a II-a, F. C. Bihor, 
ițealizînd două „puncte de aur“ la 
Drobeta Tr. Severin, se menține în 
plasa Politehnicii Timișoara. Așadar, 
numele celor două viitoare divizio
nare A le vom afla în etapele ur
mătoare, fiecare dintre cele patru 
pretendente concurînd cu șanse apro
ximativ egale. Dar iată progra
mul lor :

POLITEHNICA IAȘI cu S. N. Ol
tenița (d), Delta Tulcea (d), Progre
sul Brăila (a), F. C. Galați (d), C.F.R. 
Pașcani (a), Chimia Rm. Vilcea (d) ; 
METALUL BUCUREȘTI cu Metalul 
Ploperii (a), C.S.U. Galați (d), Chi
mia Rm. Vilcea (a). Delta Tulcea (d), 
Știința Bacău (a), Ș. N. Oltenița (d)

POLITEHNICA TIMIȘOARA cu 
C.S.M. Sibiu (d), F. C. Bihor (a), Me- 
trom Brașov (d), Gloria Bistrița (a), 
Minerul Anina (d), Metalurgistul Cu- 
gir (a) ; F. C. BIHOR cu Metrom 
Brașov (a), Politehnica Timișoara (d), 

, Olimpia Satu Mare (a), Electroputere 
Craiova (d), Minerul Baia Mare (a) și 
Nitramonia Făgăraș (d).

Și în zona lanternei apele sînt tul
buri, numărul echipelor amenințate 
cu retrogradarea fiind destul de mare. 
Astfel, în seria I. actuala deținătoare 
a lanternei roșii, C.S.U. Galați, a 
acumulat 21 de puncte, iar ocupanta 
locului 8, C.F.R. Pașcani — 23 de 
puncte ; în seria a II-a, Metalurgis
tul Cugir, care se află pe locul cu 
numărul 16, are 18 puncte, iar C.F.R. 
Arad (locul 9) — 22 de puncte.

în această ultimă parte a campio
natului, atît lupta pentru șefie, cit 
și pentru supraviețuire în „B“ a

Furnică (nr. 10) și Lepădat își dispută balonul care va ajunge la.., Gane.
Pază din meciul Metrom Brașov — Electroputere Craiova'. 

Foto : E. BOGDAN-Brașov
>

Remarcabil este aportul președin
telui Consiliului orășenesc de edu
cație fizică și sport, Constantin 
Batcu, cel prin grija, căruia s-a tre
cut la realizarea unui ștrand co
munal. Cu ajutorul acordat de că
tre C.J.E.F.S. Galați și prin munca 
voluntară a cetățenilor, ștrandul va 
fi pus în curînd la dispoziția pu
blicului. Și încă <^va : se acordă 
o mare atenție activității sportive 
de masă în satele comunei printre 
care' Slivna, sat vechi, fondat de 
Ștefan cel Mare după bătălia de la 
Lipnic cu tătarii.

O PASIUNE A
GIURGIUVENILOR

TURISMUL

La fiecare sfîrșit de săptămînă, 
numeroși tineri și tinere din Giur
giu pleacă în diferite excursii. Ast
fel, un grup de la A. S. Dunărea 
a , plecat intr-o frumoasă excursie 
de 3 zile pe ruta : Sighișoara — 
Sovata — Tg. Mureș — Gheorghieni 
— Lacul Roșu — Borsec și retur. 
Membrii asociației Textila și-au pe
trecut timpul liber în Valea Pra
hovei și Valea Oltului. Numai în a- 
ceastă primăvară au plecat în di
verse excursii peste 1 500 de tineri. 
La toate acestea ar trebui să mai 
adăugăm numeroasele plimbări pe 
Dunăre făcute cu vaporașe puse la 
dispoziție de NAVROM Giurgiu.

O ÎNTREBARE...

În urmă cu vreo trei ani, spor
tul sătmărean se putea mîndri cu 
t> echipă sătească de scrimă — for
mația de floretă băieți Recolta Că- 
pleni — care obținuse unele suc
cese cu sportivii Ștefan Pusztai, 
Franeisc Vig, Tiberitt Czumbil (vic
torii asupra echipelor Electroputere 
Craiova, Dunărea Galați în campio
natul de calificare pentru Divizia 
B). De multă vreme însă, formația 
inimosului antrenor Andron Kovacs 
n-a mai apărut în întreceri. Ce ne 
poate spune conducerea A. S. Re
colta despre această dispariție ?

Ștefan VIDA, coresp. județean

LA COSTINEȘTI, UN TEATRU 
DE VARĂ

Vizitatorii stațiunii Costinești de 
pe litoralul Mării Negre vor avea 
în acest sezon estival o plăcută sur
priză. în preajma complexului stu
dențesc se construiește un frumos 
teatru de vară. El 
de amfiteatru, are 
care vor fi montate 
ca 800 de locuri, o 
înțeles, un ecran
în fotografia trimisă de colabora
torul nostru Mircea Radulescu — o 
parte din noul teatru, aflat în pre
zent în construcție.

este în formă 
patru stilpi pe’.^ 
reflectoare, cir- 
scenă și, bine- 
cinematografic.

Traian BARBALATA, coresp.

Teatml de vară din Costinești

devenit mai interesantă, fiecare punct 
cîntărind greu în balanță. De aceea, 
e firesc, ca partidele să devină mai 
disputate, ca fiecare jucător să ape
leze la toate cunoștințele sale pentru 
ca echipa sa să termine învingătoare.

Dar ultima etapă a scos, din nou, 
în evidență faptul că în multe par
tide, competitorii au făcut apel și 
la mijloace nepermise de regulament, 
în acest sens, vom apela la nota
țiile cîtorva cavaleri ai fluierului în
scrise pe foile de arbitraj î

• AL. PARASCHIV (Metalul Plo- 
peni — Ceahlăul P. Neamț) : „Am 
avertizat pe Ionescu și Spiridon (am
bii de la Metalul) pentru proteste si 
încercare de lovire a adversarului, 
iar pe Constantin (Ceahlăul) pentru 
simulare de lovire”.

• I. CÎMPEANU (Politehnica Iași 
— Metalul București) : „Jucătorii Go- 
leac, Hanceriuc (ambii de la Poli
tehnica) și Fătu (Metalul) au fost 
avertizați pentru atac violent, iar 
Trandafilon (Metalul) pentru arun
carea balonului în tribună după sanc
ționarea unei infracțiuni".

• MAX. POPESCU (Nitramonia 
Făgăraș — Minerul Baia Mare) : „Am 
apelat ia cartonașul galben, arătîndu-l 
jucătorilor Stoica și Ciutac (ambii de 
la Nitramonia), care au protestat la 
deciziile mele".

• I. CIOLAN (C.S.U. Galați — Chi
mia Rm. Vilcea) : „Cartonașe gal
bene : Stoica (C.S.U.) — pentru lovi
rea adversarului ; Stana (Chimia) — 
pentru că a încercat să lovească un 
adversar. Am reținut carnetul lui 
Godjaru (Chimia), deoarece s-a ex
primat astfel : „Degeaba noi jucăm 
bine, dacă arbitrii ne fură meciul".

După cum se vede, gama aba
terilor. disciplinare a fost destul de... 
variată, și față de care, in unele 
cazuri, conducătorii partidelor res
pective ar fi trebuit să manifeste mai 
multă exigență. Ne vom referi doar 
la un meci, acela de la Iași, unde, 
chiar din start, s-a produs o acciden
tare gravă (Morarii — fractură na
zală), Ar fi trebuit ca arbitrul să ia 
toate măsurile ca pînă la terminarea 
partidei, să nu mai aibă loc alta 
incidente. Dar pe parcursul în.tîl- 
nirii au mai fost accidentați Marica, 
Dănilă, Costaș, Trandafilon și Fătu, 
iar conducătorul meciului a apelat, 
cînd și cind, la cartonașul galben. 
Am amintit cele petrecute la Iași 

(cu speranța că, pe viitor, arbitrii 
vor aplica Întocmai prevederile re
gulamentului și, astfel, nu vor mai 
face nici un rabat manifestărilor 
nesportive.

P. VINTiLA

Marin Stelian 
suspendat o etapă

In ședința sa de aseară, Comisia 
de competiții și disciplină a F.R.F. 
a suspendat pe timp de o etapă pe 
jucătorul Marin Stelian de la Rapid, 
pentru lovirea intenționată a ad
versarului, în timpul meciului sus
ținut de echipa sa, cu F. C. Con
stanța.

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

gidere, garnituri de mobilă, ceasuri 
de mînă, aparate de filmat, sto
fe etc. *

Participarea se face pe bilete de 
5 lei bucata. Ultimele bilete mai pot 
fi procurate și ASTAZI IN ÎN
TREAGA ȚARA prin unitățile pro
prii Loto-Pronosport, prin unitățile 
Cooperației de Consum și prin uni
tățile Comerțului de Stat.

LA TRAGEREA LOTERIEI IN OBIECTE!
Atractiva tragere a LOTERIEI ÎN 

OBIECTE care va avea loc dumini
că 27 mai 1973, la București, oferă 
participanților o bogată listă de cîș- 
tigurj. în frunte, avem autoturis
mele DACIA 1300 și cîștigurile în 
obiecte în valoare de 20.000 lei, 
10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 lei, 1.000 
lei ș.a.

Pe listele de obiecte întîlnim : 
televizoare, aparate de radio, fri-

NUMF.RELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 23 MAI 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 1 090 830 lei.
EXTRAGEREA I : 14 8 13 7 23 11
EXTRAGEREA A II-A : 1 41 34 19 36

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 18 MAI 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1:1 variantă 25% a 100 000 lei ; a 2-a : 2.50 a 26 876 
3-a : 9,35 a 7 186 lei ; a 4-a : 23,60 a 2 847 lei ; a 5-a : 69,70 a 9C4 lei ; a 6-a :
a 336 lei.

REPORT CATEGORIA I: 11 981 lei.
EXTRAGEREA A lî-A : Cat. A : 1,10 variante a 84 802 lei ; B : 1 variantă 
13 326 lei, 8 variante 10% a 5 330 lei ; C : 8,80 a 6 360 lei ; D : 11,7o a 4 784 lei ; 

65,20 a 853 lei; F: 165,45 a 338 lei; X : 1 785,30 a 100 lei.
Cîștigui de 100 000 lei de la categoria 1 a fost obținut de participantul RADU 

NICOLAE din București, iar cel de categoria A de MOLDOVEANU ANICA din 
București, care cîștigă cîte un autoturism DACIA 1300, plus diferența în numerar.

lei ; a 
200,2?

25°o a 
E : ~

MAREA 
SĂRBĂTOARE 
A COPIILOR 
SE APROPIE

Vreți să fiți primii 
in alegerea cadouri
lor pentru cei mici?

începeți cumpără
turile chiar de azi:

păpuși 

mingi

figurine din ma
terial plastic 

jocuri aplicative 
tehnice

confecții 

tricotaje 

încălțăminte 

articole de sport 
și turism. (6 683)

nedor.it


A 26-a ediție

ROMÂNCEII CONDUC IA JUMĂTATEA PftOfifl DE PERECHI
PREROV 23 (prin telefon). După 

o zi de repaus, campionatele euro
pene de popice, rezervate juniorilor, 
ay continuat miercuri cu proba de 
perechi. Pe foile de arbitraj s-au 
înscris 24 de dubluri feminine și

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, 

EVOLUȚIE BUNĂ
3

ÎN CONCURSUL

DE GIMNASTICĂ MODERNĂ

DE LA BELGRAD
Echipa de gimnastică modernă a Uni

versității din Timișoara a evoluat zilele 
trecute la Belgrad în compania forma
ției locale Palilula și a unei selecționate 
a clubului Societa Sportiva Pietra Nicca 
Bella (Italia). La senioare, câștigătoarea 
întrecerii a fost Ivana Obucina (Iugo? 
slavia) cu 27,40 p, pe locul al doilea cia*- 
sîndu-se Lucia Cotelia (Rom.) cu 26,90 P, 
urmată de Iordanka Cubici (Iug.) 26,65 p. 
Pe echipe, prima s-a clasat Palilula cu 
80,35 p, urmată de Universitatea cu 77-00, 
p. La junioare — victorie a gazdelor 
atît la individual compus (Vesna Malo-» 
paraț, 17,75 p) , cit și pe echipe (51,30 p). 
Alice Sumeg (Univ.) s-a clasat a treia 
cu 17,55 p.

42 masculine din 12 țări, jucîndu-se 
la probele clasice de 100 bile mixte 
(f) și 200 bile mixte (m).

După cum era de așteptat, dispu
tele tinerilor popicari s-au ridicat 
la un nivel superior confruntărilor 
pe echipe, marea majoritate a con- 
curenților care au evoluat în prima 
zi a probei de dublu acomodîndu-se 
mai rapid cu particularitățile piste
lor. Din nou, reprezentantele țării 
noastre, care — după cum se știe — 
au devenit pentru a doua oară con
secutiv campioane continentale pe 
echipe, au încîntat privirile nume
roșilor spectatori cu precizia aproa 
pe... matematică a loviturilor. Su
fragiile publicului le-a cucerit Va- 
silica Pințea, care a doborît din 100 
de aruncări 415 popice și colega ei 
Elisabeta Szilaghi, marcată cu 372

p.d. La mai mult de jumătatea pro
bei de perechi, ele conduc cu 787 p.d., 
fiind urmate în clasament tot 
de un tandem românesc și anume 
Erica Szasz (373) — Bălașa Mirică 
(382) cu 755 p.d. și cehoslovacele 
Chermahova (369.) —Dobesova (383) 
752 p.d. Mai au de tras 10 perechi, 
printre care și dublul Elena Gon- 
ciar-Maria Todea.

Disputele masculine au fost do
minate de juniorii iugoslavi Torșan 
și Radosevici, care la ora cînd efec
tuăm convorbirea telefonică conduc 
în clasament cu 1 708 p.d., Ion Ste- 
fucz (843) și Iosif Szasz (827) se 
aflau pe poziția a patra, cu 1 670 
p.d. în cursul zilei de joi, cînd se 
va încheia proba, intră în concurs 
perechile M. Grigore — L. Moldo
van și V. Pișcoi — C. Lebădă.

„Festivalul mondial44 de baschet

CUBA—S.U.A. 90—81
LIMA 23 (Agerpres). — La Lima, au 

continuat meciurile „Festivalului Mon- 
dial” la baschet. în turneul masculin, 
echipa Cubei jucînd excelent a învins 
cu scorul de 90—81 (43—40) selecționata

S.U.A. Echipa Franței a dispus cu 97—59 
(37—32) de selecționata Peru. în compe
tiția feminină, S.U.A. a cîștigat cu 54-4-3 
(31—17) jocul cu Argentina, iar Brazilia 
a dispus cu 69—64 (35—26) de Iugoslavia.

a „Cursei Păcii"

0 NOUĂ ETAPĂ 
CÎȘTIGATĂ 

DE RUTIERII 
POLONEZI

DRESDA, 23. Cicliștii polonezi 
continuă să domine autoritar desfă
șurarea celei de a 26-a ediții a 
„Cursei Păcii". In etapa a XIII-a, 
disputată miercuri pe ruta Gorlitz 
— Dresdâ (100 km), ei au reușit să 
cîștige etapa individuală și pe echipe. 
Astfel, rutierii polonezi și-au con
solidat pozițiile de lideri în clasa
mentele generale.

Etapa a XIII-a a prilejuit un 
sprint final spectaculos, la care și-a 
măsurat forțele și alergătorul ro
mân Constantin Grigore. Un grup 
masiv de cicliști s-au prezentat la 
sprintul de pe pista stadionului 
central din Dresda. în ciuda atacu
lui lansat de Huschke (R.D.G.), 
cîștigătorul etapei precedente, aler
gătorul polonez Krzeszowiec a reu
șit să treacă primul linia de sosire, 
fiind cronometrat în 2h.22:45. El a 
fost urmat, în același timp, de Hus
chke (R.D.G.), Bartonicek (Cehoslo
vacia), Diepeveen (Olanda), Kacz
marek (Polonia), Danguillaume 
(Franța), Schiffner (R.D.G.), Neliu- 
bin (U.R.S.S.), Lis (Polonia), CON
STANTIN GRIGORE (ROMÂNIA) 
și alții.

în plasamentul general individual 
conduce Ryszard Szurkowski (Polo
nia), iar în cel pe echipe reprezen
tativa Poloniei.

Joi, caravana celei de a 26-a edi
ții a „Cursei Păcii" parcurge etapa 
a XlV-a pe ruta Dresda — Halle 
(168 km).

SPORTIVII DIN SAN MARINO OBȚIN
SUCCESE LA TIRUL CU ARBALETA

Transmis din generație în generație, tirul cu arbaleta cunoaște azi o 
afirmare plenară in Republica San Marino, sportivii acestei țări obți- 
nînd succese remarcabile in confruntările cu reprezentanții Italiei.

Numărîndu-se printre cele mai 
mici state de pe continentul nostru 
(cu o suprafață de circa 60 kmp și 
o populație de aproximativ 20 000

de locuitori), Republica San Marino 
a acordat o atenție deosebită dez
voltării industriei turistice, fapt 
pentru care a promovat stăruitor

respectul valorilor sale Istorice: 
vechi monumente de arhitectură, 
manifestări tradiționale, atît în do
meniul cultural, cît și în cel spor
tiv.

Tirul cu arbaleta, de exemplu, este 
una dintre ramurile sportive tra
diționale pe aceste meleaguri, bucu- 
rîndu-se și acum de interesul tine
relor generații. După cel de al doi
lea război mondial, activitatea în 
acest sport a luat un nou avînt și 
ca urmare a reorganizării federa
ției de specialitate' din San Marino. 
Treptat, sportivii acestei mici țări 
și-au ridicat măiestria în tirul cu 
arbaleta, astfel îneît. în ultimii doi 
ani, ei au cucerit titlul de campioni 
ai Italiei, în confruntările cu repre
zentanții altor localități de pe 
peninsulă, unde se practică acest 
sport de tradiție medievală. Dacă 
în 1971, victoria sportivilor din San 
Marino a fost mai puțin concluden
tă, în 1972 ea a fost obținută de o 
manieră clară, echipa lor totalizînd 
221 puncte, în timp ce următoarea 
clasată, echipa S. B. Gubbio, a acu
mulat numai 207 p. Tntr-un concurs 
individual disputat tot în vara tre
cută, țintașii Italo Gian Ghiotti, Ma
rino Barulli și Paolo Roșsini (toți 
trei din San Marino) au ocupat pri
mele locuri. în această vară, mînu- 
itorii de arbalete din San Marino 
vor fi prezenți la standul de între
ceri în noua ediție a campionatului 
Italiei.

Concursul internațional de scrimă de la Sofia

SABRERUL ALEXANDRU NILCA PRINTRE FINALIȘB
SOFIA. 23 (prin telefon, de Ja cores

pondentul nostru). Miercuri, în ziua 
a 2-a a concursului internațional de scri
mă, sabrerii români au avut o com
portare mult mal apropiată de valoarea 
lor cunoscută, reușind prin Alexandru 
Nilca să intre în finală. Vigurosul seri-

înaintea C. E. de box de la Belgrad

GRIJILE „EUROPENE"
ALE LUI IUBI RADONIAK

Corespondență specială pentru SPORTUL

Prin comportarea de la Novi Sad, juniorul Gheorghe Nicolae și-a creat 
deja un nume pe plan internațional. Iată-l evoluînd pe traseele victorioase 

clin Iugoslavia.

la Novi Sad FRUMOASĂ COMPORTARE 
A CĂLĂREȚILOR JUNIORI ROMÂNI 

ÎNTR-UN CONCURS DE SENIORI

TURNEUL DE ȘAH

DE LA DORTMUND

După desfășurarea a 5 runde în turneul 
internațional masculin de șah de la 
Dortmund conduce vest-germanul Hecht 
cu 4 p, urmat de Dueball (R. F. Ger
mania) și Ker'es (U.R.S.S.) cu cîte 31/î P- 
Pe locurile 6—10 se află printre alții și 
fostul campion al lumii Boris Spasski 
(U.R.S.S.) cu 2V2 P Și o partidă întrerup
tă. Ciocâltea (România), care a între
rupt în runda a 5-a partida cu bulgarul 
Drâcen Marovic, are 1*2 P.

La volei masculin:

U.R.S.S. — JAPONIA 3—0
Selecționata masculină de volei a 

U.R.S.S. a susținut a treia întîlnire de 
la sosirea în Japonia. Voleibaliștii so
vietici au învins cu scorul de 3—0 (15—10, 
15—6, 15—13) reprezentativa Japoniei.

mer român a debutat în acest ultim 
act al probei, cu o splendidă victorie 
la sovieticul Vinokurov. din echipa 
primă a Uniunii Sovietice : 5—2 ! Apoi, 
o nouă victorie, la Mihailov, cu 5—4. 
în continuare, Nilca a mai punctat și la 
Krovopuskov (5—4), după un asalt în 
care a avut permanent inițiativa. între
cut de cubanezul Ortiz (1—5), Nilca și-a 
rezervat forțele pentru asaltul cu cel 
mai tînăr dintre sabrerii sovietici 
aflați în finală. Iliuk. Reprezentantul 
României a fost condus cu 4—1, dar 
printr-un mare efort de voința a ega- 
lat la 4 și numai o eroare de arbitraj 
l-a făcut să piardă asaltul, la limită. 
Oricum, Nilca a fost singurul finalist 
care l-a întrecut pe cîștigătorul con
cursului, manifestând o forrriă exce
lentă.

Clasament final : 1. Krovopuskov 4 v, 
2. Ortiz 3 v (16—20), 3. Iliuk 3 v (19—22), 
4. Nilca 3 v (20—20), 5. Vinokurov 2 v,
6. Mihailov 0 v.

Ceilalți sabreri r'o’mâni au ocupat 
locurile 14' (Cornel Marin ; el a fost 
la un pas de semifinale, dar a pierdut 
discutabil la maghiarul Walter, cu 
4—5), 17. (Constantin Nicolae), 19. (Dan 
Popescu : 5 victorii în primul tur și
nici, una în turul 2) și 31 (Culcea, sin
gurul sabrer român rămas încă din 
primul tur, tot datorită arbitrajului în 
asaltul cu Walter. în fața căruia a 
trebuit să se recunoască’ învins cu 
4-5. . .).

în finala de floretă bărbați, disputată 
marți seara tîrziu, clasamentul a fost 
următorul : 1. Herter (R.D.G.) 4 v, 2.
Stankovici (U.R.S.S.) 3 v, 3. Martewicz 
(Pol.) 3 v. 4. Isakov (U.R.S.S.) 2 v, 5. 
Cil (U.R.S.S.) 2 v, 6. Pfeiffer (R.D.G.) 
1 v>

Joi se desfășoară — concomitent — 
probele de floretă bărbați și sabie 
pe echipe.

TOMA HRISTOV

După cum se știe, în prima zi a 
lunii iunie va începe, la Belgrad, 
cea de a XX-a ediția a campio
natelor europene de box amator. 
Cum se pregătesc și ce speranțe au, 
în legătură .cu această importantă 
competiție, pugiliștii sovietici ?

în primul rînd, trebuie să men
ționăm că echipa U.R.S.S. are un 
nou antrenor în persoana lui Iuri 
Radoniak. Iubitorii boxului își 
aduc, desigur, aminte de acest bo
xer, medaliat cu argint la Olimpia? 
da- de la Roma. Nici ca antrenor, 
Radoniak nu este un novice : anul 
trecut, el a fost în colectivul de 
pregătire a echipei olimpice sovie
tice, iar elevul său Veaceslav Le- 
meșev a cucerit medalia de aur pe 
ringul de la Munchen.

— Am sosit ' la cîrma echipei 
unionale, spune Iuri Radoniak, în 
momentul în care are loc un proces 
de schimbare a generațiilor. Totuși, 
cred că echipa sovietică are bune 
șanse la Belgrad. Selecționata ’73 
îmbină în mod fericit experiența și 
înțelepciunea tactică a veteranilor 
cu dorința de afirmare a tinerilor 
boxeri.

Succesele din trecut ale pugiliș- 
tilor sovietici pe ringurile europe
ne și olimpice sînt bine cunoscute. 
Ele au demonstrat că boxul se 
bucură de mare popularitate în 
U.R.S.S.. fiind practicat de aproxi
mativ 300 000 de sportivi. Este in
teresant de menționat faptul câ, 
pe lîngă Moscova, campionii unlo-

Anatoli Kamnev, 
unul dintre cei 
mai prețuițt pugi- 

liști sovietici

nali pe 1972 își au „reședințele" și 
în orașe mai puțin cunoscute pe tă- 
rîmul boxului : Volgograd, Samar
kand, Minsk, Tașkent, Kaunas.

în trecutul mai mult sau mai pu
țin apropiat, boxul sovietic a dat 
campioni olimpic} și europeni de 
talia unor G. Șatkov, V. Popencen- 
ko, V. Tarasenkov, V. Frolov, A. 
Tuminș, V. Sokolov, V. Enghiba- 
rian. Cine sînt urmașii ? La cate
goria pană, o luptă strînsă pentru 
titularizare se dă între campionul 
olimpic din 1968, Valerian Sokolov 
și campionul olimpic de la Mun
chen Boris Kuznețov. Ambii sînt 
în v.îrstă de 26 de. ani, în culmea 
talentului sportiv și au ’o solidă 
experiență pe ringurile internațio
nale. La categoria mijlocie, lider 
de necontestat este campionul olim
pic Veaceslav Lemeșev. La ușoară, 
campionul unipnal, studentul mos
covit Anatoli Kamnev și cîștigă
torul Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S. (ediția 1971), studentul din 
Erevan. Suren Kazarian sînt cei 
mai îndreptățiți să lupte pentru lo
cul în reprezentativă. La mijlocie 
mică, studentul din Irkutsk. Leonid 
Șapoșnikov — 22 ani — este, după 
părerea specialiștilor, noua „stea". 
El se apără foarte bine, are o reac
ție excelentă. îmbină duritatea lo
viturilor cu tehnica. în alte cate
gorii de greutate, situați» Se pre
zintă astfel: Vasili Solomin (20 ani. 
cat. muscă) și Nikolai Anfimov (22

ani, cat. semigrea) sînt campioni 
europeni de tineret și participanți 
la Olimpiada de la Munchen, unde 
au acumulat o prețioasă experien
ță. Solomin est-e student la Școala 
pedagogică din Perm, iar Anfimov 
— student la Institutul pedagogic 
din Samarkand. Vladislav Zasîpko 
(20 ani, cat. semimuscă), este stu
dent la Donețk. Campion unional 
la juniori, el poate să boxeze în- 
tr-un ritm ridicat în toate cele trei 
reprize, știe să atace și să se apere 
bine. Ghenadi Dobrohotov (24 ani, 
cat. semiușoară) este campion unio
nal și participant la Olimpiada 
muncheneză. E cunoscut nrin teh
nica sa. „Greul" Igor Vîsoțki (22 
ani) a devenit, anul trecut, cam
pion al Uniunii Sovietice la juniori, 
în greutate de 90 kg. cu o înăl
țime de 187 cm. Vîs°tki boxează în 
viteză, iubește riscul pe ring și reu
șește, în general, să iasă bine din 
cele mai complicate situații. Este 
student al Institutului pedagogic 
din Magadan.

Acum 12 ani, ringul belgrădean 
a fost darnic cu boxerii sovietici : 
ei au cucerit cinci medalii de aur 
la ediția de atunci a C.E. Ce re
zultate vor obține ei la acest nou 
turneu ? Răspunsul îl vom afla în 
seara zilei de 9 iunie.

BORIS OLȘEVSKI 
maestru al sportului al U.R.S.S., 
comentator al agenției „Novosti"

S-a înapoiat din Iugoslavia echipa 
de călărie a țării noastre, care a 
concurat în perioada 18—20 mai la 
Novi Sad, într-o întrecere ce a an
grenat sportivi din țara gazdă, Un
garia și România. în timp ce Iugo
slavia și Ungaria au aliniat echipe 
de seniori, (ara noastră a fost re
prezentată de o formație de juniori. 
C.omportîndu-se foarte bine și rna- 
nifestind o bună pregătire pentru a- 
cest concurs, călăreții români au ob
ținut rezultate remarcabile, cîstigîn- 
du-și stima și aprecierea specialiști
lor prezenți aici. Delegația română 
s-a impus printr-un stil corect în 
conducerea cailor, prin sportivitate și 
constanță în rezultate, obținînd cel 
mai mare număr de premii, cu cele 
mai puține greșeli. Este de remar
cat îndeosebi faptul că tinerii noștri 
s-au afirmat în probe de profil in
ternațional de seniori, ceea ce dă o 
greutate și mai mare rezultatelor ob
ținute la Novi Sad. Din echipa ro
mână s-a impus îndeosebi Gheorghe 
Nicolae, cîștigător al unei probe, cla
sat pe locul II în alta și foarte a- 
proape de a fi desemnat cel mai 
bun sportiv - al concursului, dispută

în care s-a clasat totuși pe locul doi. 
Iată cîteva amănunte despre compor
tarea, pe probe, a juniorilor noștri 
în competiția de la Novi Sad.

în. proba de deschidere a concursu
lui (37 de concurenți, obstacole de 
1,20—1,30 m) victoria a revenit lui 
Gheorghe Nicolae (cu Aprod), care a 
realizat timpul de 6(5 secunde. în a- 
ceastă probă Victor Conțiu a sosit 
al patrulea cu 73 sec. Acesta din 
urmă a avut o frumoasă comportare 
în proba de precizie (obstacole 1,25— 
U30 m), în care s-a clasat al treilea. 
Gheorghe. Nicolae a evoluat din nou 
foarte bine într-o a doua probă de 
precizie, în care s-a clasat pe locul 
al doilea, după ce în două baraje 
a fost la egalitate cu cîștigătorul, 
Cimerman (Iugoslavia). O luată dîrză 
s-a angajat în proba pe echipe, în
cheiată pînă! la tirmă cu un frumos 
succes al selecționatei țării noastre 
(Gheorghe Nicolae, Victor Conțiu, 
Pa»! Mazilii, Dania Popescu), clasată 
înaintea altor patru formații parti
cipante.

5:01 pe o milă, timpi care o recomandă 
kdrept o’autentică speranță a pistei.

ATLEȚI ÎN CONCURSURI 

INTERNAȚIONALE
La sfîcșitul acestei săptămîni, la 

Sofia se va desfășura tradiționala 
competiție atletică internațională 
organizată de ziarul ,;Narodna mla- 
ctej“. La întreceri vor lua parte și 
numeroși atleți români : 100 m — 
Al. Munteanu, 800 m — D. Tit, 
1500 nt — P. Lupan, 110 mg — 
NT. Perja și E. Sebestien, 400 mg 
— D. Melinîe, triplu — S. Ciochină, 
înălțime — G. Kicsid și Z. Szy- 
gyarto, disc — I. Naghi, suliță — 
Gh. Megelea, ciocan — T. Stan.

în aceste zile se află în Cuba, 
pentru mai multe concursuri, ur
mătorii atleți : Ștefan Lăzărescu, 
Gabriel Oană, Marian Chira, Mir
cea Zansfirescu, Nicolae Bîndar.

Rezultate bune la reuniunea 

de atletism de la Varșovia
VARȘOVIA, 23 (Agerpres). — La 

Varșovia s-a desfășurat un concurs 
internațional, la startul. căruia au fost 
prezenți atleți și atlete din R. D. 
Germană și Polonia.

Cel mai bun rezultat al reuniunii 
a fost obținut de polonezul Michal 
Joachimowski, învingător în proba de 
triplusalt cu performantă de 16,89 m. 
Ditbla campioană olimpică în probele 
de sprint la Jocurile de. la Miinchen, 
Renate Steelier (R. D. Germană), a 
cîștigat două probe: 100 m în 11.9 
și 200 m în 23,8. Anna Vlodarczyk 
(Polonia) s-a clasat pe primul loc 
în proba de săritură în lungime 
cu 6,35 m.

Alte rezultate : 100 m masculin i 
NowosZ (Polonia) — 10,7 ; aruncarea 
suliței feminin : Daniela Jaworska 
(Polonia) — 57,64 m ; ștafeta 4 x 100 
m feminin ! R. D. Germană — 46,6.

„TELE-STADIONUL 
LA DOMICILIU"

Acesta este numele unei foarte popu
lare emisiuni a posturilor sovietice de 
televiziune. Concepută inițial ca o com
pletare a exercițiilor matinale de gim
nastică de înviorare, ea a evoluat în 
momentul în care a început să-i inte
reseze pe telespectatori...

Fiecare tînăr a avut astfel posibilita
tea de a urmări. în detaliu, fiecare exer
cițiu, cure a fost apoi descompus de 
antrenor în fazele lui componente Și 
completat cu o schemă. Ca urmare, 
foarte mu Iți telespectatori au executat, 
acasă, exerciții de acrobatică, reușind 
să obțină rezultate nebănuite. Televiziu
nea sovietică s-a văzut inundată de 
scrisori venite din toate colțurile țării, 
în care se cereau amănunte și spr 
pentru continuarea acestui frumos spori, 
care poate fi practicat acum chiar la 
domiciliu.

O NOUĂ „GAZELĂ NEAGRĂ" ?
Robin Theresa Campbel, o tânără de 

culoare din Washington, în virstă de 
numai 14 ani, se anunță ca cea mai 
mare speranță a sprintului feminin ame
rican, amintind-o în multe privințe pe 
„gazela neagră” care a fost Wilma Ru
dolph...

Debutînd într-o reuniune internațio
nală cu prilejul meciului atletic U.R.S.S.
— S.U.A., campbel a avut o comportare 
excelentă, cîștigînd detașat cursa de 
800 m și adueîndu-și un aport substan
țial la victoria ștafetei de 4x400 m. Ru
gat să-și spună părerea asupra surprin
zătoarei evoluții a tinerei atlete, antre
norul echipei feminine a S.U.A., Harry 
Mc Knight, a declarat : „Trebuie să 
recunosc că nimeni nu a crezut în posi
bilitățile micuței Robin, pe care am se
lecționat-o numai din lipsă de contra
candidate în probele respective... Ma
niera în care ea a alergat — și cîștigat
— a impus-o drept principala perfor
meră a meciului de Ia Richmond. Ii 
prevăd un viitor frumos, sper să per
severeze și să ajungă o mare alergă
toare. Cred că de la Wilma Rudoiph 
sprintul american n-a mai avut lin ase
menea talent“.

Aprecierile celebrului antrenor pot fi. 
completate de recentele performanțe ale 
atletei americane : 25,o pe 200 metri,

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• In primul meci al finalei „Cupei 

Libertadores", la Buenos Aires, Inde- 
pendiente — Colo Colo (Chile) 1—1. 
Returul, la Santiago.

• La Cairo; în finala „Cupei R. _A.
Egipt". Union Alexandria — Natio
nal Cairo 2—1 (1—1).

• Continuîndu-și turneul în Africa, 
selecționata de tineret a Braziliei a 
jucat la Ndola, cu reprezentativa 
Zambiei, de care a fost învinsă 
cu 2-1.

• Benfica Lisabona a evoluat la
Niirnberg, în compania unei combi
nate a cluburilor Bayern Miinchen 
și F. C. Niirnberg. Jocul 's-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 2—2
(2—2), prin golurile marcate de Eu
sebio și Martinez, respectiv Muller (2). 
în min. 62, portarul Henrique a apă
rat un penalty tras de Miiller.

• Alt Ramsey a alcătuit lotul din 
care va forma echipa Angliei pentru 
meciul amical cu selecționata Ceho
slovaciei, programat la 27 mai la

Praga : Shilton, Clemence (portari), 
Storey, Hughes, McFarland, B. Moore, 
Hunter (fundași). Ball, Bell, Currie, 
Madeley, Peters (mijlocași), Channon, 
Chivers, Clarke, Summerbe'e (înain
tași).

• După 22 de etape, în campiona
tul Albaniei continuă să conducă 
Dinamo Tirana, cu 36 p urmată de 
Besa — 32 p și Partizani Tirana — 
30 p. în etapa a 22-a Dinamo — Besa 
1—1 și Partizani — Flamurtari 3—1.

MUNDINE NU SE TEME 
DE NIMENI I...

După rapida sa victorie in fața ]uî 
Vinales, la Brisbane, boxerul australian 
Mundine, pretendent la titlul suprem al 
„mijlociilor”, a sosit în Europa în ve
derea partidei de la Paris, contra lui 
Max Cohen.

Asaltat de ziariști, pugilistuî australian 
n-a făcut prea multe declarații, dar 
una a fost suficientă ;

„Pe Monzon îl voi învinge fără pro
bleme... Cit despre Bouttier, pentru 
challanger mi-ar trebui doar două re
prize !“

Puține declarații, dar pline de... mo
destie ’

CHRIS AMON DIN NOU 
LA START

După o ..iarnă penibilă” — cum o ca
racterizează ziarul belgian „Les Sports” 
— cunoscutul campion de automobilism 
neozeelandez Chris Amon a reapărut Pe 
circuitul de' la Francorchamps, spulbe- 
rînd ■ astfel zvonurile despre’o eventuală 
retragere de pe pistele de concurs.

Chiar dacă, la Francorchamps, Amon 
a - făcut o cursă slabă, el și-a anunțat 
public revenirea în incinta marilor com
petiții automobilistice, declarînd că se 
simte bine și că speră să revină în cu- 
rînd la forma din sezoanele trecute. La 
prima competiție ia care a participat în 
acest an, Amon s-a prezentat cu o... 
siluetă care i-a surprins. pe amatorii 
de curse ! Boala de peste iarnă l-a slă
bit cu 12 kilograme...

DR. HENNING 
CONTRAATACĂ...

Americanul Harold Henning, președin
tele Federației internaționale de natație 
(FINA), a pornit la un asiduu contraatac 
împotriva opiniei — exprimată în vremea 
din urmă tot mai fățiș de reprezentanți 
de marcă ai Comitetului Internațional 
Olimpic — opinie privind reducerea nu
mărului de probe și de sportivi ia con
cursurile de natație ale viitoarei Olim
piade. După cum se știe, se preconizea
ză reducerea probelor de înot de la 29, 
cîte s-au disputat la Miinchen,. la 21, 
menționîndu-se totodată că nu vor avea 
drept la start. într-o probă, decît maxi
mum doi concurenți din fiecare țară.

După opinia presei internaționale, noile 
propuneri ale Comitetului Internațional 
Olimpic au mari șanse să fie transpuse 
în practică ele contribuind la întăfirea 
spiritului olimpic, la diminuarea carac
terului de competiție ,.mamut” a J.O.

Eforturile lui Henning nu au, se apre
ciază. numai o bază sentimentală, ci 
sînt legate — în subtext — de... numărul 
mare de medalii cu care înotătorii ame
ricani s-au întors de la ultimele Olim
piade !

PE EVEREST ÎN... CANOE !
în vederea expediției pe care alpiniștii 

cehoslovaci o plănuiesc pentru escala
darea Everestului, o avangardă de 16 
canoiști cehi, sub con'ducerea lui Jtri 
Bobak, au efectuat o coborîre pe rîu-

Deși orb. tînărul vest-german de 
27 de ani Werner Rathert (stingă) 
se încumetă să participe la curse 
de maraton, dină dovadă nu numai 
de curaj, ci și de o excepțională 
rezistență. El se antrenează lăsîn- 
du-se condus de prieteni care-l înso
țesc fie pe jos, fie pe bicicletă 
Foto : KEYSTONE — AGERPRES

rile care Izvorăsc din cel mai mare 
vîrf muntos al lumii. Pornind din satu] 
Pherih, locuit de triburi de șerpași, si
tuat la 4243 m altitudine, ei au străbă
tut în condiții extrem de grele cei 126 
de km ce despart această localitate izo
lată de orașul Katmandu din 'Nepal. 
Condițiile navigației au fost extrem de 
dificile, canoiștii fiind adesea răsturnați 
de curenți puternici.

Cu această ocazie, s-a stabilit un nou 
record mondial ai acestui sport. Vechiul 
record aparținea canoiștilor austrieci, 
care coborîseră de la înălțimea de 3 200 
m, în zona unui alt gigant al Himalayei, 
muntele Nanga Parbat.

FOTBAL ...LA PAS I
Una din cele mai originale inițiative 

din lumea balonului rotund este aceea 
a clubului elvețian Grasshopers Zurich, 
de a organiza săptămînal întîlniri între 
două echipe de super-veterani ale clu
bului. Membrii formației trebuie să în
deplinească o singură condiție — aceea 
de a fi împlinit vîrsta de... șaizeci de 
ani !

Regulamentul acestor „patriarhi” ai 
fotbalului diferă de cel obișnuit, de
oarece jocul se desfășoară în două re
prize a 20 de minute și numai la pas. 
Dacă vreunul din jucători, cuprins de 
amintirea tinereții, începe să alerge, 
arbitrul fluieră imediat penalizînd pe 
vinovat.

Un amănunt nu lipsit de importanță : 
într-una din echipe a jucat chiar sir 
Stanley Rous, președintele F.I.F.A.

JOCURILE BALCANICE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

3—0 (8, 4, 11) formației noastre. 
După un debut ceva mai nesigur, 
voleibaliștii români s-au impus ca
tegoric, combinînd cu multă fan
tezie la fileu și acționînd calm și 
atent în apărare. Oros și Duduciuc 
i-au pus deseori pe Udișteanu, 
Bartha, Dumănoiu și Tîrlici în si
tuația de a ataca fără blocaj. Sco
rul ceva mai strîns din ultimul set 
se datorează decontractării prema
ture a sportivilor noștri, fapt de 
care au profitat prompt jucătorii

iugoslavi, apropiindu-se amenință
tor: 12—11. Mobilizîndu-se în final, 
echipa României a cîștigat setul și 
odată cu el victoria. Cuplul E. 
Iszmail (Turcia) — T. Todorov (Bul
garia) au condus foarte bine urmă
toarele echipe : ROMÂNIA : Du
mănoiu, Tîrlici, Duduciuc, Udiștea
nu, Bartha, Oros ; IUGOSLAVIA : 
Elezovici (Berar), Gvozdanovici (Bo- 
ricici), Lucaci (Vrakarici), Bakarec 
(Golianin), Matiasevici, Balancici 
(Radeiievici). Joi este zi de odihnă, 
întrecerile urmînd să continue vi
neri dimineață, de la ora 10, cu par
tida feminină România—Turcia.

La Roland Garros plouă intermitent
MECIUL ILIE NĂSTASE — P1NTO BRAVO S-A ÎNTRERUPT

Vremea neprielnică a obligat pe or
ganizatorii turneului de tenis de la 
Roland Garros să amine multe meciuri 
încă de marți după amiază. Din aceas
tă cauză întregul program de miercuri 
a trebuit să fie decalat. Dar picăturile 
de ploaie au continuat să cadă cu 
unele pauze — și în cursul zile! de 
miercuri. Din această cauză partida 
dintre Ilie Năstase și chilianul Pinto 
Bravo, care nici nu începuse bine, 
a fost întreruptă urmînd să se joace 
joi.

CUPA U.E.F.A.
Aseară, Ia Monchengladbach. s-a des

fășurat returul finalei Cupei U.E.F.A. 
dintre echipele Borussia Monchenglad- 
bach și F.C. Liverpool. Jucătorii vest- 
gdrmani au cîștigat cu 2—0 (2—0).

Primul Joc a foăt cîștigat de F.C. Li
verpool cu 3—0. astfel îneît trofeul a 
revenit fotbaliștilor englezi.

rată rezultatele întîlnlrilor care au 
putut totuși avea loc în funcție de ca
priciile naturii : simplu bărbați, turul I: 
Haillet (Franța) — Borowiak (S.U.A.) 
7—6, 7—6, Machan (Ungaria) — Ovlci 
(România) 3—6, 6—2. 6—1. Metrevell 
(U.R.S.S.) — Johansson (Suedia) 7—5, 
6—4, Elschenbroich (R.F.G.) — Szoke 
(Ungaria) 7—6, 6—2. Lara (Mexic) — 

Joly (Franța) 7—6, 6—1. Gimeno (Spa
nia) — Di Matteo (Italia) 6—7, 6—4. 
6—3, Iovanovici (Iugoslavia) — Kuky 
(Japonia) 5—7, 7—5, 6—3; simplu femei, 
turul I : Margaret Court (Australia) 
— Pam Teeguarden (S.U.A.) 6—2, 6—2.

PRELIMINARIILE C.M.
DE FOTBAL

Aseară, îa Goteborg. în preliminariile 
C. M. (grupa I). s-au întîlnit repre
zentativele Suediei și Austriei. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de 3—2 (1—0) 
în favoarea fotbaliștilor suedezi.

Alte amănunte. în ziarul de mîlne.

PRIMELE REZULTATE ÎN TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU 
DIVIZIA A LA RUGBY

Ieri a început Turneul de calificare 
pentru divizia națională A de rugby, 
la care participă patru echipe — de 
fapt cîștigătoarele celor patru serii din 
divizia B — și anume : Constructorul 
București, Chimia Năvodari, Agronomia 
Cluj șl U.K.A. Tecuci.

După cum se știe, acest turneu se va 
consumți în trei etape, ieri, desfășurîn- 
du-se prima dintre acestea. La Bucu
rești, Agronomia Cluj a întîlnit U.R.A. 
Tecuci, de care a dispus cu scorul de 
28—3 (12—0).

La Ploiești, pe terenul Vega, Construc
torul București a pierdut în fața Chimiei 
Năvodari cu scorul de 3—11 (3—4).

In meci-restanță la rugby : 
PRECIZIA SĂCELE — 

FARUL CONSTANȚA 6-10 (0-0)
SACELE, 23 (prin telefon). In meci 

restanță pentru divizia A, Precizia din 
localitate a pierdut ia Farul Constanța 
cu 6—10 după ce la pauză scorul a fost 
egal : 0—0. A condus satisfăcător A. 
Găgeatu. (Vaslle SECAREANU, cores
pondent) .
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