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IN ORAȘUL TORINO, ÎNALȚII OASPEȚI ROMANI AU FOST ÎNTÎMPINAȚI CU 

ACELEAȘI SENTIMENTE DE STIMA ȘI PRIETENIE, CARE AU FOST MANIFES

TATE DE LA ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI PE PAMÎNTUL ITALIEI

■

ȘEDINȚA LĂRGITĂ

Cea de-a patra zi a vizitei în Ita
lia a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu a oferit, în 
continuare, solilor poporului ronaân 
prilejul de a putea cunoaște nemij
locit dezvoltarea economico-sociaiă 
a țării gazdă, realizările poporului 
italian, bogățiile sale spirituale.

Călătoria în regiunea Piemont, și, 
îndeosebi, în orașul Torino — care 
a constituit principalul obiectiv al 
programului zilei de joi —, sosirea 
la Milano au prilejuit noi întâlniri 
cu muncitori și specialiști, eu 
meni politici și reprezentanți 
cercurilor economice. Atît la 
nele „Fiat —- T" " ", A. 
IVrea, unde își au sediul Uzinele 
„Olivetti", ca de altfel pretutindeni 
pe străzile capitalei Piemontului, iar 
apoi la Milano, șeful .statului român 
a fost întâmpinat cu sentimente de 
stimă și simpatie.

...Este ora 9 dimineața. Coloana de 
mașini părăsește pitoreasca stațiune 
maritimă Portofino, îndreptîndu-se 
spre Genova.

Traseul de o raTă frumusețe stră
bate principalele localități ale coas
tei ligurice, oferind privirii peisaje 
ineîntătoare.

La aeroportul din Genova, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de prefectul 
provinciei Liguria, Giacomo Veglia. 
de primarul orașului Genova, Gian
carlo Piombino, de președintele pro
vinciei Genova, Rinaldo Magnani, cu . 
soțiile, de alte persoane locale.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu persoanele 
oficiale române, sînt însoțiți în vi
zita lor de ministrul secretar de stat 
Giulio Cajati. de Antonino Restivo, 
ambasadorul. Italiei ia București, și 
lacob Jonașcu, ambasadorul Româ
niei Ia Roma.

Avionul prezidențial se Îndreaptă 
spre Torino.

După aproximativ 30 de minute de 
2bo.r, aeronava aterizează pe aero
portul Torino-Caselle, împodobit cu 
drapelele celor două țări.
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în întimpinar ea 
Nicolae Ceaușescu și

Elena Ceaușescu se află Giuseppe 
Salerno, prefectul provinciei Torino, 
Guido Secreto, primarul orașului To
rino, Stefano Milelli, primarul loca
lității Caselle, deputați și senatori, 
alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
primit ou onoruri militare.

Torino — capitala provinciei Pie
mont —, oraș de veche cultură cu 
o îndelungată și glorioasă . istorie, 
care își află începuturile cu peste 
2 000 de ani în urmă, are pentru noi, 
românii, o semnificație aparte evo- 

. cînd prin mărturii emoționante le
găturile româno-italiene. Momentul 
cel mai grăitor îl reprezintă întâlni
rea, în perioada unificării atât a Ita
liei, cit și a Principatelor Române, 
dintre Cavour și Vasile Alecsandri. 
Ele ne amintesc, de asemenea, des
pre înființarea, în 1863, a primei ca- 
tedre_ de limbă și literatură română, 
creată de Alexandru Ioan Cuza, care, 
printr-o lege adoptată de Adunarea 
Națională, o încredințează lui Gio- 
venale Ruscalla, declarat cetățean de 
onoare al României.

De-a lungul timpului, terinezîi au 
păstrat vie în inimile lor prietenia 
față de poporul nostru, au cultivat 
cu dragoste relațiile româno-italiene, 
care în cursul ultimilor ani s-au în
tărit și dezvoltat continuu.

Aceste profunde sentimente de a- 
miciție față de poporul român to- 
rinezii au dorit să le exprime ple
nar cu ocazia vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Pretutindeni pe unde trece corte
giul • oficial, președintele Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu cordiali
tate de locuitori bucuroși să-i ureze 
Un. călduros „Bun venit!"

La uzinele „Fiat — Mirafiori", pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, persoanele 
oficiale române, șlrit întâmpinați la 
intrare de Giovanni Agnelli, preșe
dintele Grupului „Fiat", de directo
rii1 generali Nicolo 1 Gioia și Frances
co Rotta și de alți membri ai con
ducerii uzinei.

Tn holul de. onoare al uzinelor, 
unde șe află expuse cîteva din 'cele 
mai noi creații ale; „Fiat", președin
tele Grupului, Giovanni Agnelli, a- 
dresează :uri salut de „Bun venit" 
înaltului oaspete român.1

Șefului statului român îi sînt a- 
poi prezentate cîteva din coordona
tele acestui gigant industrial, care, 
de la înființarea sa, în 1899, si pînă 
în prezent, a ajuns să producă circa 
90 la sută din totalul autovehicu
lelor create în Italia.

Președintele Consiliului de Stat al 
României este invitat să semneze în 
cartea de onoare a întreprinderii, 
după care, în semn de omagiu, i se 
înmînează un . model în miniatură ai 
primului automobil produs de „Fiat". 
cu inscripția „în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu".

■Apoi, într-o mașină deschisă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, însoțit 
de Giovanni Agnelli, vizitează prin
cipalele secții ale Uzinei „Fiat — 
Miration".

De-a lungul întregului traseu de 
circa 15 km, muncitorii își lasă pen
tru cîteva momente lucrul, fac șe
fului statului român . 0 primire deo
sebit de călduroasă. La intrarea în 
secția mecanică I, pe o pancartă era 
scris : „Muncitorii de la Flat salută 
poporul român și pe președintele 
Ceaușescu". Grupuri de muncitori șe 
apropie de mașina în care se afla 
oasDetele mult stimat, îi string căl
duros mina adresînd urări de suc
cese și mai mari poporului român. 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască Româ- 
nia“, salută mulți dintre aceștia.

Sînt momente emoționante care 
ilustrează larga popularitate de care 
se bucură șeful statului român, spire-, 
cierea rolului său în edificarea 
României moderne.

T-a încheierea vizitei în uzină, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut în clădirea Consiliului de 
administrație, cu Giovanni Agnelli. 
Au fost abordate aspecte ale dez
voltării relațiilor de cooperare din
tre întreprinderile românești 
ma Fiat. ■

Tn onoarea președintelui 
Ceaușescu și a tovarășei 
Ceaușescu. ministrul secretar _ 
Giulio Cajati a oferit, în paietul pre
fecturii din Toț-ino. un dejun.

Vizita a continuat în cursul după- 
amiezii.

Vasilica Pințea și Elisabeta Szilagyi
campioane europene la perechi

VASILICA PINȚEA ELISABETA SZILAGYI

si fir-

Nicolae 
fclenâ 

de stat

PREROV. 24 (prin telefon) La 
proba de perechi fete, din cadrul 
cetei de a IH-a ediții a campiona- 
teldr europene de popice (juniori), 
sportivele noastre au obținut o ex
celentă performanță, cucerind me
dalia de aur. Cele două tinere ju
cătoare. care au reușit să cîștige în 
această dificilă întrecere titlul de 
campioane europene sînt VASILICA 
PINȚEA și ELISABETA SZILAGYI, 
care au realizat 787 de puncte. : 
Pințea . 415 p d — cel. mai bun re
zultat înregistrat în. .întrecerile de 
joi — iar Szilagyi 372 p. Este a 
doua medalie de aur pe care o cîș- 
tigă sportivele noastre; la ediția ce-

ACTIVITATE BOGATĂ PE AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ

W-

Aer, soare, mișcare, i-oioșie — iată

Fluxul activităților de masă se 
menține. în continuare. Ia o 
cotă ridicată. In asociațiile 

sportive din întreprinderi și insti
tuții, în școli și universități, au 
loc numeroase întreceri, competiții 
dotate cu cupe și trofee tradițio
nale, festivaluri polisportive, du
minici cultural-sportive, alte acțiuni 
menite să atragă pe terenurile de 
sport. în activitățile de mișcare, un 
număr cit mai mare de cetățeni ai 
patriei.

Iată o scurtă trecere în revistă 
a principalelor evenimente :
ÎNCHEIEREA ANULUI SPORTIV UNI
VERSITAR LA INSTITUTUL AGRONO

MIC „N. BALCESCU"

Peste 1500 de tineri și tinere de ■ 
la Institutul agronomic „Nicolae

caracteristicl ale activității desfășurate in aer liber pe terenurile de sport 
ale școlilor.

Bălcescu" din Capitală au marcat.
printr-o reușită serbare, încheierea 
anului sportiv universitar. Cu acest 
prilej, au avut loc meciuri finale 
ale campionatului inter-facultăți la 
baschet, handbal,. atletism și judo. 
Uri punct de atracție al programu
lui l-a constituit evoluția ansam
blului feminin de gimnastică, pre
gătit și condus de maestra emerită 
a sportului Elena Dobrovolschi. 
care a prezentat o frumoasă și 
spectaculoasă suită de exerciții.

TROFEUL „ANDREI MUREȘANU" — 

UN SUCCES DEPLIN

în contextul marilor manifestări 
politice, culturale și artistice pe ca
re le-a prilejuit aniversarea a 125 
de ani de la Revoluția din 1848,

s-a înscris o competiție sportivă de 
amploare a elevilor din Dej. de la 
liceul ce poartă numele unuia din
tre bărbații de seamă ai acelor

A BIROULUI EXECUTIV

AL C.N.E.F.S.
A fost adoptat programul

de pregătire a sportivilor români

pentru Jocurile Olimpice din 1976
Ieri a avut loc ședința lărgită 

.a Biroului Executiv al C.N.E.F.S., 
la care au participat și membri ai 
Comitetului Olimpic Român, pre
ședinți și secretari generali ai fe
derațiilor sportive.

La primul punct al ordinei de zi 
a fost dezbătut Programul de pre- 

Jocurilor Olimpice din 
cu

vi-.muri, poetul -patriot Andrei Ma- 
reșanu.

întrecerea a reunit aproape 130 
s școlari din 
arș. Bistrița,

Gherla, Mediaș

Cluj, Oradea, Baia 
Năsăud.. Zalău, 

și Dej. desfășurîn- 
du-se la atletism, volei baschet și 
handbal.

Timp.de trei .zile, frumoasa bază 
sportivă- a liceului amfitrion a .fost 
gazda unor dispute tinerești, dina
mice și spectaculoase. Competiția — 
ireproșabil organizată și de foarte 
bun nivel tehnic .— a constituit, 
totodată, prilejul unui util schimb 
de experiență între școlile sportive 
din această zonă a țării, angajate 
acum cu mult mai multă fermitate 
in pregătirea schimbului de mîine 
al marii performanțe sportive ro
mânești.

Și încă un amănunt demn de a 
fi reținut : cu prilejul meciului fe-
minin de baschet dintre echipa li
ceului gazdă și cea a școlii sportive 
din Oradea, a fost aprinsă pentru 
prima oară instalația nocturnă a

(Continuare in pag a 2-a)

La Medias-două unităti școlare 
cu rezultate total diferite 

în activitatea sportivă
■ Două unități școlare ale aceluiași 

oraș — Mediaș : Școala generală nr. I 
și Liceul „Axente Sever". Le-am vi
zitat de curînd, cu dorința de a cu
noaște modul în care inițiativa, pa
siunea, sentimentul, datoriei se fac 
simțite în activitatea profesorilor . de 
educație fizică pentru traducerea in 
fapte a prevederilor recentei Hoță- 
riri de partid ou privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice ' și 
sportului..

DOUA BAZE SPORTIVE 
CU ASPECT CONTRADICTORIU

Ne-a frapat, de la bun început 
deosebita îngrijire a terenurilor cu 
zgură, . de handbal, baschet și volei 
(ultimul suprapus cu unul de tenis), 
udate în chiar momentul sosirii noas
tre de către mai multe eleve ale 
Școlii generale nr. 1. O împrejmui
re de- sirmă (executată în atelierele 
.școlii de către elevi — după cum 
aveam să aflăm mai târziu), completa 
'țabloul unei mici, dar cochete baze 
sportive, care avea să fie Îmbogă
țită, In scurtă vreme, prin instalarea 
unul solid portiț. din țevi metaJice

pentru gimnastică. Se vedea peste 
tot mîna urnii gospodar priceput și 
inimos, în „persoana" căruia am des 
coperiit... doi profesori de sport : 
Gheorghe Macksay și Johanna Her
mann.

Iată. și imaginea inversă, aceea a 
bazei sportive a Liceului .„Axente 
Sever". Suprafața bituminată găz
duia coșuri cu inele fără plasă, un 
teren de tenis și altul de volei, de 
asemenea fără plase ; suprafața desti
nată baschetului era nemarcată (se 
terminase, oare, vopseaua la... jumă
tatea drumului?!), împrejmuirea fă
cută tot pe jumătate. Dar, mult mai 
grav se prezentau lucrurile la tere
nul de fotbal, aflat în imediată a- 
propiere. Aspectul- de maidan (cuvîn
tul nu este prea tare) era accentuat 
de smocurile de iarbă crescute în 
voie, ici-colo, de stâlpii de beton a- 
runcați la întâmplare (elevii și copiii 
joacă, oricum, fotbal ; pericolul acci
dentelor este, așadar, destul de 
mare...), de o pistă de atletism cu

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. a 9-a)

hoslovacă a „europenelor". După 
cum se știe, și la prima probă, pe 
echipe, reprezentativa feminină a 
țării noastre a cucerit titlul conti
nental. Cele două jucătoare, proaspe
tele campioane europene, și-au asi
gurat de. fapt un avantaj greu de de
pășit încă de la începutul probei de 
perechi, miercuri, iar joi, în ultimele 
manșe, doar perechea Wilke — 
Lindner (R.D. Germană) s-a apro
piat de cifra realizată de Pințea și 
Szilagyi (781 p d). O altă pereche 
românească, Bălașa Mirică și Erica 
Szâsz a ocupat locul 5 cu 755 p d.

La băieți, titlul a revenit cuplu
lui maghiar format din Csanyi — 
campion european La individual, în 
urmă cu doi ani — și Revesz. Po
picarii noștri nu s-au clasat în pri
mele 10 locuri.

Rezultatele probei de perechi — 
fete (cite 100 lovituri mixte) ; 1, 
Vasilica Pințea — Elisabeta Szila
gyi (România) 787 p d, 2. Wilke — 
Lindner (R.D.G.) 781 p. d, 3. Vatzi — 
Nagy (Ungaria) 763 p d : băieți (cite 
200 lovituri mixte) : 1. Csanyi — 
Revesz 
ser — 
Dobes 
1736 p

Vineri, in 
telor, se dispută proba individuală 
Ia fete și băieți,

(Ungaria) 1756 p d. 2. Prac-
Pall

d.

(Austria) 1754 p d, 3. 
Dusek (Cehoslovacia)

ultima zi a campiona-

gătire. a
1976, întocmit în conformitate 
sarcinile trasate de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, din 28 februarie 
— 2 martie 1973. Acest program a 
fost elaborat după consultările și 
propunerile unui larg cerc de teh
nicieni, instituțiilor cu atribuții în 
domeniul sportului, federațiilor, 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, cluburilor sportive 
de performanță. De asemenea, s-a 
ținut seama de concluziile care au 
rezultat din analiza participării la 
Olimpiada anterioară de la Miin- 
chen.

Planul de pregătire olimpică cu
prinde principalele direcții de ac
țiune, principiile de selecție, meto
dologia și sarcinile privind dirija
rea și controlul procesului de antre
nament.

Au luat cuvîntul tovarășii: ge
neral lt. Marin Dragnea, prim-vice
președinte al C.N.E.F.S., Virgil Ca
zaca, prim-adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului. mem
bru în Biroul Executiv, Emil Ghîbu 
și Miron Olteanu. secretari ai 
C.N.E.F.S., G7i. Pasat, președintele 
F. R. Tir, Gh. Guriev, președintele 
F. R Box, Alex. Crâciunescu, pre
ședintele F. R. Lupte Elena Popa- 
rad, președinte al F. R. Gimnastică, 
Tudor Vasile, membru în Biroul 
Executiv, președinte al C.M.B.E.F.S., 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. Ion Șiclovan, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., rectorul 
I.E.F.S., Alexandru Șiperco, vice
președinte al Comitetului Olimpic 
Român, membru în C.I-O., Aurel

Vernescu, membru în Biroul Exe
cutiv, Jean Zamfir, secretar general 
al F.R Caiac-canoe, Gh. Barani. se
cretar general al F.R. Tir, Constan
tin Popescu, membru al Biroului 
Executiv.

Cu un sentiment de o deosebită 
satisfacție a fost relevat puternicul 
ecou mobilizator al Hotărîrii parti
dului cu privire la dezvoltarea miș
cării sportive, care a creat posibi
litatea unei orientări precise și ini
țierea unor acțiuni concrete, reflec
tate și în planul de pregătire olim
pică, apreciat unanim. Vorbitorii 
au contribuit în mod eficient la 
perfecționarea și definitivarea pro
gramului 
1973—1976. 
posibilități 
în 1976 să 
tivii români, 
de puncte și 
aur, decît la 
anterioare ale Jocurilor Olimpice.

în încheierea dezbaterilor cu pri
vire la programul de pregătire o- 
limpică a luat cuvîntul tovarășul 
Emil Drăgănescu, președinte al 
C.N.E.F.S.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
adoptat în unanimitate programul 
de pregătire al sportivilor români 
pentru Jocurile Olimpice din anul 
1976.

în continuarea lucrărilor, mem
brii Biroului Executiv au fost in
formați asupra desfășurării plena
relor consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport care au avut 
loc recent.

De asemenea, a fost prezentat un 
referat despre pregătirea echipei re
prezentative de fotbal a țării noas
tre pentru meciul din 27 mai a c. 
cu echipa R.D. Germane, din cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial.

Biroul C.N.E.F.S. a discutat și re
zolvat probleme ale activității cu
rente.

de pregătire olimpică 
S-a constatat că există 

perspective pentru ca 
obțină, de către spor- 
un număr mai mare 
medalii, inclusiv de 
oricare dintre edițiile

și 
se

DUMINICA, MECIUL CU SELECȚIONATA R. D. GERMANE

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
SE APROPIE DE FINAL

Intrăm, deci. în „linia dreaptă" 
a preparativelor pentru întâlnirea 
cu selecționata R. D. Germane. în 
vreme ce viitorii adversari ai trico
lorilor disputau un ultim meci-test, 
la Kiembaum. locul de pregătire a

RECORD DE PARTICIPARE ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE AMBARCAȚIUNI
Campionatul republican pe am

barcațiuni mici, rezervat celor mai 
buni schifiști seniori din țară, a de
butat ieri dimineață, pe pistele de 
apă ale lacului Snagov, reunind la 
start o cifră record de participanți —- 
114 ! Edificatoare în privința intere
sului cu care 11 cluburi din țară 
au privit întrecerile, această cifră 
de concurenți a bucurat, firește, pe 
specialiștii federației care — tre- 
cînd peste dificultățile organizatorice 
impuse de creșterea substanțială (și 
neașteptată !) a numărului de parti
cipanți — au urmărit cu deosebit 
interes fiecare probă în parte.. Sub
liniem acest lucru pentru că, după 
cum se știe și am anunțat 'la tim
pul cuvenit, campionatul republican 
pe ambarcațiuni mici constituie cri
teriul de selecție în vederea alcă
tuirii loturilor naționale.

Prima reuniune, desfășurată dimi
neața, pe un timp splendid, a pro
gramat seriile, atît la fete, cit și la 
băieți. întrecerile feminine au în
ceput cu proba de schif simplu, care 
a oferit în fiecare din cele 6 serii 
dispute dîrze, clarificate uneori nu
mai pe linia de sosire. Cel. mai 
bun timp a fost înregistrat de timi- 
șoreanca Maria Micșa (cîștigătoareâ

MICI, REZERVAT SCHIFIȘTILOR
detașată a seriei a 3-a), cronometra
tă in 4:06,0, timpul următor aparți- 
nînd Elisabetei Lazăr de la U. T. 
Arad — 4:06,5 ! Alături de cele două 
schifiste, în semifinale au mai ob
ținut calificarea ■ directă G. Blidaru 
(CNU), I. Kondorossy (U. T. Arad), 
M. Sîngiorzan (CNU) și T. Boicu 
(CNU).

In următoarea probă feminină. 
2+1, clubul Voința București, pre
zent cu 6 echipaje în concurs, a 
reușit să obțină trei locuri directe în 
semifinale (echipajel.e conduse de 
Stoian, Wiener și Lincaru). Din se
ria a 4-a s-a calificat, însă, barca 
avînd ca -stroc pe C. Neacșu (Meta
lul București), oare a făcut o cursă 
bună, înregistrînd și cel- de-al doilea 
timp al probei.

Disputele băieților, nu așa de dîr
ze cum ne așteptam, au avut loc la 
probele de schif simplu, 2+1 și 2 
f.c. La simplu, cea mai frumoasă im
presie ne-a lăsat-o reprezentantul 
clubului Steaua, G. Mereuță, care a 
și înregistrat un timp net superior 
atât, adversarilor săi din serie, cît 
si celorlalți cîștigători. Cronometrat 
în 7:43,0,, schifistul bucureștean se 
anunță principalul favorit la tricoul 
de campion.

Proba de 2+1 i-a readus în scenă 
pe foștii campioni mondiali Șt. Tu
dor, P. Ceapura și L. Lovrenschi.

Confirmînd forma bună manifes
tată la campionatul de fond, ei au 
eîștigat de o manieră categorică se
ria în care au tras, obținînd totodată 
cei mai bun timp al probei (7:16,0).

La 2 f.c.. echipajul dinamovist cu 
Emerich Gali stroc, a realizat 7:24,4 
în seria I, timp cu care a obținut 
dreptul de a participa în semifinală 
și care este superior timpilor înre
gistrați de celelalte echipaje cali
ficate direct: Dinamo (cu Dănilă), 
Dinamo (cu Tușa) și Dinamo (cu 
Oanță).

în semifinale s-au mai calificat 
Constantin (Steaua), Budurișan (Stea
ua), Pîslaru (CNU), Popescu (CNU) 
și Silași (Dinamo) — la simplu, Di
namo (cu Mitarcă), Dinamo (cu Mol
doveanul — la 2+1. începute în 
cursul după-amiezii de ieri, recali
ficările continuă astăzi dimineață, 
urmînd ca după-amiază, de Ia ora 
17,15, să se dispute semifinalele.

Nunweiller VI, in plină acțiune, in ultimul meci de verificare a lotului 
reprezentativ, disputat miercuri după amiază in compania divizionarei B 

Progresul.

Horia ALEXANDRESCU

Echipajul clubului Voința București alcătuit din Viorica'Lincaru. Ecaterina Trandoveanu + Aneta Matei ciș- 
tigătorul uneia dintre seriile probei 2^1. : ; +. + FotoTheo MACARSCHI

partidei de la București, fotbaliștii 
noștri discutau cele mai importante 
concluzii desprinse din partida lor 
de încheiere a verificărilor, aceea 
cu Progresul, desfășurată alaltăieri 
pe stadionul „23 August". Antreno
rii Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc au urmărit, în acel joc. și 
o testare a rezistenței. întreruperile 
nefiind utilizate, tocmai spre a so
licita, fizic, cît mai mult pe eom- 
ponenții Iotului. Și înlocuirile care 
au avut loc la pauză au urmărit 
același obiectiv, adică menținerea 
în teren pe durata celor 90 de mi
nute a jucătorilor care aveau nevoie 
de o solicitare mai mare, spre creș
terea potențialului fizic.

Aceste observații, ca și altele, au 
figurat în discuția care a avut loc 
ieri dimineață, la Snagov. Sigur că 
s-a cerut și opinia jucătorilor și 
Dinu, Sătmăreanu, Dumitru și cei
lalți componenți ai lotului au ex
primat părerile lor în scopul unei 
și mai bune conlucrări între com
partimente, a cuplurilor etc. S-a: ne

marcat interesul cu care s-a discu
tat, sensul conștient al participării 
la pregătiri și meciuri a fiecărui 
jucător.

Programul antrenamentelor în
cepe, în mod firesc, să scadă în 
intensitate. Miercuri, după reveni
rea de la București, jucătorii au 
făcut odihnitoare și reconfortante 
băi cu aburi, după care s-au des
tins în ambianța splendidă a Sna- 
govului. Ieri dimineața, după amin
tita discuție asupra jocului-test cu 
Progresul, jucătorii care au evoluat 
numai în repriza secundă a parti
dei de pe stadionul „23 August" 
au efectuat un antrenament. în 
continuare, cîteva ore libere dedi
cate lecturii sau plimbării. După- 
amiază, s-a desfășurat un nou an
trenament general de intensitate 
medie.

Astăzi, penultima zi a pregătiri
lor, va debuta cu un control me
dical. Din nou, dr. Dumitru To-

(Continuare tn pag. t 3-a)
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ACTIVITATE BOGATA PE AGENDA
a
s CAIAC CANOE ț SPORTIVII ROMÂNI PARTICIPĂ

COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
(Urmare din pag: 1)

bazei sportive „Andrei Mureșanu" 
din Dej.

„FESTIVALUL PRIMĂVERII"

Im cadrul amplei acțiuni „Primă
vara culturală bucureșteană", Co
mitetul sectorului 3 U.T.C., în co
laborare cu organele sportive și cu 
clubul Metalul, organizează dumi
nică 27 mai, între orele 8—21, o 
frumoasă și atractivă acțiune de 
masă, sportivă și distractivă, „Fes
tivalul primăverii", pe stadionul 
„Metalul".

Pe lîngă programul artistic, sus
ținut de cîțiva dintre cei mai popu
lari soliști de muzică ușoară, se 
vor desfășura numeroase activități 
sportive, concursuri și demonstra
ții de volei, handbal, atletism, fot 
bal (băieți și fete), dirt-track, box, 
judo ș.a., Ia care își vor da con
cursul peste 1 000 de sportivi frun
tași ai sectorului.

Comana, zonă de agrement a Ca
pitalei deosebit de atractivă prin 
rezervația de bujori (unică în țară) 
care există acolo.

Adunarea participanților se va 
face la ora 8, în fața Parcului 
sportiv Dinamo de pe Șos, Ștefan 
cel Mare. Startul se va da la ora 
8,30.

După un început de sezon bogat 
în întreceri 
tul concurs 
participarea 
U.R.S.S. și 
recent pe Snagov). caiaciștii și ca- 
noiștii noștri fruntași iau startul 
într-o suită de competiții interna
ționale, peste hotare. Astfel, ieri 
s-au deplasat în Bulgaria, pe calea 
aerului, numeroși componenți ai 
reprezentativelor de caiac-canoe' ale 
țării noastre pentru a concura pe

(printre care și reuși- 
„Regata Steaua", cu 

unor sportivi din 
Bulgaria, desfășurat

pista de apa de la Plovdiv, la pri
ma confruntare sportivă de impor
tanță din calendarul internațional, 
care, prin prisma edițiilor anterioa
re, se anunță și acum deosebit de 
interesantă și edificatoare în ceea 
ce privește ierarhia maeștrilor eu
ropeni ai padelei sau pagaei, la 
ora actuală. în program figurează 
numai probe olimpice : sîmbătă — 
serii și semifinale; duminică — 
toate finalele.

Luni, 28 mai, este zi rezervată

LA TREI REGATE INTERNATIONALE
tradiționalei întâlniri de juniori 
(masculin și feminin) România — 
Bulgaria. Marea majoritate a 
curselor se vor disputa pe distanța 
de 500 m, numai cîteva probe pe 
1 000 m fiind rezervate băieților, 
în anul viitor, acest „bilateral" va 
fi organizat, din nou, la noi.

Ultima regată internațională din 
această primă suită de trei, „Dina- 
moviada", va avea loc, la sfîrșitul 
lunii, la Leningrad.

Vineri, simbătă și duminică

EXCURSIE CICLOTURISTICA

Comisia municipală de ciclotu
rism inițiază. în această duminică, 
o nouă acțiune de masă, deschisă 
pionierilor și elevilor din Capitală 
posesori de biciclete. Se va pedala 
in grup pînă la pădurea și lacul

HALTERE |

TURNEUL PE CATEGORII AL DIVIZIEI DE „LIBERE'

„CUPA PRIETENIA" LA A 15-A 
EDIȚIE

Intîlnirile dintre sportivii Fabri
cii de mobilă (IPROFIL) și cei ai 
Institutului Medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș dețin o frumoasă tradi
ție. Competiția lor, dotată simbolic 
cu „Cupa prieteniei", a sărbătorit, 
în acest an, ediția a 15-a. jubi
liară.

Peste 400 de tineri muncitori și 
studenți s-au întrecut Ia volei,, 
tenis de masă și șah. Victoriile au 
fost împărțite: studenții au cîștigat 
la volei și șah,muncitorii de la Fa
brica de mobilă la fotbal și tenis 
de masă.

„POLITEHNIADA" LA BASCHET

Desfășurată timp de trei luni, 
populara competiție studențească 
bucureșteană „Politehniada" la bas
chet a opus în finală pe cele mai 
bune din cele 12 echipe care au luat 
startul. Formația Facultății de au
tomatică a învins cu 61—58 pe a- 
eeea a Facultății de electrotehnică.

De azi, pină duminică

CtUJUL GĂZDUIEȘTE CAMPIONATELE NAȚIONALE
De ai lăzi si pînă duminică, 125 

de Iialtert ofili din toate colțurile țării 
isi vor dVputa intiietatea pentru cu
cerirea titlurilor de campioni repu
blicani, la cele 9 categorii de greu
tate.

Orașul Cli'.i — 
laritatea de dare 
tul halterefor —

cunoscut prin popu- 
se bucură aci spor- 
va fi gazda acestor

ÎNTRECERILOR 
Armatei")

17 : cat, muscă

PROGRAMUL
(„Sala

VINERI, ora 
și cocoș ;

SÎMBĂTĂ. ora 10 și 17 ; cat, 
pană, ușoară, semimijlocie, mij
locie si semigrea ;

DUMINICĂ, ora 10 : cat 
grea și supergrea ; campiona
tele naționale de culturism

importante întreceri, considerate un 
ultim fest pentru halterofilii fruntași, 
care sâ pregătesc în vederea apro
piatelor campionate europene de la 
Madrid.' Este vorba in primul rînd 
de I. Hftrtopan. Z. Fiat, P. Ruja (cat. 
muscă), M. Grigora.ș (cat. cocoș), V. 
Rusu si V. Daniel (cat. pană).

Primul campionat național care se

va desfășura conform noului regu
lament (la două stiluri) va oferi, de
sigur, dispute pasionante, la toate 
categoriile si sperăm că ele se vor 
solda cu cit mai multe recorduri și 
rezultate de valoare. Să trecem acum 
in revistă pe unii dintre favoriții pe 
categorii, pentru a ne face o imagine 
mai clară asupra interesului pe care-1 
reprezintă întrecerile pentru cele 9 
titluri puse în. joc.

La categoria muscă, lupta se va da 
intre Hortopan, Fiat (care după ce 
a reintrat în concursul de la Mos
cova — 92,5 kg. la smuls și 115 kg. 
la aruncat, dorește să-și îmbunătă
țească performanțele) și tinărul Ruja.

La „cocoș" M. Grigoraș nu are 
contracandidat, ca și Gh. Mîinea la 
„mijlocie", S. -Herghelegiu la „grea" 
și V. Deac la „supergrea". în schimb, 
la alte categorii, spectatorii vor a- 
sista la lupte strînse : V. Rusu și 
V. Bădescu la „pană", F. Balaș (fa
vorit) cu A. Miuț și V. Daniel, re
cordmanul european de juniori la „u- 
șoară", D. Constantin. S. Apostol și 
Gh. Bcreea la „semimijlocie". Gh. Te 
leman, I. Popescu și Ș. Pintilic la 
„semigrea".

Ca și în alte 
prin sondaj, la 
aceasta pentru 
desfășoare în limitele unei perfecte 
sportivități.

ediții, se va proceda, 
controlul anti-doping, 
ca disputele să se

C. S. M.
Penultima etapă a turului cam

pionatului diviziei naționale A la 
tenis de masă s-a încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Școala sporti
vă Buzău — C.S.M. Cluj 10—7 1 
La Buzău, s-a înregistrat, cea mai 
mare surpriză a campionatului, 
proaspăta promovată în divizie, 
Școala sportivă, întrecînd reduta
bila echipă C S.M. Cluj, 
căreia evoluează cîțiva 
consacrați. Iată autorii 
Popovici 3 v. Ancei 3 v, 
cu 2 v. Drăgulin 2 v, 
Doboși 4 v, Giurgiucă 2 v, și dublul 
Doboși-Giurgiucă (C. TEODORES- 
CU — coresp. județean)

Comerțul Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova 9—4. Evoluînd mai 
bine ca în etapa precedentă, gaz
dele au obținut o victorie conclu
dentă în fața studenților craio- 
veni. Au punctat Valici 2 v, Sîn- 
giorgian 2 v, Szentivani 3 v, Naf
tali 1 v și cuplul Naftali-Singior- 
gian, respectiv Firănescu 3 v, Ar- 
joca 1 v. (Ion PĂUȘ — coresp. ju
dețean).

CLUJ

în rindul 
jucători 

victoriei : 
Romanes- 
respectiv

Surpriză in campionatul republican

ÎNVINSĂ de șc
In sala Floreasca s-au disputat 

patru partide.
Progresul București — Locomoti

va București 9—6. După disputa
rea a 7 partide, scorul era favora
bil echipei Progresul cu 6—1, lă- 
sind să se întrevadă că aceasta va 
realiza o victorie facilă. Jucătorii 
de la Locomotiva au reușit, însă, 
să reducă din handicap, ajungînd 
la scorul de 6—8. Dar. în meciul 
decisiv. Ovanez l-a învins în două 
seturi pe Danielis și, odată cu a- 
ceasta. Progresul s-a clasat pe pri
mul loc în clasament la sfîrșitul 
turului, neînvinsă. Iată autorii vic
toriilor : Ovanez 4 v, Luchian 3 v, 
Sindeam.i 1 v și perechea Luchian- 
Qvanez, respectiv Macoveț, 3 v, Da
nielis 2 v, Gheorghiu 1 v.

I.E.A.B.S. București — C.S. Arad 
1—9. Partidă importantă pentru 
subsolul clasamentului. Formația 
arădeană, în rindul căreia a evo
luat și jucătorul T. Covaci, a cîș
tigat la un scor categoric. înscriind 
astfel o victorie pe cît de merita
tă pe atit de prețioasă, prin : Tru
pei 3 v, Covaci 2 v. Șimin 2 v,

BUZĂU
1 v

Pentru

București
•8. Partidă

SP.
Stumper
pel. 
Hosu.

Poiiiehnica
București 9—i
luptă. Ambele formații 
licitări pentru felul în care au evo
luat, 
ir.ța, 
după 
'după

meci

și cuplul 
I.E.A.B.S.

Simin-Tru-
a cîștigat

— Voința 
de mare 
merită fe-

cîștigat la Panait, 
dîrz, iar Coltescu, 
condus de Podgo- 
să cîștige și astfel

GH. TEOHARI, ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE OBSTACOLE CATEGORIA UȘOASA

CĂLĂRIE
CRAIOVA. 24 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru județean). 
Prima competiție hipică oficială or
ganizată de feăerai.i'i română de 
specialitate în anul 1973 a început 
miercuri în orașul nostru, bucurîn- 
du-se de un timp excelent și de o 
pistă foarte bună de concurs. Zece 
echipe, 110 cai și 75 de călăreți au 
fost prezenti la festivitatea de des
chidere a campionatului de obsta
cole și dresaj.

In cursul dimineții au început 
primele probe. Toți cei 16 concu- 
renți juniori s-au calificat pentru 
probele de obstacole. In cursul 
după-amiezii, 47 de călăreți s-au 
prezentat la startul probei de ob
stacole categoria ușoară, probă ce 
a cunoscut dispute dirze și specta
culoase pentru primele locuri. Nu

mai puțin de 12 concurenți au ter
minat parcursul cu 0 puncte pena
lizare. participînd apoi la o probă 
de baraj. A terminat învingător cu 
0 puncte penalizare (timp 34.9 sec) 
Gheorghe Teohari (Recolta Manga
lia. cu calul Satrap). Pe locurile ur
mătoare, cu 4 puncte penalizare, în 
ordinea timpilor realizați pe par
curs, s-au clasat : Victor Demian 
(Dinamo București, cu Campion) — 
31,4 sec, Andrei Cadar (Petrolul 
Ploiești, cu Brebenel) — 32.2 sec., 
Al. Bozan (C.S.M. Sibiu, cu Baia- 
zid) — 32.5 sec. Ion Popa (Steaua, 
cu Piersic) — 32,7 sec. N. Clipiți 
(Recolta Mangalia, cu Strident) — 
34.0 sec.

Ștefan GURGUI

CONCURS DE SELECȚIE

REFLECȚII PE MARGINEA CONCURSULUI DE PRIMAVARA LA „ȘCOLARUL1

La scorul de 8—7 pentru Vo- 
Antal a
un 
ce a fost 

reanu, a reușit
sii aducă victoria echipei sale. Au 
punctat: Antal 4 v, Gheorghe 3 v, 
Colțescu 1 v și dublul Antal-GUeor- 
ghe, respectiv Panait 3 v, Bodea 
2 v. Stamatescu 2 v și Podgoreanu.

Politehnica București — Voința 
București 5—1. Singura partidă fe
minină programată a opus echi
pele Politehnica și Voința. Studen
tele, în rindul cărora a evoluat 
Carmen Crișan, au cîștigat pe me
rit. Au cîștigat Carmen Crișan 2 v, 
Nicoleta Spiridon 2 v. Roberta 
Toma 1 v, respectiv Mariana Ba
ciu.

Florin SANDU
Aurel PĂPĂDIE

Petre Coman (Steaua)' în acțiune, until dintre luptătorii cu cele mai mari 
șanse de a obțirte punctajul maxim la confruntările de la Ploiești

Luptătorii din cele 27 de echipe 
ale diviziei A de „libere" încep as
tăzi, la Ploiești, Brașov și Tg. Mureș, 
întrecerile primului lor turneu pe ca
tegorii. Competiția, așa cum s-a con
statat și la aceea de lupte greco- 
romane. este deosebit de dificilă. Toți 
luptătorii vor susține în intervalul 
celor trei zile ale turneului cite 8 
partide.

La turneul de la Ploiești vor par
ticipa luptătorii echipelor din seria I i 
Steaua și Dinamo București, I.C.H. 
Hidrotehnica Constanța, Montorul 
T.C.I. Pitești, Tricolorul Călărași. Du
nărea Galați, Nicolina Iași, Progre
sul Brăila și Petrolul Ploiești. După 
cum se știe, marea majoritate a luptă
torilor din lotul național fac parte 
din unele formații programate la

Ploiești : Steaua, Dinamo, Progresul 
și Nicolina.

Cu mult interes sînt așteptate șl 
confruntările turneului de la Brașov 
(seria a 11-a), deoarece mai multi 
luptători sînt de valori apropiate i 
Rapid București, Dinamo Brașov, Vul
turii Textila Lugoj, C. S. Satu Mare 
și C.F.R. Timișoara. In afara aces
tora vor mai participa C.S.M. Reșița. 
A.S.A. - ’ ~
iova și

Iată 
se vor 
III-a)
ȘOV, <11 ui rcuiia, ucuiuaiui „uyiuvi, 
C. S. Tirgoviște, Autosport Sf. Gheor
ghe, Progresul București, Constructo
rul Hunedoara și Mureșul Tg. Mureș.

Brașov. Șc. sp. Olimpia Cra- 
Vagonul Arad.
și echipele ai căror luptători 
întîlni la Tg. Mureș (seria a 

C.S.M, Cluj, Steagul roșu Bra- 
Jiul Pctrila, Lemnarul Odorhei,

AMĂNUNTE DESPRE EVOLUȚIA ECHIPEI NOASTRE LA BUDAPESTA

PENTATLON 1
; mb«/e#n =

con-

ere- 
veri-

SCOLII MIȘCĂRII ATLETICE NU I SE POATE FACE NICI UN RABAT!
Dintre multiplele variabile care 

condiționează un atletism de calita
te mi-am propus să supun atenției 
profesorilor de educație fizică, an
trenorilor de atletism, tuturor celor 
care, sub o formă sau alta, sînt le
gați de destinele acestui sport, pro
blema nivelului pregătirii tehnice a 
atleților.

Prezent în tribuna stadionului o- 
limpic, la Miinchen, am fost impre
sionat, pe lîngă multe altele, de a- 
curatețea și, desigur, eficacitatea 
gestului motric la majoritatea atle
ților participanți, la toate probele.

La noi este îngrijorător de mare 
numărul atleților, unii situați chiar 
în zona superioară a piramidei va
lorilor naționale, care posedă o teh
nică rudimentară, care nu au în
sușite, în mod temeinic, elementele 
de bază ale tehnicii probei pe care 
o practică.

Se pare că, în goana după rezul
tate timpurii, se subestimează rolul 
pregătirii tehnice temeinice, reali
zată cît mai multilateral, deși a- 
ceasta constituie o latură importan
tă a antrenamentului atletic, cu 
contribuție directă la realizarea 
performanțelor. Așa se face, proba
bil, că mulți profesori și antrenori 
trec in „galop" cu elevii lor peste 
acea etapă care se cheamă sugestiv 
— ȘCOALA ALERGĂRII, ȘCOALA 
SĂRITURII, ȘCOALA ARUNCĂ
RII, sau și mai simplu — ȘCOALA 
MIȘCĂRII ATLETICE.

Cei mai mulți dintre atleții noș
tri nu știu să arunce (cel mai slab 
se prezintă, după opinia mea, a- 
runeâtorii și aruncătoarele de suli
ță), nu știu să sară și mai ales nu 
știu să alerge. Rigiditatea, mișcările 
dezordonate, nu trebuie să caracte
rizeze, în nici un caz, pe atleții pre-

zenți Ia o competiție de nivel re
publican. Iar echipele de ștafetă, 
cele cîteva prezente la start, cu 
foarte mici excepții, pot fi califica
te, fără ezitare — improvizații su
părătoare. De ce oare se neglijează 
în așa măsură, la nivelul secțiilor 
de atletism, pregătirea tehnică a 
ștafetelor, probe atît de spectacu
loase ? !

Mulți ar fi tentați, poate, să con- 
traargumenteze cele de mai sus 
prin existența „stilurilor" ! DA, fie
care atlet, pe parcursul perfecțio
nării, prin adaptarea tehnicii la 
particularitățile proprii, ajunge la 
un stil, mai mult sau mai puțin 
personal, dar există și un mecanism 
de bază pentru fiecare probă a- 
tletică și elemente fundamentale, 
iar abaterile grosolane de la aces
tea nu pot fi 
luri*.

Punctul de 
trebuie să-I 
tehnică, și mai precis — termenul 
este mai puțin uzual — pregătirea 
tehnică general^, ceea ce presupune 
însușirea de la o vîrstă timpurie, 
înainte de specializarea într-o anu
mită probă atletică, a elementelor 
de bază din alergări, sărituri și a- 
runcări, premise ale pregătirii teh
nice specializate.

Mulți dintre atleții noștri sint ex
cesiv de unilateral pregătiți, ceea ce 
constituie o barieră in calea per
fecționării pregătirii tehnice. Acti
vitatea atletică multilaterală, mai 
ales la vîrstă timpurie, asigură în 
mod cumulativ educarea calităților 
motrice, paralel cu perfecționarea 
coordonării motorii fine, atit de ne
cesară atleților.

„CAMPANIA" PENTRU RIDICA
REA PREGĂTIRII TEHNICE 1N 
ATLETISMUL NOSTRU TREBUIE

acceptate drept „sti-

plecare în atletism 
constituie pregătirea

SA ÎNCEAPĂ IN ȘCOALA ȘI ÎN 
SECȚIILE DE ATLETISM. Profet 
sorii, în lecțiile de educație fizică, 
antrenorii, în lecțiile de antrena
ment cu copiii și juniorii, trebuie să 
„repună în drepturi'1 școala alergă
rilor, a săriturilor și a aruncărilor. 
Să nu fie, deci, considerate banale 
aceste preocupări !

Elementele dc bază ale alergări
lor, săriturilor și aruncărilor, tre
buie să devină achiziții durabile 
pentru fiecare viitor atlet, indife
rent de specializarea ulterioară, iar 
specializarea într-o probă să se 
facă, în continuare, paralel cu îm
bunătățirea pregătirii atletice mul
tilaterale, condiție de bază mși ales 
pentru așa numitele probe tehnice.

Este, de aceea, obligatoriu să se 
acorde, în general, mai multă aten
ție „cizelării" gestului motric, chiar 
si la atleții care aspiră la cele mai 
înalte trepte ale ierarhiei sportive, 
deoarece gestul motric reprezintă 
mijlocul de materializare și valori
ficare optimă a capacităților func
ționale și psiho-motrice ale atletu
lui. EI nu este un intermediar, ci 
un efector.

Secția de tir a clubului sportiv 
Școlarul București, în dorința de a 
depista tinere elemente talentate, 
organizează sîmbătă și duminică 
un concurs de selecție. Tinerii năs

care doresc 
concurs (ar- 
prezenta la 
stadionului

cuți între 1955—1959, 
să. participe ia acest 
mă standard) se vor 
poligonul din incinta
Tineretului, în zilele respective, la 
ora 9.

După cum s-a mai anunțat, un 
grup de pentatloniști români a 
participat zilele trecute la Un con
curs internațional desfășurat la 
Budapesta, la care au fost prezenți 
numeroși sportivi valoroși din Eu
ropa. La înapoiere, antrenorul 
Gheorghe Tomiuc ne-a vizitat la 
redacție, împărtășindu-ne cîteva 
impresii despre această importantă 
întrecere.

— Cum apreciați valoarea 
cursului ?

— Avem toate motivele să 
dem că sportivii noștri și-au
ficat forțele într-o întrecere de ri
dicată dificultate. Să amintesc fap
tul că la start au fost prezente c- 
chipele reprezentative ale U.R.S.S., 
Ungariei, R.F. Germaniei, Poloniei, 
Austriei și României, precum și nu
meroase formații de. clufe din, țara 
gazdă. Am reîntîlnit aici ' mulți 
pentatloniști care au evoluat în 
cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen. Clubul Honved’, organi
zatorul competiției, a asigurat o 
bună desfășurare acestei între
ceri.

— Ce ne puteți spune despre 
comportarea sportivilor români ?

— In general, echipa pe care am 
deplasat-o la Budapesta s-a remar
cat prin evoluții bune, reușind în 
final situarea pe locul 4 în cla-

samentul pe națiuni,' după selecțio
natele Ungariei, U.R.S.S. și R. F. 
Germaniei, dar înaintea reprezen
tativelor Poloniei, Franței și Aus
triei, care ne-au întrecut în com
petiția olimpică de anul trecut. De 
asemenea, și pe probe, sportivii 
noștri s-au comportat mulțumitor, 
uneori bine, dîndu-ne speranța că 
în următoarele concursuri interna
ționale vor putea obține perfor
manțe și mai ridicate. In proba de 
călărie, de pildă. Marian Cosmescu 
a parcurs traseul fără greșeală, cu 
un timp bun, clasîndu-se pe locul 
2. Dumitru Spîrlea, din păcate, a 
tras la sorți un cal mai slab, cu 
care nu a realizat decît 780 p. 
Proba de scrimă a supus pe concu- 
renți timn de 13 ore (!) la un efort 
fizic și psihic deosebit, echipa 
noastră ocupînd în final locul 4 
(2 200 p). Constantin Călina a avut 
cea mai bună clasare individuală: 
29 v — 791 p. Cosmescu si Fran-

p — 890 p. Spîrlea a fost 
să-și schimbe pistolul în 
moment, fapt ce a influ- 
considerabil randamentul 

comportare a 
la înot: locul

cisc Rolik au obținut punctaje mo
deste. La tir, echipa noastră a rea
lizat al cincilea rezultat. Călina 
fiind din nou primul dintre români 
cu 189 
nevoit 
ultimul 
ențat
său. Cea mai bună 
sportivilor români -
2_ pe _ echipe (3 212 p), iar Spîrlea 
și Călina cu 3:43,2 și, respectiv, 
3:58,0 au realizat recorduri perso
nale. In fine, la cros, evoluția cea 
mai slabă și locul 6 în clasamentul 
pe echipe. Iată, de altfel, puncta
jele realizate de cele șapte echipe 
reprezentative participante la tur
neul de la Budapesta:

1. Ungaria 15 356, 2. U.R.S.S. 14 718,
3. R. F. Germania 14 298. 4. Româ
nia 13 503. 5. Polonia 13 353. 6. 
Franța 11157, 7. Austria 9 479
(C, M).

(Urmare din pag l)

borduri care nu cunoscuse. îrșsă. 
niciodată, zgura, de barele nevopsite 
ale porților.

...Imaginea văzută de noi și pre
zentată în aceste rînduri persistă de 
patru ani.„

(In locul rezervat anunțurilor spor
tive am putut vedea programul zil
nic pe ore, sporturi, clase, echipe, 
profesori și un clasament al campio
natului de fotbal pe școală).

Rezultatul ? Terenurile sînt, zilnic, 
pline.

TRECEREA NORMELOR FIZICE—UN

HANDBAL
o

cont. uni». TIBERIU ARDELEAN
catedra de atletism a I.E.F.S.

N R. în completarea articolului 
iov. Ardelean ținem să subliniem 
amănuntul că în probele de 400 m 
plat, bărbați și femei, am văzut nu
meroși alergători care n-au luat 
startul de jos, așa cum pretinde o 
cursă de viteză, cum este astăzi cea 
de 400 m, ci din... picioare 1 Evi
dent, acest procedeu este total ine
ficient deoarece înseamnă, de Ia 
bun început, un aclaos de cîteva 
zecimi de secundă rezultatelor fi
nale.

PROFESORUL MACKSAY 
N-A LUPTAT DEGEABA!

CÎND LIPSEȘTE PASIUNEA 
CADRELOR DIDACTICE 

Șl FERMITATEA DIRECȚIUNII

tăriile de prisos. Totuși, ce _ are de 
spus Inspectoratul școlar județean 
despre o astfel de catedră a r—': 
liceu cu aproape 1 500 de elevi și, 
ales, cum consideră că poate fi 
zolvată situația ?

Găsim o mare parte din vină 
iași direcțiunii liceului. Avem 
respectul pentru f.-...-—

unui 
mai 
rc-

• înaintea turneelor divizionare 
care încep 
tele) și Ia 
samentele 
astfel :

astăzi la Tg. Mureș (fe- 
Constanța (băieții), cla- 
diviziei A se prezintă

FEMININ

,,3 SECUNDE"
3.

1. pQliteiinica
2. IEFS

Rapid
Voința Buc.
Univ. Tmș. 
„U” Cluj 
Crișui

3.
4.
5.
6.
7t
8. Constructorul
9. Voința Tg. M.

10. Sănătatea

23
22
17
11
11
10

9
7
5
5

MASCULIN

1
2
7

13
13
14
15
17
19
19

1. Dinamo
2. Steaua
3. ,.U“ Cluj
4. Univ. Tmș.
5. 1CHF
6. Farul
7. IEFS
8. Politehnica Buc.
9. Rapid

10. Politehnica Cluj
11. Voința
12. Acad. Militară

27
24
20
19
16
12
11

o
3
7
3

11

2473—1741
2310—1823 
2075—1712 
2075—1778 
1920—1846

15 1686—1898
16 1878—2025 

11 16 1832—2031
8 10 1715—1930 
7 20 1644—1920 
5 22 1553—1863 
2 25 1692—2283

54
51
47.
46
43
39
33
38
35
34
32
29

• în clasamentul coșgeterilor, la 
fete : 1. Szabados (Politehnica) 394 
p. 2. Suliman (Rapid) 386 p, 3. Savu 
(Politehnica) 373 p : la băieți : 1. 
Demian („U“ Cluj) 587 p, 2. Czmor

re- 
ti-

ea

(Universitatea Timișoara) 562 p, 
Cernat (Steaua) 474 p.

• Noii antrenori ai loturilor 
junioare și de juniori : Grigore 
Costescu la fete, Teodor Giurculescu 
și Octavian Șerban la băieți.

• Alți arbitri sancționați : V. 
Stinghe și C. Călin — suspendați 
pe două etape pentru întîrziere la 
joc ; I. Dinescu — suspendat între 
21 mai și 18 iunie pentru nepre- 
zentare lâ meciurile campionatului 
municipal, cu mențiunea că va pu
tea participa Ia 
nar A.

• Arhitectura 
Bărbulescu) este
divizia B la băieți, după o luptă 
echilibrată cu Mine-Energie, URI£- 
MOAS și Fac. Construcții, clasate 
în ordina pe locurile următoare.

de

un turneu divizio-

(antrenor Marius 
noua calificată în

UNIREA IASI A CÎȘTIGAT

In sala de gimnastică a Liceului 
nr. • 1 din Miercurea Ciuc au avut 
loc, zilele trecute, întrecerile finale 
ale „Cupei școlilor sportive" ia 
judo, la care au participat 8 echi-

Am fost — cum era normal — 
tentați să ne întrebăm asupra cau
zei sau cauzelor acestei stări de 
lucruri, mai ales afiînd că Ia Școala 
generală nr. 1 există doar doi pro
fesori, in vreme ee l.a ...Axente Se
ver" numărul cadrelor didactice se 
ridică la 5, și că Școala generală nr. 
1 a primit în 4 ani (timpul in care 
a fost construită baza) 10 000 lei, iar 
liceul 80 000 Iei, ultimul beneficiind 
și de sprijinul Consiliului popular 
al munclpiului Mediaș.

Una din principalele explicații este, 
fără îndoială, activitatea neobosită si 
pasionată a profesorului de educație 
fizică Gheorghe Macksay, care a știut 
să depășească multe obstacole, să 
înfrîngă rezistența unuia sau altuia, 
să și-i facă aliați, să atragă comitetul 
de părinți, și, in fine, lucrul cel mai 
important, să ciștig» dragostea pen
tru sport a elevilor săi. A reușit 
aceasta, prin inițierea unor acțiuni 
cu larg ecou in rindul capiilor, a 
stat la dispoziția lor ne teren, l-a 
organizat, i-a stimulat tot timpul, 
într-un cijvînț i-a obișnuit să-și pe
treacă timpul liber pe baza sportivă,

a-Pentru celelalte explicații, am 
pelat la conducerea Liceului „Axente

Sever", reprezentată de către direc
torul adjunct. Andrei Kloss. Lucrurile 
aflate ne-au lămurit definitiv. Din 
cei 5 profesori de specialitate, unul, 
Carol Dietrich, șeful catedrei, este 
venit de doi ani în școală, al doilea 
este în spital („alcoolul nu este străin 
do această boală" — expresie textuala 
a interlocutorului); al treilea — ab
solvent I.E.F.S. 1 — și-a dat demisia 
si cîntă într-o orchestră de muzică 
ușoară. Ceilalți doi sînt două pro
fesoare, dintre care una mutată dis
ciplinar. Din motive lesne de înțeles, 
nu cităm nume și considerăm comen-

in- 
r —............ - t°t

respectul ’pentru frumoasele reali
zări în celelalte domenii de activi
tate din scoală, pe care am fost invi
tați să le vedem. Dar sportul, edu
cația fizicăGimnastica din recrea
ție este o obligație școlară, accen-

tuală de programă, dar nici ea nu 
se face. De ce ? „Pentru că profe
sorii de alte specialități, de la orele 
imediat premergătoare reprizelor de 
gimnastică, nu-și scot elevii în curte" 
— a fost răspunsul. întrebăm : cui 
îi revine sarcina de a-i obliga, dacă 
nu direcțiunii? Inutil să mai amin
tim că un campionat pe școală pici 
măcar nu există... Am fost informați 
și despre faptul că prezența elevilor 
liceului la startul competițiilor orga
nizate la nivel municipal este întâm
plătoare .și că, în orice caz, numărul 
celor care se „rătăcesc" la locurile

întrecerilor nu este, nicidecum, 
prezentativ pentru marea masă a 
neretului de la această unitate,

★
In general, antiteza este, prin

însăși, convingătoare. Sperăm ca ma
terialul de față și constatările lui 
să fie un prilej de trecere rapidă la 
corijarea situației găsite la liceul 
„Axente Sever", iar în aceste con- 
condiții referirea' la Școala generală 
nr. 1 poate constitui un model de 
urmat. In primul rînd. Inspectoratu
lui școlar județean Sibiu îi revine 
sarcina de a analiza situația de aici 
și de a lua toate măsurile pentru ca 
profesorii de educație fizică ce vor 
alcătui catedra de educație fizică să 
lie oameni a căror pricepere, pasiune 
și interes să corespundă integral, atît 
dorințelor sportive ale celor 1 500 de 
elevi, cît și sarcinilor subliniate ex
pres în programa de învățămint. In 
al doilea rînd, direcțiunea liceului 
„Axente Sever" trebuie să fie con
vinsă că a acționa în spiritul de ma
ximă exigență — solicitat de către 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. — 
în domeniul educației fizice și spor
tului înseamnă a le pune pe un plan 
egal cu celelalte activități desfășu
rate în liceu, așa cum este normal.

Credem că numai astfel 
toare vizită Ia Mediaș ne 
posibilitatea să consemnăm 
rea ți - d? ce nu? -
distanței dintre Școala generală nr. 1 
și liceul „Axente Sever" în „meciul" 
indirect disputat în domeniul activi
tății sportive.

o urmă- 
va oferi 
micșora- 

disparitia

Inițiat 
liniat — 
testa. în condiții cît mai obiective, 
calitățile fizice și gradul de pregăti
re fizică generală ale handbaliștilor 
și handbalistelor din echipele frun
tașe, concursul pentru trecerea nor
melor de control s-a desfășurat în 
mai multe centre din țară în cursul 
lunii aprilie.

Acum, cînd Colegiul central al 
antrenorilor este în posesia tuturor 
datelor și după ce activul salariat 
al federației a urmărit o bună parte 
din aceste concursuri, se poate spune 
că respectiva măsură a constituit un 
prim și reușit experiment, pe baza 
căruia, cu toate dificultățile de or
ganizare apărute în unele locuri și 
chiar dacă ținem seama de cîteva 
inexactități strecurate prin foile de 
arbitraj, colegiul și antrenorii fede
rali pot trage unele concluzii utile.

O primă constatare este aceea că 
media rezultatelor celor peste 1 500 
de sportivi testați la probele de vi
teză (30 m) și Ia cele de rezistentă 
în regim de viteză (5X30 m la fete 
și 10X30 m la băieți) reprezintă 
cifre satisfăcătoare, ceea ce confirmă 
justefea concepției de joc a handba
lului românesc, concepție care re
comandă în chip stăruitor un joc în 
permanentă viteză, susținut într-un 
ritm accelerat pe toată durata unei 
partide.

Rezultate mulțumitoare (dar care 
pot fi încă mult îmbunătățite) s-au 
obținut și în probele de rezistență

— după cum s-a mai sub- 
cu scopul de a se putea

PRIM Șl INTERESANT EXPERIMENT
generală. In schimb, probele de for
ță (aruncarea mingii la distanță) 
au evidențiat deficiențe serioase, 
care nu-și pot avea originea decît 
în superficialitatea cu care se lu
crează în momentul selecției, ca și 
in serioasele carențe de pregătire. 
O astfiel de constatare este cu atît 
mai neplăcută și, deci, trebuie să 
dea foarte serios de gîndit antre
norilor divizionari, cu cît este vor
ba de proba, poate, cea mai spe
cifică handbalului din întregul 
concurs de trecere a normelor. Cit 
privește testarea detentei, conside
răm că această probă nu a putut 
duce la concluzii obiective, deoa
rece includerea săriturii în lungi
me fără elan nu reprezintă unul 
din mijloacele obișnuite de pregă
tire a jucătorilor sau jucătoarelor 
de handbal.

Avînd acum ca bază de plecare 
acest _ prim și — repetăm — util 
experiment, colegiul de antrenori 
va căuta să aducă unele îmbunătă
țiri regulamentului, în special în 
ceea ce privește stabilirea probelor 
Și a normelor, astfel ca această 
acțiune să devină în viitor cît mai 
folositoare, atît în direcția pregăti
rii de noi cadre pentru echipele 
reprezentative, cît și pe planul îm
bunătățirii procesului instructiv-e- 
ducativ din cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive cu secții frun
tașe de handbal

prof. GABRIEL ZUGRAVESCU 
antrenor federal

„CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE"
pe. Iată clasamentul la sfîrșitul 
competiției: 1. ȘCOALA SPORTI
VĂ UNIREA IAȘI, 2. Șc. sp. 2 
București, 3. Șc. sp. Orașul Gheor-, 
ghe Gheorghiu-Dej și Șc. sp. 
Miercurea Ciuc, 4. Șc. sp. Energia 
București, 5. Șc. sp. Gloria Arad, 
6. Șc. sp. Șoimii Sibiu, 7. Șc, sp. 
Viitorul Pitești.

DOUA INTERESANTE RE6AIE

CHIMIA NĂVODARI Șl AGRONOMIA CLUJ AU OBȚINUT 

VICTORII PREȚIOASE ÎN TURNEUL DE CALIFICARE
Boiangiu). Chimia, în schimb,

S-a disputat prima din cele 
etape ale turneului de 
pentru divizia 
era așteptată 
întilnirea de 
Constructorul 
Năvodari — echipe de valori apro
piate. Partida. în care se acorda 
prima șansă formației bucurestene, 
a fost disputată, fără să se ridice 
insă la un nivel tehnic sau spec
tacular deosebit. Cei din Năvodari 
au surprins prin calități care au 
întrecut așteptările. Echipa a în
ceput jocul dezinvolt, jucătorii săi, 
deși 
ceea 
teni. 
min. 
4' 0 
Toată repriza întîia și apoi, 
continuare, pină la sfirșit, ' 
structorul n-a reușit să se impună, 
să practice un joc care să-i dea 
dreptul la victorie, realizînd doar
3 puncte (l.p. transformată de

A de rugby, 
cu deosebit 
la Ploiești, 
București și

trei 
calificare 

în care 
interes 
dintre 

Chimia

masivi, fiind foarte sprinteni, 
ce i-a surprins pe bucureș- 
Cu atît mai mult cu cit în 
4 dobrogenii conduceau cu 
(încerc, realizată de Oprea), 

în 
Con-

. a 
jucat bine în apărare, a contraata
cat periculos, și de la 4—3 (scorul 
primei reprize) a ajuns în final la 
11—3 (Stoica — încerc, și Celea — 
1 P).

Deci, pe merit, Chimia a cîști
gat duelul cu Constructorul și are 
mari șanse să promoveze în divizia 
A, în timp ce bucureștenii, dacă 
vor juca și în celelalte partide 
fel ca la Ploiești, vor trebui să 
mulțumească 
(M. FR.)

tot cu... divizia

la 
se 
B.

★
Cluj (28—3 cu U.R.A.Agronomia

Tecuci) a confirmat părerea gene
rală că este favorita nr. 1 pentru 
ocuparea unui loc în primul eșalon 
al rugbyului. Clujenii, antrenați de 
Al. Paloșanu, au abordat partida 
cu seriozitate, pentru a fi feriți de 
surprize. Lotul studenților a impre
sionat prin jocul prestat, dar în
deosebi ne-au plăcut Mircea Rusu 
și Balînt, acesta din urmă același 
excelent transformer. U.R.A. Tecuci 
a jucat curajos, dar lotul său este 
inferior celui a.1 Agronomiei din 
Cluj. (Pavel PEANA).

Lacul Herăstrău a găzduit două 
atrăgătoare competiții de yachting 
La care s-au întrecut cei mai buni 
veliști bucureșteni. Concursurile au 
fost organizate de către asociația 
sportivă Electrica București și au 
constituit — pentru acest început 
de sezon — un bun prilej de veri
ficare a sportivilor.

Prima reuniune nautică, dotată 
eu „Cupa tineretului", s-a desfășu
rat la trei clase, pe un vînt de 
forța 2. A fost o întrecere specta
culoasă la capătul căreia arbitrii 
au consemnat următorul clasament: 
finn : 1. Adrian Arendt 11 p, 2. 
Răzvan Crăciunescu 14,4 p. 3. Dinu 
Baldovin 22,4 p (tofi de la A. S. 
Electrica) ; snipe : 1. Victor Geles — 
Mihai Apolozan (Electrica) 3 p, 2. 
Dragoș Constantin — Mircea Con
stantin (Electrica) 14.7, 3. Radu
Mânu — Mihai Constantinescu (E- 
lectrica) 20.1 p ; optimist : 1. Iosif 
Valeriu (Electrica) 18,7 p, 2. Mi
hai Popescu (Electrica) 19,4 p. 3. 
Horia Ispas (C.N.U.) 30 p.

Tradiționalul concurs „Cupa pri
măverii" a reunit la start veliști se
niori și copii. întrecerea s-a dispu
tat în cadrul a șase regate, „opti
miștii" fiind — de data aceasta — 
principalul punct de atracție.

Cursele, care s-au desfășurat pe 
o vreme frumoasă (cu valuri, totuși, 
și pe un vînt de forța 2—3) au 
scos în evidentă buna pregătire a ’ 
sportivilor, forța și priceperea lor.

Clasamentul: clasa finn : 1. Petre 
Svoboda (Electrica) 25,1 p. 2. A- 
drian Arendt (Electrica) 30.4 p, 3. 
Lucian Dragomir (Electrica) 31,7 p ; 
clasa optimist: 1. 
lectrica) 5,7 p. 
(C.N.U.) 11.7 p, 
(C.N.U.) 18 p.’

Iosif Valeriu (E-
2. Radu Marian

3. Horia Ispas
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CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN

Echipa R- D Germane sosește azi, cu Iotul anunțat

LOTUL DE TINERET, CU 0 ZI
ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII DE

DUMINICA, 
PE MICUL ECRAN

LA PITEȘTI
„Under 23" și-a încheiat, practic, 

pregătirile pentru jocul de mîine 
eu reprezentativa similară a R. D. 
Germane în cadrul campionatului 
european de tineret. Lotul nostru 
de tineret va efectua și astăzi o șe
dință de pregătire, dar elementele 
fundamentale ale acestei „numără
tori inverse", începută săptămîna 
trecută, au fost realizate deja. A- 
ceastă bază de pregătire au repre
zentat-o cele trei zile de ozonifi- 
care de la cabana Voina și etapa 
începută luni la Pitești, în condiții 
excelente. Aceste acumulări au fost 
testate și în două jocuri de verifi
care, unul, luni, cu F. C. Argeș 
(5—3). altul, miercuri, cu Dacia Pi
tești (4—Q) — ambele urmărind 
îmbunătățirea jocului ofensiv și a 
finalizării prin participarea jucăto
rilor din linia a doua. Obiectiv îm
plinit în parte, mai ales în testul 
de luni, cînd mijlocașii și fundașii 
laterali au reușit să creeze în repri
za secundă acele „momente surpri
ză" pe care antrenorul Cornel Dră
gușin mizează foarte mult în întîl- 
nirea cu masiva formație a R. D. 
Germane. Potențialul ofensiv al e- 
chipei n-a putut fi. însă, prea mult 
verificat și in ultimul meci de pre
gătire. Pe de o parte, pentru că 
selecționabilii au intrat mai greu 
în ritmul preconizat. Pe de altă 
parte, ultimul test nu și-a atins sco
pul și datorita ambiției deformate 
cu care Dacia Pitești — echipă in 
componența căreia activează și doi 
foști divizionari A (Țurcan și Cir- 
ciumărescu) — a tratat acest meci 
ce nu era decît un simplu joc de 
veri licăre de 60 de minute. Așa incit, 
astăzi, în loc să poată retușa anumi
te carențe tactice, antrenorul Cornel 
Drăgușin trebuie să aștepte cu ne
liniște avizul doctorului Nicolae 
Stânescu. care face eforturi maxime 
pentru a recupera ceva din „seria 
accidentalilor" de miercuri (Anghe- 
lini, Mulțescu, Anghel și Mateescu). 
De unde, volens-nolens. antrenorul 
lotului de tineret pînă în 23 de ani 
trebuie să se gîndească, acum, lâ 
tot felul de formule, care, prin forța 
împrejurărilor, poartă girul impro
vizației. Să sperăm, totuși, că mîine, 
la ora 17,30, lotul 
tineret va putea 
bună formație.

în zilele acestea 
nerii selecționabili 
Ies că vor să facă _____
sîmbătă seara să guste bucuria ca
lificării in sferturile de finală ale 
campionatului european. Acest gînd 
implică, în mod direct, victoria în

jocul cu reprezentativa similară a 
R. D. Germane, din rândul căreia 
se detașează — cum reiese din 
„conspectele" antrenorului Drăgușin 
făcute la Tirana, la partida oficială 
Albania — R.D.G. (1—0), și la Gera, 
la meciul amical R.D.G. — Unga
ria (0—0) — extrema stingă Schu- 
lemberg și fundașii laterali Sekora 
și Fritsche. Pentru ca această vic
torie de perspectivă să capete con ■ 
tur cert, e absolut necesar ca

reprezentativ de 
alinia cea mai

de la Pitești, tl- 
au dat de înțe- 
totul pentru ca

șelile relevate în meciul cu Alba
nia, disputat la București, la 6 mai, 
să dispară. Este marea condiție a 
succesului, lucru de care sînt, acum, 
conștienți toți jucătorii lotului, cei 
care miercuri au vizionat de două 
ori, cu obiectivitate și spirit critic, 
filmul intîlnirii susținute cu teamul 
albanez și cîștigat cu 2— 
destule emoții.

1, dar după

Mircea M.

• ora 14 : U.R.S.S. — Franța 
(preliminariile C.M. de fotbal). 
Selecțiuni înregistrate de la Mos
cova.

• ora 15,50 : Finalul competiți
ei internaționale cicliste „Cursa 
Păcii". Transmisiune de 
lin.

• ora 17,20 : România 
Germană (preliminariile 
fotbal). Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August" din Ca
pitală.

• ora 22,40 : Cehoslovacia — 
Anglia (fotbal, meci amical). Se
lecțiuni înregistrate de la Praga.

la Ber-
— R.D.
C.M. de

IONESCU

Imagine din ultimul joc de verificare. cu Dacia Pitești. Mijlocașul Moldovan (intre doi adversari) etalează, 
o dată in plus, spiritul ofensiv al jucătorilor din linia a doua. Foto: Vasile BAGEAC

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI SE■J 1 APROPIE DE FINAL
(Urmare din pag l)

mescu va efectua probele complexe 
de verificare a stării sănătății ju
cătorilor. Mai departe, timp de o 
oră si jumătate, va avea loc o ul
timă trecere în revistă a jocului 
selecționatei R. D. Germane care, 
în acele momente, va ateriza pe 
aeroportul Otopeni. Cu ajutorul fil-

ÎN „CUPA BALCANICĂ-

PENTRU A.S.A TG. MUREȘ,
UN JOC GREU A TRECUT,

ALTUL URMEAZĂ• ••
Iată că dorința fotbaliștilor 

A. S. Armata Tg. Mureș de a 
un joe bun și o victorie în ____
cu Sutjeska Niksiei s-a realizat. Cîști- 
gînd miercuri cu scorul de 3—0, for
mația militară și-a asigurat nu numai 
un golaveraj excelent, ci este și pre
zumtiva ocupantă a primului loc in 
grupa sa din cadrul „Cupei balca
nice" intercluburi și, deci, preten
dentă la un lpc în finala competiției.

Dar meciul disputat în compania 
totbaliștilor iugoslavi are și alte sem
nificații ce trebuie neapărat legate 
și de campionat. Intr-adevăr, A.S.A. 
a reușit de data aceasta un bun joc 
în cîmp, consecință firească fiind nu
mărul mare de acțiuni de atac con
struite și frecvența ridicată a lovi
turilor la poartă. Miercuri, după ce 
și-a revenit din surpriza primului 
sfert de oră, cînd Sutjeska (echipă 
alcătuită din jucători cu gabarit im
presionant, care aleargă tot timpul), 
a știut să-și impună superioritatea fi
zică, A.S.A. a desfășurat un fotbal 
de o factură aleasă, care demonstrează

de la 
realiza 
meciul

că, cel puțin în ceasul al 
panta locului penultim în 
Diviziei A și-a dat seama 
real interes dovedit la antrenamente 
și, o reală dăruire în meciuri, rezul
tatele nu pot apărea.

Un joc excelent a reușit cuplul de 
fundași centrali, Ispir și l'nchiaș, ca 
și Sziillosi, Varodi, Boloni, dar — 
mai ales — Caniaro, care s-a des
prins din linia ofensivă a echipei din 
Tg. Mureș drept 
periculos, cel mai 
înțeles însă de ce 
Naghi, accidentat 
minute, să rămînă 
finele meciului.

Miercurea viitoare, în localitatea 
Elbasan din Albania. A.S.A. va juca 
returul partidei cu 
pune ca fotbaliștii 
vească jocul cu un 
la fel de mare ca 
tată cu două zile în urmă.

12-lea, ocu- 
clasamentul 
că, fără un

atacantul cel mai 
percutant. Nu am 
a fost nevoie ca 

încă din primele 
în teren pînă la

Labinoti. Se im- 
români să pri- 

interes cel puțin 
.și partida dispu-

Mircea TUDORAN

melor, al desenelor, pe tabla pe 
care va fi trasat terenul de joc, 
antrenorii vor reaminti elevilor lor 
principiile generale tactice ale e- 
chipei antrenată de Georg Busch
ner, lucru pe care și selecționerul 
echipei R. D. Germane l-a făcut 
îndelung cu elevii lui, cum puteii 
afla din corespondența specială pe 
care am primit-o de la Berlin. Se 
vor discuta ambele variante ale for
mației oaspe, și aceea cu Pomme- 
renkc și aceea fără cel mai tînăr 
internațional din echipa R. D. Ger
mane.

Singurul antrenament al zilei de 
azi e prevăzut pentru după-amiază. 
Nici el nu va avea o intensitate 
foarte mare, urmărind menținerea 
condiției generale a jucătorilor. Se
riozitatea, o remarcabilă unitate su
fletească. caracterizează desfășurarea 
întregului program de pregătire. 
Tricolorii sînt deciși să răspundă, 
prin depunerea totalului efort în 
jocul de duminică, încrederii de a 
apăra culorile fotbalului nostru. 
Hotărârea lor a fost exprimată — 
cu căldură și sinceritate — și în 
întîlnirea care a avut loc miercuri

la amiază cu conducerea C.N.E.F.S., 
desfășurată la Snagov.

Componenții reprezentativei noas
tre știu că vor avea în față una 
dintre echipele care a înregistrat 
cel mai mare salt de calitate al 
ultimilor ani în fotbalul european 
și privesc cu toată responsabilitatea 
misiunea lor. Un meci, cu miză și 
solicitare psihică, ca cel de peste 
clouă zile, cere formației mult, 
foarte mult calm, echilibru, răb
dare în a încerca cele mai variate 
mijloace de 
adverse. Un 
tru o bună 
tare rămîne
armelor specifice, al evitării mij
loacelor în care partenerii de în
trecere sînt superiori. Jocul de la 
Karl Marx-Stadt al reprezentativei 
R. D. Germane cu selecționata Un
gariei — care a căzut în această 
greșeală — demonstrează importanta 
elementului de care amintim : ale
gerea tacticii celei mai potrivite. 
Știm că toate aceste lucruri sînt 
cunoscute de tehnicienii noștri și 
sperăm că vor fi puse în aplicare 
duminică.

depășire a formației 
element esențial pen- 
și fructuoasă compor- 
și acela al utilizării

SELECȚIONATA DE TINERET A ROMÂNIEI
(SUB 21 DE ANI) A AJUNS LA ALTENBURG

ieri dimineață, pe calea 
la Berlin, de unde și-a

Plecat 
aerului, 
continuat drumul spre Altenburg, 
lotul de tineret (sub 21 de ani) a 
ajuns în aceeași zi în localitatea 
unde va avea loc mîine după-amiâ- 
ză partida amicală cu reprezenta
tiva similară a R.D. Germane. An
trenorul Ion Voica speră ca acest 
prim joc internațional al formației 
pe care o pregătește să releve ca
litățile de care dispun tinerii se
lecționați, parte din ei componenți

ROMÂNIAFILM prezintă in curind FILMUL PENTRU COPII

„AVENTURILE LIII BABIIȘCA

ai echipelor divizionare, de tineret- 
rezerve (Eftimescu, Voinea, Porațchi. 
Iovănescu, Custov, Ion Ion, Roșu, 
Păunșscu). în componența lotului 
se află însă și cîțiva jucători care dis
pun de o oarecare experiență com- 
petițională (Grigoraș, F. Marin, 
Savu, G. Stan), unii chiar pe plan 
internațional (Porațchi, Ciocîrlan, 
Iovănescu, Rădulescu), care au fă
cut parte din selecționata „Under 
21“ clasată pe locul al treilea la 
turneul de la Viareggio din aceas
tă primăvară.

Resimțind oboseala drumului, an
trenorul I. Voica a renunțat la an
trenamentul de ieri. în schimb a- 
cesta va avea loc astăzi după-amia
ză pe stadionul și la ora la care 
se va juca meciul. Fundașul Poraț
chi. care acuza dureri la glezna 
piciorului drept, se simte mult mai 
bine, așa că el va putea face parte 
din formație. Selecționata de tine
ret va beneficia și de aportul ata
cantului Chihaia, trecut în ultimă 
instanță de la lotul de tineret de 
23 de ani.

Pentru partida de mîine, antre
norul Ion Voica intenționează să 
înceapă jocul cu următorul „11“ : 
Eftimescu —■ Porațchi, F. Marin, 
Grigoraș, Ciocîrlan — Savu, Iovă
nescu — Ion Ion, Chihaia. Radu
lescu, Roșu.

O producție a Casei de Filme Cinci 
ecranizare dupâ romanul „Ostrovul lupilor"
Un film de GHEORGHE NAGHI, in colaborare cu GETA DOINA
Imaginea ; Dan Naton ; muzica : Dumitru Capaianu ; decoruri : 

cu : Gabriel Nqcu. Hoția Zugrovescu, Amia Pelleq. Emanail Petruț, 
Anghelescu, Paul loachim, Nucu Pâuneșcu, Mihqi Mereuță, Constantin

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografica

scenariul : Geta Doina Tarnavschi, Petre Luscalov 
de Petre Luscalov

TARNAVSCHI
Guță Știrbu ; costume : Oltea lonescu ;

Laiâr Vrabie, Ion Marinescu, Mircea 
Rauțchi, Emil Hossu și Gheorghe Naghi 
„București"

MECIURI
Sîmbătâ, la Ploiești 

PETROLUL — DINAMO

Stadionul Petrolul din Ploiești 
va găzdui sîmbătă un joc cu ca
racter amical. El va opune echipei 
locale, Petrolul, formația bucu- 
reșteană Dinamo.

Meciul începe la ora 17,30.
F. C. GALATI — AZOTUL SLOBOZIA 

3—0 (2—0)
Joc frumos, terminat cu victoria 

echipei F.C. Galați. Golurile au fost 
înscrise de Moraru (2) și Grozea.

.V. ȘTEFANESCU, coresp.
MUREȘUL DEVA — U.T.A. 1—2 (0—2)

Golurile au fost realizate de Bru- 
șovschi (min. 6), Kun (mim 25) pen
tru U.T.A., Stoian (min. 72) pen
tru Mureșul.

I. JURA, coresp.

BERLIN, 24 (prin telefon). Mîine 
dimineață (nr. azi), în jurul orei 
11, loturile reprezentative de fot
bal ale R. D. Germane (A și tine
ret) vor sosi cu avionul pe aero
portul internațional Otopeni.

Delegația fotbaliștilor germani va 
fi condusă de președintele federa
ției de specialitate, Helmuth Rie
del, și de antrenorii Georg Bus
chner și Kurt Holke. Vor mai face 
deplasarea Kurt Rătz, vicepreședin
te al federației, și secretarul general 
al acestui for, Giinther Schneider, 
numeroși ziariști, radio, foto și 
tele-reporteri.

Firește, pe cititorii români îi in
teresează mai mult cum și-au pe
trecut ultimele zile componenții lo
tului R.D. Germane. De luni, de 
cînd se află în pregătire la Kiem- 
baum (lîngă Berlin) s-au făcut 
ușoare antrenamente, „miuțe“ cu 
caracter distractiv, iară a fi fost 
programat vreun meci amical.

Partea de pregătire teoretică a 
meciului de duminică a ocupat 
mult timp lotului R.D. Germane. 
După ce au fost analizate meciuri
le susținute de echipa României 
(cu Finlanda, U.R.S.S. și Albania), 
s-au trasat sarcinile tactice ce re
vin fiecărui jucător.

„Scopul reuniunii lotului — a 
spus Buschner — a constat în des
tindere, în relaxare. Aceasta a fost 
necesară în urma eforturilor depu
se de jucători în meciul cu Unga
ria și etapa de campionat. In rin- 
<lul jucătorilor domnește o atmo
sferă de bună dispoziție, optimistă".

Dar, Buschner nu vorbește des
pre unele indisponibilități de mo
ment. care îl pun pe gînduri în 
privința alcătuirii fomiației. Este 
vorba de o ușoară accidentate a 
fundașului central Sammer și a lui

Fundașul central Sammer in posesia balonului sub privirile finlandezului
Rajantie. Fază din meciul R. D. Germană — Finlanda (5—0) din preli

minariile C.M,

Peter Ducke. Chiar dacă aceștia 
vor fi apți duminică, se crede că 
ei vor fi schimbați în timpul par
tidei. La fel se preconizează și în
trebuințarea parțială a lui Pom- 
inerenke. în orice caz, dacă între 
timp toate lucrurile decurg nor
mal. echipa R.D. Germane va intra 
pe terenul de la stadionul „23 Au
gust" în aceeași alcătuire ca și în 
meciul cu Uhgaria. Adică : Bloch- 
witz — Bransch — Ganzera, Sam
mer, Lauck, Kurbjuweit — Kreis- 
che, Segnin — Love, Peter Ducke.

Streich. Ca prime rezerve figurea
ză Schneider (portar), Zapf (fun
daș), Ponunerenkc (mijlocaș) și 
Vogel (înaintaș).

Ar mai fi de adăugat că din 
echipa R.D. Germane, care a evo
luat ultima oară la București în 
1967, fac și acum parte din lot 
patru jucători : Blochwitz, Peter 
Ducke, Lovel și Vogel.

HORST FRIEDEMANN
„Sportecho" -Berlin

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C

MUREȘUL DEVA, 0 ECHIPĂ CA SI CALIFICATĂ 
ÎN BARAJUL DIVIZIEI B...

• Reprobabilul gest din meciul de la Rm. Vilcea • Sancțiuni severe dictate 
de comisia de disciplina a federației

Rîndurile de față le consacram, 
în bună parte, divizionarei Mure
șul Deva, una dintre echipele care 
au avut o comportare excelentă 
din toate punctele de vedere în a- 
cest campionat și care — în mod 
practic — nu mai poate pierde po
ziția de lider, poate fi considerată 
calificată pentru barajul campiona
tului Diviziei B (24, 27 iunie și 1 
iulie).

MUREȘUL DEVA — situația in 
clasamentul seriei a VIII-a: 1. 22 
14 5 3 42—12 33 p — următoarea cla
sată: U.M. Timișoara 25 p. Mai are 
de jucat cu Victoria Călan (în tur 
2—0) — locul 3 în clasamentul se
riei (deplasare), cu Minerul Lupeni 
(2—2) locul 6 (acasă), cu U.M. 
Timișoara (1—0) — locul 2 (d) și 
cu Gloria Arad (1—1) — locul 9 
(a). Cele trei înfrângeri suferite 
pînă acum : cu Furnirul Deta 2—3, 
Electromotor Timișoara 0—1 și U- 
nirea Tomnatic 0—1 (toate în retur 
și în deplasare).

Cu excepția cîtorva etape, de la 
începutul turului, cînd Mureșul a 
cedat primul loc în serie altei e- 
chipe, în rest a condus tot timpul 
autoritar și se putea mîndri că era 
singura formație neînvinsă timp de 
1'1 etape în campionat. Mureșul 
Deva, antrenată de la începutul 
campionatului de L. Vlad, este un 
„team" puternic, cu jucători bine 
pregătiți tehnic, raportînd. firește, 
la nivelul celei de a treia categorii 
a campionatului. Problema discipli
nei se află în centrul preocupărilor 
tuturor jucătorilor și celor care 
răspund într-un fel sau altul de 
fotbal la A.S. Mureșul Deva. în 
tot timpul campionatului, fotbaliștii 
din Deva n-au primit de Ia arbi
tri decît un singur cartonaș galben, 
ceea ce pentru Divizia C, unde ac
tele de indisciplină abundă (din 
păcate), este o performanță de lău
dat. Formația este relativ tînără, 
vîrsta medie fiind de 23,5 ani. Ve
teranii sînt Puie și Iancu, ambii 
27 de ani și cu un stagiu de aproa
pe 10 ani la Mureșul. Cei mai ti
neri sint Nenu (17 ani), Sălăgean 
(19) și Moț (20).

★
Un fapt deosebit de grav s-a în- 

tîmplat duminică la Rm. Vilcea, în

meciul Oltul — C.F.R. Sighișoara, 
în min. 62, cînd arbitrul V. Ciocîl- 
tcu a confirmat valabilitatea celui 
de al patrulea gol înscris de local
nici, jucătorul Gh. Forsea (C.F.R.) 
s-a repezit la arbitru, bruscîndu-1 
și lovindu-l pe la spate cu genun
chiul. Apoi după ce i s-a 
arătat cartonașul roșu, For
sea s-a repezit și la unul din
tre tușieri, i-a smuls fanionul din 
mînă și l-a aruncat în teren. Jucă
torul eliminat nu a vrut să pără
sească terenul, fapt pentru care 
arbitrul a oprit jocul în min. 65. 
Ne surprinde atitudinea acestui fot
balist. cu atît mai mult cu cît în 
legitimația sa nu mai are sancțiuni 
din anul 1970 (și atunci, o suspen
dare pe o etapă), dar... La fel de 
grav este și faptul că antrenorul 
formației sighișorene, în loc să in
tervină energic, așa cum trebuie să 
procedeze un conducător de echipă, 
a rămas, pasiv, pe tușă.

★
Și acum, cîteva dintre sancțiu

nile dictate de F.R.F., după etapa 
a XXI-a. Meciul de la Babadag, 
dintre formația locală Granitul și 
Marina Mangalia, întrerupt în min. 
85 la scorul de 1—0, a fost omolo

gat cu 3—0 în favoarea formației 
Granitul. „Marinarii" au mai pri
mit și alte sancțiuni, și anume; 
doi dintre jucători. C. Maghiar și 
I. Catrina, au fost suspendați pe 
5 și, respectiv, 4 etape. în fruntea 
listei suspendaților de săptămîna 
trecută se află M. Vischi de la Mino- 
bradul Vatra Dprnei, care, pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui. a primit, nici mai mult nici 
mai puțin, decît 6 etape de sus
pendare, deci nu va juca nici la 
începutul campionatului viitor, timp 
suficient să mediteze asupra gestu
lui nesportiv, condamnabil, pe care 
I-a comis. Cite 4 etape au primit 
Husar (Arieșul Cimpia Turzii) — 
pentru bruscarea arbitrului, Con- 
durache (Foresta Fălticeni) — pen
tru lovirea adversarului. Andrica 
(Laromet București) — care și-a 
scuipat adversarul, Nicolae (Spor
tul Ciorogîrla) — lovirea jucătoru
lui advers. Lista continuă cu alți 
fotbaliști scoși din activitatea com- 
petițională pe o perioadă de 1—2 
etape. Măsuri drastice, dar bineve
nite. deoarece altfel nu se pot 
curma aspectele de nesportivitate 
în Divizia C.

T. RABȘAN

FAPTE SEMNIFICATIVE

NE-A SCRIS UN SPECTATOR...

Partida restantă in Divizia C
C S. U. BRAȘOV - 

TEXTILA SEBEȘ 5-2 (2-1)
La Brașov, s-a disputat meciul 

restant din Divizia C, seria a XII-a, 
dintre formația locală C.S.U. și Tex
tila Sebeș. întîlnirea a luat sfîrșit 
eu rezultatul de 5—2 (2—1) în fa
voarea echipei C.S.U.

C. GRUIA, coresp. județean

STIMATĂ REDACȚIE,
Am fost unul dintre cei S 000 

de spectatori care au asistat, la 
Satu Mare, la meciul dintre e- 
chipa noastră, Olimpia, și lide
rul seriei a Il-a a Diviziei B. 
Politehnica Timișoara. Evident, 
m-a bucurat victoria repurtată 
de formația din Satu Mare, dar, 
în același timp, m-a impresio-i 
nat plăcut — chiar m-a emo
ționat — galeria studenților ti
mișoreni, felul cum și-a încu
rajat echipa, in tot cursul me
ciului, printr-un sugestiv reper
toriu muzical, completat cu a- 
plauze ritmice. Niciodată nu 
mi-a fost dat să văd o galerie 
atît de entuziastă și de disci
plinată !

Spre cinstea lor, spectatorii 
sătmăreni au avut in timpul 
meciului o atitudine corectă și 
sportivă față de galeria studen
ților. Dacă, cumva, au existat

și spectatori izolați care s-au 
manifestat altfel decît o cer nor
mele sportivității, noi ceilalți 
spectatori le cerem scuze timi
șorenilor.

Am scris aceste rînduri, din 
dorința de a face cunoscute june
le aspecte plăcute de pe tere
nurile noastre de fotbal. Ele ar 
putea servi ca exemplu pentru 
acei suporteri care însoțesc echi
pele favorite, dar și pentru sus
ținătorii formațiilor-gazde, ca
re trebuie să se angajeze in
tr-o întrecere corectă, frumoasă, 
cu galeria oaspeților, în încu
rajarea echipelor . respective. 
Fotbalul, spectacolul sportiv, 
n-are decît de cîștigat dintr-o 
astfel de întrecere, a entuzias
mului, a sportivității.

VASILE CORNIȘ
Cartierul Someș, bloc 11, ap. 6 

Satu Mare

PRELUNGIREA VÎNZĂRII BILETELOR 
LA LOTERIA ÎN OBIECTE!

AMICALE
POLITEHNICA TIMISOARA — C.F.R. 

CLUJ 3—6 (0—0)

O utilă partidă de verificare, în
cheiată cu victoria timișorenilor. 
Au marcat: Bungău, Șchiopu și 
Covalcic.

I. STAN, coresp.

TEXTILA ODORHEIUL SECUIESC — 
STEAGUL ROȘU 1—1 (1—0)

Peste 1500 de spectatori au asis
tat la meciul amical dintre echipa 
locală, Textila, și Steagul roșu. Jo
cul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Laszlo (min. 38) pentru Tex
tila și Zotincâ (min. 61) pentru 
Steagul roșu.

A, PIALOGA, coresp.

Pentru a da posibilitate partici- 
panților să-și procure cît mai mul
te bilete la Loteria în Obiecte, 
Administrația^ de Stat Loto-Prono- 
sport a luat măsura prelungirii 
vînzării biletelor pînă la data de 
simbătă 26 mai 1973, inclusiv, în 
întreaga țară.

Tragerea Loteriei în Obiecte va 
avea loc marți 29 mai 1973, la 
București.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX- 

PRES DIN' 16 MAI 1913 s

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 25%
a 100 000 lei și 2 variante 10" 0 a 40 00« 
lei ; a 2-a : 6 variante 10% a 11 276 lei : 
a 3-a : 18,40 a 3 677 lei ; a 4-a : 48,70 
a 1 389 lei ; a 5-a: 122,40 a 553 lei 1 
a 6-a : 4 296,33 a 40 lei.

Report categoria I : 764 560 iei.

Extragerea a n-a : Cat. B ; 12.80
variante a 5 216 lei ; C : 44.45 a 1502 
le! : D : 2121,15 a 60 lei ; E : 123,05 a 
200 lei ; F ; S Ml,33 a 40 lsk

Report categoria A : 66 <63 Iei.
Premiul de categoria 1 de 100 000 

lei jucat pe o varianta 23% a revenit 
participantului ANTONESEI IOAN din 
Avrig, județul sibiu.
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JOCURILE BALCANICE DE VOLEI

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). Cu 
partida dintre reprezentativele mas
culine ale României și Iugoslaviei, 
încheiată miercuri seara cu victoria 
sportivilor noștri, actuala ediție a 
Jocurilor Balcanice de volei a ajuns 
la jumătatea desfășurării ei. Atît în 
Întrecerea masculină, cît și te cea 
feminină, echipele României și Bul
gariei s-au detașat de celelalte com
petitoare printr-o comportare supe
rioară, confirmînd pronosticurile an
terioare, conform cărora desemnarea 
noilor campioane balcanice se va 
face numai în confruntările directe 
dintre cele două team-uri, programate 
abia in ultima zf a Balcaniadei (me
ciurile România — Turcia și Bulga
ria — Iugoslavia, la băieți și Româ
nia — Turcia, la fete, care vor avea 
loc vineri, nu mai pot influența po
ziția în clasament a echipelor tării 
noastre și Bulgariei).

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Ora 10 : Turcia — România (f)
Grecia — Albania (m)
Ora 16.30 : - - • --------
Iugoslavia

România — Turcia 
—. Bulgaria (m)

CLASAMENTE

Masculin

1. România
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Albania
5. Turcia
6. Grecia

1. Bulgaria
2. România
3. Iugoslavia
4. Turcia

Feminin
2
1
2
1

l 0 8:H
1 0 3:0 2
0 2 3:6 2
0 1 0:3 1

în cele trei jocuri susținute (cu 
Grecia, Albania și Iugoslavia) volei
baliștii români au acționat ia un 
bun nivel tehnic și tactic, depășindu-și 
net adversarii prin fantezia combina
țiilor la fileu și printr-o concepție tac
tică superioară. Cornel Oros și Petrică 
Duduciuc și-au dirijat bine coechi
pierii, permitted lui Gabriel Udiș- 
teanu, Gyula Bartha, Mihai Ttrlicl 
sau. Laurentiu Dumănoiu să puncteze 
fără dificultate. Totuși, trebuie 
să menționăm că în toate par
tidele ei au avut un start mal puțin 
sigur, ceea ee a permis uneori deta
șarea adversarilor, și că în anumite 
perioade ale jocurilor s-a instalat o 
prematură automulțumire. Fapt care, 
coroborat cu ambiția celorlalte e- 
cbipe de a realiza un rezultat cît mai 
strîns. a dus la pierderea de puncte :
3—5, 8—7 (cu Grecia, setul I), 10—10, 
6—7 (cu Albania, seturile I și II), 
12—5, 12—11 (Cu Iugoslavia, setul III). 
Avind în vedere meciul cu Bulgaria, 
credem că — și sîntem siguri că este 
posibil — jucătorii noștri trebuie să 
se mobilizeze mai mult,, să se con
centreze te fazele de finalizare, deoa
rece voleibaliștii bulgari au o mult 
mai bogată experiență decît combo*

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SCRIMĂ DE LA SOFIA

ROMÂNIA-LOCUL 2 LA SABIE,
după redutabila echipă a U.R.S.S.

Vineri intră in întrecere floretistele
SOFIA, 24 (prin telefon, de la 

cor 3-.pon dentuî nostru). Echipa de 
sabie a României — fără Irimiciuo 
—. a reușit astăzi, la concursul in
ternațional de scrimă din sala Festi- 
valna, frumoasa performanță de a se 
clasa pe locul 2, după redutabila for
mație a U.R.S.S.

Cîștigătoare a grupef a III-a (9—2 
cu Cehoslovacia și 8—8, 57—64, cu 
Polonia), echipa României a tras, 
pentru locurile . 1—3, cu formațiile 
U.R.S.S. și Cubei. Sabrerii . român’ 
au cîștigat cu 9—4 meciul cu Cuba 
(Marin 3, Popescu, Nilcă și Culcea 
cite 2 v, respectiv Ortiz 3 v și De 
la Torre), după care au evoluat în 
compania scrimerilor sovietici. Scor: 
3—9 '
Nilcă 
Iliuk 5—3). _ Celelalte 
nice :
nia — R.D.G. 8—8 (57—60), Ungaria— 
R.D.G. 9—6, Ungaria — Polonia 9—5.

Clasament: 1. U.R.S.S., 2. RO
MANIA, 3. Cuba, 4. Ungaria, 5. Po
lonia. 6. R.D. Germană.

Tot joi au început întrecerea șl 
echipele masculine de floretă. Echipa

(Marin — Krovopuskov 5—1, 
— Krovopuskov 5—4, Popescu — 

-■■■• rezultate teh- 
U.R.S.S. — Cuba 9—5, Polo-

in grupa l-a a preliminariilor C. M.

TREI ECHIPE CANDIDEAZĂ ÎNCĂ LA PRIMUL LOC

PROF. DR. KARL ZIMMERMANN:

„ÎN CURÎND, TOTUL VA FI
PUS LA PUNCT“...

In grupa I-a a preliminariilor 
C.M. s-a desfășurat miercuri seara 
la Goteborg un meci foarte impor
tant pentru calificarea în turneul 
final : Suedia — Austria. Victoria 
suedezilor, cu 3-2 (1—0), a com
plicat acum și mai mult situația 
calificării. Austria și-a încheiat 
jocurile și așteaptă ultimele două 
partide ale celorlalți adversari. O 
victorie a fotbaliștilor maghiari în 
meciul cu echipa Suediei le-ar a- 
duce lor pi’imul loc, în schimb un 
scor egal la Budapesta ar oferi sue
dezilor prima șansă în cazul unei 
victorii a acestora cu , Malta. Așa
dar, situația rămîne încă incertă.

Suedia înscrie primul gol în meciul cu Austria. Autor: R. Sandberg (in 
dreapta iirtăginii) căzut peste portarul austriac. In prim plan, fundașul 

austriac Sara (nr. 2) și suedezul Grahn (stingă).
Telefoto I A. P. — AGERPRES

3 1:9

Mihai Tirlici finalizează o nouă acțiune de atac a voleibaliștilor români 
în partida cu Iugoslavia.

tiențiî echipelor întîlnlte pînă acum. 
. Sextetul antrenat de Todor Simov 

șl Sa va Robev, deși a cîștigat toate 
partidele susținute, n-a impresionat 
prin evoluția sa. Absența din forma
ție . a . jucătorilor Karov și Zlatanov 
se face serios resimțită, echipei bul
gare lipsindu-i astfel inteligența tac
tică și finețea execuțiilor unui coor
donator de clasă și, respectiv, forța 
unui trăgător de temut.

O frumoasă impresie au lăsat re
prezentativele Albaniei și Turciei, 
două echipe foarte ambițioase. Mai 
puțin experimentați, cu o insuficientă 
pregătire fizică, voleibaliștii acestor 
team-uri au trebuit , să cedeze în fața 
unor adversari superiori. Dar, nu 
exagerăm cu nimic dacă spunem că 
sub aspectul • dăruirii, al risipei de 
energie, întîlnirea dintre aceste două 
formații a fost foarte frumoasă. Se
min Oktay (Turcia) șl Fagu Dasha- 
mir (Albania) s-au detașat de fiecare 
dată, confirmînd părerea unanimă că 
ei reprezintă două elemente de certă 
perspectivă. Echipa Greciei, neomo
genă și . cu. un sărac bagaj de cunoș
tinței tehnico-tactice, nu poate suplini 
aceste deficiențe doar prin puterea 
de-luptă cu care abordează meciurile.

In competiția fetelor, valorile s-au 
departajat. în frunte se află România 
și Bulgaria. Urmează Iugoslavia și 
Turcia. în meciurile susținute pînă

României a evoluat în grupa a III-a, 
în care a dispus de Bulgaria B cu 
9—3. Apoi a pierdut la Cuba, cu 
9—2. în ultimul meci din grupă ; 
Cuba — Bulgaria B 9—2.

Iată și rezultatele din celelalte 
grupe :

GRUPA I: U.R.S.S. — Bulgaria A 
9—1. R.D.G. — Bulgaria A 9—3, 
U.R.S.S. — R.D.G. 9—5.

GRUPA A II- A : Ungaria — Po
lonia 8—8 (52—54), Polonia — Ceho
slovacia 9—1, Ungaria — Cehoslova
cia 8—8 (54—54).

în urma acestor rezultate s-au ca
lificat pentru locurile I—III echi
pele Uniunii Sovietice, Poloniei și 
Cubei, iar pentru locurile IV—VI 
cele ale R.D. Germane, României și 
Cehoslovaciei. La ora efectuării 
transmisiei, meciurile pentru pri
mele șase locuri abia începuseră.

Vineri, concursul internațional de 
scrimă de la „Festivalna" continuă 
cu proba individuală de floretă fe
mei.

TOMA HRISTOV

Partida de la Goteborg nu s-a ri
dicat . la un nivel tehnic înalt. S-a 
jucat destul de lent, austriecii fiind 
departe de forma. arătată la Buda
pesta. Totuși, meciul a fost echili
brat,; victoria suedezilor fiind obți
nută datorită unor mai bune fina
lizări. Scorul a fpst deschis de sue
dezul. Sandberg- (min. 28). Avanta
jul se menține pină în min. 55. 
cînd Jara egalează. Nu trec nici 
două minute și gazdele preiau con
ducerea, prin Grahn,' și apoi măresc 
diferența prin Sandberg (min. 76). 
în final, austriecii forțează jocul, 
dar nu reușesc decît un gol în min. 
82, (autor : Starek). Arbitrul belgian 
Vital Loraux a condus echipele :

Foto i Dan ȚĂRAN — Timișoara 
acum, datorită decalajului evident 
dintre combatante, conducătorii teh
nici ai celor două principale candi
date la titlu au rulat în întregime lo
turile de care dispun, au încercat 
diverse scheme tactice în funcție de 
componența sextetelor. Totuși, modul 
cum au evoluat sportivele noastre 
miercuri, in meciul cu Iugoslavia, ne 
permite să credem că ele vor ști să 
găsească cele mai bune mijloace pen
tru realizarea victoriei finale.

Emanuel FANTÂNEANU

TIMPUL S-A ÎMBUNĂTĂȚIT

Al început surprizele
IA POLAND GARROS

PARIS, 24 (prin telefon). După 
zilele de ploaie, joi timpul a deve
nit favorabil și meciurile de tenis 
din cadrul turneului de la Roland 
Garros au putut continua.

Ilie Năstase care întrerupsese, 
miercuri, partida sa cu al doilea 
jucător chilian, Pinto Bravo, la sco
rul de 2—0 în primul set, a înche
iat victorios meciul său de debut 
în această ediție a campionatelor 
internaționale ale Franței. Tenis- 
manui român a cîștigat cu 6—1, 
6—4, manifestînd o formă bună și 
conducînd tot timpul la scor. în 
turul următor, Ilie Năstase.va pri
mi replica cehoslovacului Hrbee. 

în meciul său împotriva lui Ion 
Țiriac, belgianul Hombergen a în
ceput bine, conducînd chiar în pri
mul set. Cu experiența sa, tenisme- 
nul român a pus însă, încet-încet, 
stăpînire pe joc, reușind să cîștige 
cu 7—5, 6—1.

Lista inevitabilelor surprize a cu
noscut joi o culme prin neaștep
tata eliminare a lui Jimmy Connors 
(S.U.A.) de către mai puțin cunos-

l recent 
(R. F. 
neclasică 
recordul 
1965

PE PISTELE DE ATLETISM
• în caorul unui 

Rudiger Schlosske 
a alergat distanța 
în 1:00,6, egallnd i 
care aparținea din 
lui Josef Trousil.

• Un talent deosebit în
Iugoslav, Liliana Susnjar 
împliniți și.. . 38 kg). este 
de specialiștii iugoslavi drept succe
soarea Verei Nikolici. '
rezultate ale Lilianei : 
m și 4:21,0 la 1 500 m.
• Fosta recordmană 

săritura in înălțime, 
Gusenbauer a hotărit 
în acest sezon la. • . 
rezultatele ponei în probele 
nului : înălțime 1.93 m, 
m, lungime 6 m, 200 m — 
mg — 14,5.

concurs. 
Germania) 
de 560 m 

mondial
cehoslovacu-

atletismul 
(15 ani ne

socotită

Cele mai bune 
2:06,9 la 800 

mondială la 
austriaca Bona 
să concureze 
pentatlon. Iată 

pentatlo- 
greutate 13 

25,2, 100

IASM74
SUEDIA : G. Larsson — Olsson, 

Nordqvist, B. Olsson, Grip. Grahn, 
B. Larsson, B. Magnusson, Kindvall, 
Edstroem. Sandberg.

AUSTRIA : Stachowicz — Sara, 
Sturmberger, Schmidradner, Krie
ger, Hickersberger, Basil, Starek, 
Farits, Kreuz, Jara.

CLASAMENTUL GRUPEI :
1. Austria 6 3 2 1.14— 7 8
2. Ungaria 5 2 3 0 5— 6 7
3. Suedia 4 2 11 10— 4 5
4. Malta 5 0 0 5 0—19 0

Au mai rămas de jucat două par
tide : 16 iunie : Ungaria — Suedia ; 
11 noiembrie: Malta — Suedia.

„CUPA U.E.F.A." A RĂMAS
Returul finalei „Cupei U.E.F.A.", 

dintre Borussia Monchengladbach și 
F. C. Liverpool, desfășurat pe terenul 
formației vest-germane, s-a încheiat 
cu victoria gazdelor : 2—0 (2—0), scor 
insuficient pentru ca echipa învingă
toare să ajungă în posesia trofeului, 
întrucît primul joc s-a încheiat cu 
un rezultat favorabil englezilor, la 
scorul de 3—0.

Așadar, F. C. Liverpool, proaspătă 
campioană a Angliei, cîștigă un nou 
și prețios trofeu.

De menționat că în ultimii 6 ani 
„Cupa U.E.F.A." a fost mereu în po
sesia echipelor engleze !

întîlnirea de la Monchengladbach

X1Jocuri preolimpice

in 1975... la Tokio!
TOKIO, (Agerpres). — Comi

tetul olimpie al Japoniei a hotărît 
ca, înaintea Olimpiadei de Vară de 
la Montreal, să organizeze la To
kio, în prima parte a lunii octom
brie 1975, o mare competiție inter
națională preolimpică. La aceste 
întreceri, prilejuite de aniversarea 
a 65 de ani de la înființarea fede
rațiilor sportive din Japonia, vor 
fi invitați 100 dintre cei mai cunos- 
cuți campioni și recordmeni din 
diferite țări ale lumii. Alături de 
aceștia, la cele 7 discipline, încă 
nestabilite, urmează să participe 
300 de sportivi japonezi.

POLAND GARROS" SE MUTA...

LA MONTE CARLO!
PARIS, (Agerpres). — Anul 

viitor, campionatele internaționale 
de tenis ale Franței nu vor mai fi 
programate pe arena „Roland Gar
ros" din Paris. Ele se vor desfășu
ra la Monte Carlo, întrucît celebra 
arenă pariziană va fi reamenajată, 
în decursul unei perioade de doi 
ani. Cele 26 de terenuri de joc ale 
clubului de tenis din Monte Carlo 
vor putea găzdui în condiții opti
me întrecerile acestei importante 
competiții internaționale care în 
fiecare primăvară reunește pe cei 
mai valoroși tenismeni din lume.

cutul jucător, mexican Raul Rami
rez : 4—6, 6—7 !

Printre celelalte surprize, se men
ționează rezultatele următoare s Ha
rold Salomon (S.U A.) — Frew 
McMillan (R.S.A.) 3—6, 6—2, 6—3 ; 
Tom Gorman (S.U.A.) ’ — ‘ Patrick 
Proisy (Franța) 6—7, 6—3, 6—1. Un 
rezultat strîns. în fata lui Jan Ko- 
des (Cehoslovacia), a reușit viito
rul nostru adversar în „Cupa Davis“, 
neo-zeelandezul Brian Fairlie, care 
a fost învins doar în trei seturi, cu
4— 6, 6—2, 6—1.

în întrecerea feminină, dintre ju
cătoarele românce, a debutat tînăra 
Mariana Simionescu, care a trebuit, 
după un meci foarte strîns, să se 
recunoască învinsă cu 4—6, 3—6 de 
cea de-a treia jucătoare a Franței, 
Odile de Roubin.

Alte rezultate, tur preliminar: 
Bergmann (Mexic) — Hărădău 6—3, 
1—6, 6—2, Stewart (S.U.A.) — Mu- 
reșan 6—2, 6—3, turul I: Hrbee — 
Sakay (Japonia) 6—2, 6—3, Parun 
(N. Zeelandă) — Kakulia (U.R.S.S.) 
6—4, 6—3, Van Dillen (S.U.A.) — 
Lloyd (Anglia) 6—4, 6—2, Chanfreau 
(Franța) — Karry (Austria) 6—4,
5— 7. 7—5. Novicki (Polonia) —
Cornejo (Chile) 3—6. 6—4, 6—2, 
Pala (Cehoslovacia) — Lihaciov 
(U.R.S.S.) 6—4. 6—3.

CEA DE A 26-a EDIȚIE A „CURSEI PACII“

V. LIHACIOV (U.R S.S.)-ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A XlV-a
HALLE, 24. Cea de a 26-a ediție 
„Cursei Păcii? a .continuat joi cua

disputarea etapei a XlV-a, Dresda 
— Halle (168 km). Plutonul, hăr
țuit în permanență de numeroase

Membru fondator a) Comisiei de tine
ret din cadrul U.E.F.A., de un an pre
ședinte al acesteia, prof. dr. Karl Zim
mermann, membru al Comitetului de 
organizare al celei de a X-a ediții a cam
pionatului mondial de fotbal, este o 
personalitate marcantă a lumii fotba
listice.

Recent, prof. dr. Zimmermann a acor
dat un amplu interviu revistei poloneze 
..Pilka Nozna“ cu privire la stadiul pre
gătirilor ce se efectuează în R.F. Ger
mania în vederea ediției Jubiliare a cam
pionatului mondial, interviu din care 
extragem cîteva fragmente.

— Ca membru al Comitetului de orga
nizare al C.M. sînteți cel mai in mă
sură să ne expuneți actuala situație a 
pregătirilor.

— Comitetul nostru este alcătuit din 
nouă persoane, avind sediul la Frank
furt pe Main,.unde se află Biroul Cen
tral, condus de Herman Joch. Princi
pala problemă care se pune la această 
oră este, alături de accelerarea amena
jărilor și construcțiilor sportive, cea a 
vînzăril biletelor. La începutul luț apri
lie, s-au deschis 208 case de bilete. Am 
pregătit 2 100 000 de bilete, dintre care 
470 000 pentru tehnicieni, ziariști și tu
riști de peste hotare. La Miinchen, chiar 
la Stadionul olimpic, gazda finalei, nouă 
case de bilete sînt deschise de la 6 di
mineața pină la 8 seara, iar amatori se

INTR-O VITRINĂ BRITANICĂ
a avut, totuși, o desfășurare pasio
nantă. La 2—0 pentru gazde (prin go
lurile marcate de Heynckes în min. 
31 și 39), r echipa . yeșt-germană spera 
să mai înscrie cel' puțin un gol. Dar, 
în repriza . secundă,, .englezii au re
zistat asaltului, adversarilor (Cle- 
mence a apărat, excepțional). și, ast
fel, rezultatul a rămas neschimbat.

In fața a 35 000' de spectatori, pe 
un teren desfundat (în Urma unei 
ploi torențiale), arbitrul Pavel Kaza
kov (U.R.S.S.) a condus echipele i

BORUSSIA MONCHENGLADBACH: 
Kleff — Vogts, Surau, Bonhof. Dan
ner. Netzer, Wimmer, Kulik, Jensen, 
Rupp, Heynckes.

în condițiile evoluției deosebit de 
favorabile a procesului de destin
dere pe continentul nostru, Confe
rința sportivă europeană de la 
Viena a avut privilegiul de a atra
ge atenția că și pe pianul activi
tății sportive sînt îndeplinite teme
iurile pentru o fructuoasă colabo
rare între toate națiunile, cu atît 
maj mult cu cît vastul sistem de 
relații sportive existente a dovedit 
și pînă acum că sportul poate fi un 
important factor de înțelegere și 
fraternitate.

Creînd premise favorabile unei 
largi cooperări, sportul poate de
veni — la rîndul său — obiect de 
studiu și de schimburi de expe
riență. Astfel se explică atenția 
deosebită pe care participantii la 
Conferința de la Viena au acordat-o 
problemelor sportului de 
„sportului pentru toți" 
spune tot mai

în discuțiile 
s-a manifestat 
jorare fată de 
generații, cît și 
considerat că este o necesitate din 
ce în ce mai stringentă luarea de 
măsuri eficace, în toate țările Eu-

masă,
— cum i se 

frecvent în lume, 
purtate la Viena 
o adevărată îngri- 

sănătatea actualelor 
a celor viitoare. S-a

A ÎNCEPUT

Victor BANCIULESCU

RALIUL ACROPOLE"

In cadrul „Festivalului mondial 
de baschet" de la Lima, selecțio
nata masculină a S.U.A. a întrecut 
la limită, cu scorul de 68—67 (26— 
35), formația Peru. Alte rezultate: 
Chile — Uruguay 65—55 (40—28). 
Panama — Argentina 73—71 (40— 
29). Toate cele trei partide dispu
tate în turneul feminin s-au înche
iat la diferențe minime: Cuba — 

evadări, a reușit — totuși — să re
ziste, anihilînd acțiunile de deta
șare. 'Sprintul final din' Halle a re
venit rutierului sovietic Valeri Li
haciov, cronometrat în 4 h. 22:12.

găsesc, nu o dată producîndu-se o ase
menea înghesuială . incit este nevoie de 
intervenția forțelor de ordine. Excepting 
biletele ce vor fi puse în circulație în 
ziua meciurilor, această vinzare antici
pată se va termina, se crede, foarte 
curind. •

— Vorbeați despre amenajările bazelor 
sportive. In prezent, toate stadioanele 
incluse in circuitul campionatului mon
dial corespund cerințelor f.I.F.A. ?

— După cum știți, competiția se va 
desfășura în mai multe orașe, la Miin
chen, Stuttgart, Frankfurt pe Main, 
DUsseldorf, Hanovra etc. După părerea 
noastră, aceste baze sportive vor fi în 
măsură să răspundă tuturor cerințelor. 
Unele dintre ele sînt într-un accelerat 
proces de renovare și amenajare. Cea 
mai mare încredere o avem în organi
zatorii din Frankfurt pe Main șl Miin
chen, acolo unde se vor juca meciul 
inaugural și, respectiv, finala. Lucrările 
par ceva mai întîrziate la Dusseldorf 
și Hamburg, dar avem credința că in 
eurînd totul va fi pus la punct. De alt
fel, pe aceste stadioane echipa repre
zentativă a R.F. Germania și-a și pro
gramat unele meciuri de verificare.

— Cine credeți că va cîștiga duelul 
Europa — America de Sud ?

— Evident, Europa ! Cine exact ? Cred 
că favoriții trebuie căutați între Anglia, 
Italia, U.R.S.S. și R.F. Germania...

F. C. LIVERPOOL: Clemence — 
Lawler, Smith, Lloyd, Lindsap, Cor
mack, Callaghan, Keegan, Toshack, 
Hcighway, Hughes.

Iată ciștigătoarele celorlalte edi
lii. Competiția s-a numit mai intit 
„Cupa orașelor tîrguri", apoi 
„Cupa europeană a tirgurilor", iar 
din 1972 „Cupa U.E.F.A.”.

1958 : C. F. Barcelona ; 1950 !
C. F. Barcelona; 1961: A.S. Roma; 
1962: Valencia; 1963 : Valencia ; 
1964 : Saragossa ; 1965 : Ferencva-
ros; 1966: C.F. Barcelona; 1967: 
Dinamo Zagreb; 1968: Leeds Uni
ted; 1969: Newcastle United; 1970: 
Arsenal;-1971: Leeds United; 1972: 
Tottenham; 1973: F.C. Liverpool. 

ropei, pentru a implanta în conști
ința populației binefacerile sportu
lui de masă pe plan fizic și psihic. 
Rend Maheu, directorul general al 
UNESCO, nu s-a sfiit să afirme că 
sportul poate îndeplini. în acest 
sens, o misiune civilizatoare, ca 
unul din cele mai importante fe
nomene de masă ale epocii contem
porane.

Populația trebuie, firește, salva
tă de anumite efecte dăunătoare 
ale modulul de viață contemporan, 
ea trebuie învățată cum să-și pe
treacă util timpul liber aflat în 
spor continuu. Pentru toate acestea, 
unul din mijloacele cele mai adec
vate este sportul. Nu putini au 
fost, la Viena. vorbitorii din . apusul 
Europei care au evidențiat efortu
rile ce se depun pentru realizarea 
sportului de masă 
liste.

Concomitent, s-a 
colul grav de care 
omul modern — acela al ruperii de 
natură, din cauza cadrului de viată 
artificial pe cape și l-a creat. în 
cursul Conferinței s-au auzit ple
doarii pentru necesitatea menținerii 
contactului cu natura. Numeroși

în țările socia-

subliniat peri- 
este amenințat

Bulgaria 54—53 (29—26). Brazilia — 
Argentina 57—56 (29—27), S.U.A.— 
Iugoslavia 58—57 (24—34).

'In imaginea alăturată, o luptă a- 
cerbă sub panou în meciul dintre 
selecționatele Iugoslaviei și S.U.A., 
desfășurat anterior și încheiat cu 
victoria baschetbaliștilor iugoslavi 
la scorul de 93—87 (Telefoto : A.P.- 
AGERPRES).

El a fost urmat, în același timp, de 
Danguillaume (Franța), Guarnieri 
(Italia), Poslusny (Cehoslovacia), 
Diepeveen (Olanda). Szozda (Polo
nia), Neliubin (Uniunea Sovietică), 
VASILE TEODOR (ROMANIA), Lis 
(Polonia), Krzeszowiec (Polonia) și 
alții.

După această etapă, în clasamen
tele generale conduc Ryszard Szur- 
kowski (Polonia) și reprezentativa 
Poloniei.

Vineri și sîmbătă i sînt progra
mate ultimele etape ale acestei edi
ții a „Cursei Păcii “. Vineri rutierii 
vor parcurge etapa a XV-a, pe ruta 
Hălle-Potsdâm (157 km), iar sîmbătă 
etapa a XVI-a, Potsdam — Berlin 
(86 km). Competiția se va încheia 
sîmbătă după amiază cu o minieja- 
pă individual contracronometrului 
de 9 km, care se va desfășura pe 
străzile capitalei R.D. Germane.

MARIA POGOREVICI
PE LOCUI 4 IA MOSCOVA

24 (Ager preș).MOSCOVA,
După 10 runde, în turneul interna
țional feminin de șah de la Voro- 
nej, conduce Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
cu 8 p. Maestra româncă Maria 
Pogorevici se află pe locul 4 cu 
5*/a p și o partidă întreruptă, ur
mată de poloneza Radzikowska — 
5 p.

ultimele știrio ultimele rezultate v ultimele știri

MECIURI IN DIVIZIA A DE HANDBAL
Ieri după-amiază s-au disputat tn 

Capitală două jocuri din cadrul di
viziei A de handbal. în prima partidă, 
care a opus formațiile masculine 
Universitatea București șl Dinamo Bra
șov, studenții au evoluat excelent, 
obțlnînd o victorie comodă: 25—18
(13—8). în acest fel, el și-au asigurat 
medaliile de argint ta campionat, care

KARSTENS (OLANDA), CIȘTIGÂTOR DE ETAPA IN TURUL ITALIEI
fa cea de-a 5-a etapă a Turului ci

clist al Italiei, disputată pe tra
seul Aosta — Milano (173 km), vic
toria a revenit rutierului olandez Kars

/

vorbitori au arătat că televiziumea 
absoarbe prea mult din timpul li
ber al populației, indiferent de 
vîrstă și că, în loc de a practica 
sportul, oamenii consumă în mod 
pasiv spectacolul sportiv în fața 
micului ecran.

Pentru evitarea sau combaterea 
fenomenelor de deteriorare evoca
te, s-a propus soluția ca sportul să 
fie încorporat ca un element al 
educației permanente. Se știe că 
educația se află în faza unei refor
me profunde, impusă de viața mo
dernă. Niciodată, ca acum, spor
tul nu a avut șanse mal bune de 
a deveni component al acestei re
forme, pentru că sportul are vâ* 
loare educativă !

Iată suficiente argumente care atf 
determinat organizațiile șl institu
țiile sportive din Europa să accep
te — în cel maî deplin spirit al 
cooperării — necesitatea discuți
ilor șî a schimburilor de experien
ță. pentru găsirea celor mai bune 
soluții. în acest scop, s-a abordat 
problema schimburilor de informații,' 
de materiale documentare, de pro
iecte de construcții sportive și al
tele.

în asemenea împrejurări, se poa-' 
te spune, din nou, că la Viena a 
fost unanim îmbrățișată ideea spor
tului ca factor de apropiere.

ATENA, 24 (Agerpres). — La A- 
tena s-a dat startul în cea de-a 
21-a ediție a tradiționalei competi
ții internaționale automobilistice 
„Raliul Acropole", probă contînd 
pentru campionatul mondial al ra- 
liurilor. Printre participant se nu
mără cunoscuți piloți de raliuri ca 
francezii J.L. Therier, J. P. Nico
las, B. Darniche, suedezul Walde- 
gaărd, finlandezul Aaltonen și al
ții. Prima probă specială a fost 
cîștigată de Jean Luc Therier, ur
mat de Rauno Aaltonen.

înainte de a pleca tn S.U.A.. unde v* 
participa la o serie de concursuri, cu
noscutul atlet belgian Emiel Puttemans a 
fost prezent la startul unei curse de o 
milă desfășurată la „Crystal Palace* dm 
Londra. Putemans a terminat învingător 
cu timpul de 4:03,7, fiind urmat de spor
tivii englezi Peter Banning — 4:04,3 șl 
Ian Stewart — 4:03,7.
iî localitatea iugoslav» Hvar a Inoeșput 

turneul de calificare pentru campiona
tul mondial de polo pe apă. Iată rezul
tatele înregistrate în prima zi: Polonia 
— . Austria 7—6 (2—0, 2—3, 2—2, 1 1) » 
Grecia — Anglia ■ 5—’ (2—1, 0—0, 1—3,
2— 0): Suedia — Bulgaria 6—6 (2—1, 1—3,
3— 1, o—l). Primele două clasate în acest 
turneu vor participa la faza finală a 
campionatului mondial, programată la 
Belgrad între 1 și 9 septembrie.

In cadrul unul concurs atletic desfășu
rat la Caserta. sprinterul de culoare 
Crawford (Trinidad) a cîștigat proba de 
100 m cu timpul de 10.2 sec. pe locul 
secund, cu 10,3 sec., s-a clasat ameri
canul Robert Taylor, medaliat cu argint 
la Miinchen. Campionul olimpic în pr°* 
ba de 400 m garduri, ugandezul John 
Akii — Bua a luat startul ta cursa de 
400 m plat, ocupted locul secund. ,eu 
rezultatul de 48,1 sec. Proba a revenit 
americanului Turner, în 47,1 sec.

Celebrul ciclist belgian Eddy Merckx a 
acceptat oferta de a participa la trei 
curse în Australia. Merckx va evolua, 
după Turul italiei, în orașele Sydney. 
Melbourne și Perth.

In cadrul concursului de Înot de la New
port Beach (California), sportiva ameri
cană Shirley Babashoff a terminat în
vingătoare în proba de 200 m liber cu 
timpul de 2:09,7. Proba similară mascu
lină a revenit lui Kurt Krumpholz, cro
nometrat te 1:59,00. Alte rezultate : 400 
m mixt (fi : Sue Hunter — 5:19,2; 100 m 
bras (f): Jina Ittner — 1:20,7; 400 m mixt 
masculin : Ron Orr — 4:51,8.

Au luat sfîrșit întrecerile turneului d« 
tenis de la Lee on Solent (Anglia). Pro
ba de simplu femei a fost cîștigată de 
australianca Evonne Goolagong, care a 
învins-o în finală cu 6—3, 6—2 pe Pat 
Pretorius (R.S.A.). în finala probei mas
culine. sud-africanul Pat Cramer a dis
pus cu 6—1, 6—4 de australianul Sid 
Ball.

Boxerul de categorie semigrea, englezul 
John Conteh deține în prezent trei ti
tluri de campion : al Europei, Mărit 
Britanii șl Commonwealth-ului. în gala 
disputată la Londra, contînd pentru 
campionatul Marii Britanii, Conteh l-a 
învins la puncte, după 15 reprize, pe 
Chris Finnegan (Anglia).

Boxerul american Ray Seales <• campion 
olimpic la Mtlnchfen (cat. ușoară), a re
purtat a 8-a victorie consecutivă ca pro
fesionist. In gala desfășurată la Hoquiam 
(Washington), el l-a învins prin abandon 
în repriza a 5-a pe compatriotul său 
Roger Bucksln.■
Peste 25 MO de spectatori au urmărit 1* 
Toulouse finala campionatului de rugby 
al Franței, In care s-au întîlnit echipele 
Tarbes șl Dax. Rugbiștii din Tarbes au 
terminat învingători cu scorul de 18—12 
(9—3) intrînd în posesia titlului.

Cu prilejul unul concurs atletic desfășu
rat Ia Trostberg tinărul Mikhael Karst, 
a parcurs distanța de 2 000 m obstacole 
In 5:32,2 (cea mai bună performanță 
mondială a anului, pentru juniori). El 
a alergat pe o pistă de tartan. Acum 
cîteva luni, compatriotul său Christoph 
Engel realizase 5:32,8.

le-au șl fost tamînate după . joc de 
către antrenorul federal N. Nedef. 
Principalii realizatori: cosma (12)
șl Voina . (7) — Universitatea, respec
tiv Kroner (5).

în meciul feminin Progresul Bucu
rești — Textila Buhușl, din uetapa a 
27-a, echipa oaspe a obținut victoria 
cu scorul de 13—10.

tens. cronometrat în 4h 17:45. L-au 
urmat Băsso (Italia) și Sercu (Bel
gia). în clasamentul general, continuă 
să conducă Eddy Merckx (Belgia).


