
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, ÎN ITALIA 
ȘI REPUBLICA SAN MARINO

• Vizita la Milano a conducătorului statului nostru a încheiat în mod strălucit marele
dialog al prieteniei româno-italiene

• Republica San Marino a îmbrăcat haine de sărbătoare, întimpinînd cu sentimente de
amiciție și stimă pe înalții oaspeți români

ț DE LtttUHR.

Succes deplin fotbaliștilor noștri In tentativa lor pentru o nouă calificare In turneul final al campionatului mondial!

Milano, ultima etapă înscrisă în 
Itinerarul vizitei în Italia a preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a Încununat în mod stră
lucit marele dialog al prieteniei ro
mâno-! taliene.

_ ...Coloana oficială străbate stră
zile orașului indreptîndu-se spre cu
noscuta uzină „Innocenti Santeustac- 
chio“. Pe traseu, cetățenii salută cu 
bucurie pe conducătorul României 
Socialiste. Gesturile lor prietenești 
constituie expresii vii. ale cordiali
tății acestei primiri, sînt manifes
tări ale considerației deosebite a 
populației de aici față de poporul 
nostru, față de solii săi.

Este ora 8,40. Convoiul de mașini 
■pornit cu puțin timp în urmă de la 
prefectura din Milano ajunge la 
uzină. La intrarea în clădirea consi
liului de administrație, șeful statu
lui român este întâmpinai de admi
nistratorul delegat, dr, Jean Rodoca- 
nâchi, de directorul general adjunct, 
ing. Giorgio Benevento și de alți 
înalți funcționari ai societății.

în sala de consiliu a întreprinderii, 
administratorul delegat adresează un 
cuvînt de bun sosit președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în continuare, se 
vizitează citeva secții ale întreprin
derii.

...Ultimele momente ale vizitei șe
fului statului român la Milano au 
oferit din nou locuitorilor prilejul de 
a-și exprima stima și simpatia lor 
față de înaltul oaspete. Numeroși 
cetățeni se opresc la trecerea corte
giului prezidențial în drumul spre 
aeroportul „Lina-te", fac semne prie
tenești de salut.

La aeroport, unde erau arborate 
drapelele celor două țări, președin
tele Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu onoruri militare. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România.

După aproximativ 45 minute de 
zbor, avionul special cu care călă
torește președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, aterizează pe ae
roportul din Rimini.

Convoiul de mașini se pune în 
mișcare pornind spre o nouă etapă 
a călătoriei președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și a to-

VIZITA LA CLUJ 
A DELEGAȚIEI 
U.C.F.S. DIN

R.P. BULGARIA
Delegația Uniunii pentru Cultură 

Fizică și Sport din R. P. Bulgaria, 
condusă de Trendafil Martinski, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii, care se află în țara noastră 
la invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, a 
făcut ieri o vizită în municipiul 
Cluj.

Oaspeții, însoțiți de general lt. 
Marin Dragnea, prTm-vicepreședin- 
te al C.N.E.F.S., au fost primiți în 
cursul dimineții de tovarășul Roman 
Morar, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean, președin
tele C.J.E.F.S. Cluj, și au vizitat o- 
rașul și instalațiile lui sportive

VASiLICA PINJEA — 
CAMPIOANĂ 
EUROPEANA 

DE POPICE (JUNIORI) 
LA INDIVIDUAL

Azi, tradiționalul derby al campionatului masculin de handbal:
STEAUA -

Dintotdeauna meciurile dintre 
echipele masculine de handbal 
Steaua și Dinamo București au 
fost interesante, dinamice și echi
librate. Azi, de la ora 18 (teren 
Dinamo), vom putea urmări o nouă 
ediție, ultima din acest campionat, 
a confruntărilor dintre aceste două 

varășei Elena Ceaușescu : vizita 6- 
ficială în_ Republica San Marino, 
la invitația Căpitanilor regenți ai acestui stat.

★
25 mai, 1973, San Marino — una 

din cele mai mici și mai vechi repu
blici din lume — trăiește o mare 
sărbătoare, sărbătoarea prieteniei 
i omâno-sanmarineze, prilejuită de 
vizita oficială a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

...Localitatea Dogana, situată la 
frontiera țării. In această pitorească 
așezare, care s-a pregătit — la fel 
ca întreaga țară — să primească cu 
caidă ospitalitate pe solul poporului 
român prieten, este așteptată sosi
rea cortegiului prezidențial.

Aici, au venit în întîmpinare Că
pitanii regenți Francesco Maria 
Francini și Primo Bugli.

La coborîrea din mașină, șeful sta
tului român, tovarășul' ’ Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
sînt așteptați de' secretarul de stat 
pentru afacerile externe, care îi 
conduce la Căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și Căpitanii re
genți își string cu cordialitate mina.

Doi copii se apropie de tovarășa 
Elena Ceaușescu oferindu-i buchete 
de flori.

Sînt intonate Imnurile de Stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii San Marino. în cinstea înal- 
ților oaspeți se trag 21 salve de tun.

O gardă militară, în splendide cos
tume de paradă, prezintă onorul. Pre
ședintele Consiliului de Stat și Că
pitanii regenți ai. Republicii San Ma- 
rino trec în revistă garda de onoare.

Solilor poporului român le sînt 
prezentate personalitățile sanmarineze 
venite în întîmpinare.

La rînduil său, șeful statului român 
prezintă persoanele oficiale care îl 
însoțesc în vizita sa în Republica 
San Marino.

In această atmosferă caldă, priete
nească, președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu Căpitanii regenți și 
soțiile lor, iau loc în mașinile ofi-

O imagine grăitoare din „Crosul cravatelor roșii", competiție de masă care, în această primăvară, a împrie
tenit cu alergarea și cu sportul mii și mii de copii.

ÎN LUMINA SARCINILOR TRASATE DE HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R

DIN NOD UN SFIRS1T DE SĂPTĂMINĂ BOGAT
IN ACTIVITĂȚI SPORTIVE
Una din prevederile centrale ale Hotărîrii Plenarei C.C, al P.C.R. 

din 28 februarie — 2 martie 1973, prin care se urmărește asigurarea 
caracterului de continuitate activității de educație fizică Și sport a 

maselor, este aceea de a se organiza LA FIECARE SFlRȘlT DE SĂP- 
TĂMlNĂ acțiuni cit mai multe și mai variate, adresate cetățenilor de 
toate virstele, mai cu seamă tineretului. Se creează, astfel, obișnuința 
de a practica cu regularitate exercițiile fizice, care — treptat — se va 
transforma in necesitate, sportul putîndu-și exercita din plin influența 
binefăcătoare asupra stării de sănătate a individului, dindu-i vigoare, 
reconfortindu-l.

Se constată, după apariția documentului de partid, o puternică 
înviorare a activităților de masă, o preocupare sporită a organelor și or
ganizațiilor noastre pentru a pregăti cetățenilor un repaos activ, oferin- 
du-le o agendă bogată, din care fiecare să poată alege ceea ce îl atrage 
mai mult sau ceea ce îi convine.

Despre ce va avea loc sau despre ce s-a desfășurat, pe scurt in 
rindurile ce urmează.

PROGRAM „NON-STOP“ PE STADIONUL METALUL...
In cadrul „Săptămînii culturale 

Capitalei", duminică, începînd

DINAMO
formații fruntașe. în fotografia 
noastră, o fază din meciul disputat 
în toamnă î Birtalan (Steaua), scă
pat de sub supravegherea lui Mol
dovan, aruncă la poartă peste Licu 
(nr. 4).

(Citiți in pag. a lira. prezentarea 
acestui derby)

ciale, îndreptîndu-se spre capitala 
țării.

Coloana de mașini ajunge în piața 
Garibaldi a orașului San Marino, 
unde înalții oaspeți sînt așteptați de 
aproape întreaga suflare a capitalei 
sanmarineze — bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, mulți dintre ei cu 
floiri și steguiețe.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
Căpitanii regenți .răspund cu cordia
litate aclamațiilor mulțimii.

Solii poporului român împreună 
cu Căpitanii regenți și cu soțiile a- 
cestora pornesc pe jos spre Palatul 
guvernamental.

★
Vineri Ia amiază, Căpitanii regenți 

ai Republicii San Marino, Francesco 
Maria Francini și Primo Bugli, eu 
soțiile, au oferit un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Vineri după-amiază, la Palatul 
Congreselor, au avut Ioc convorbiri 
oficiale între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu și Fran
cesco Maria Francini și Primo Bugli. 
Căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino.

★
în Sala Marelui Consiliu general 

a Palatului guvernamental, se des
fășoară ceremonia primirii oficiale.

Căpitanul regent Francesco Maria 
Francini rostește salutul Republicii, 
al poporului sanmarinez adresat șe
fului statului român.

în semn de profundă prețuire și 
de înalt omagiu în continuarea so
lemnității. Căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino înmînează pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România „Ordinul 
ecvestru de San Marino".

Tovarășa Elena Ceaușescu este dis
tinsă cu marele titlu de „Cavaler al 
Marii Cruci a Ordinului ecvestru 
de San Marino".

Populația capitalei sanmarineze 
este adunată în Piața palatului. Șe
ful statului român și Căpitanii re
genți ies' în balcon, răspunzînd ma
nifestărilor pline de căldură, de sim
patie ale sanmarinezilor.

de la ora 8 dimineața și pînă a- 
proape de miezul nopții, va avea 
loc pe STADIONUL BUCU- 
REȘTEAN METALUL un mare 
„Festival al tineretului" în care 
vastul și variatul program cultural-

PERSPECTIVE CERTE DE CREȘTERE A PERFORMANTELOR 
PUSE ÎN EVIDENTĂ CU PRILEJUL ANALIZEI ACTIVITĂȚII 

CLUBULUI SPORTIV STEAUA
în spiritul Hotărîrii Plenarei Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 28 februarie—2 
martie a.c. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice și 
sportului, Biroul Consiliului de 
conducere al Ministerului Apărării 
Naționale a analizat multilateral ac
tivitatea și rezultatele obținute, în 
Ultima vreme, de Clubul sportiv al 
armatei, Steaua.

Ședința a fost condusă de gene
ralul de armată Ion Ioniță, minis
trul Apărării Naționale.

A luat parte generalul-locotenent

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE SlNT GATA 
PENTRU MECIUL-TUR DIN PRELIMINARIILE C.M. LA FOTBAL
Mîine, la ora 17.30, pe stadionul „23 August" din Capitală arbitrul aus

triac Linemayr va da semnalul meciului-tur dintre echipele de fotbal ale 
României ți R. D. Germane din preliminariile campionatului mondial '74.

Reporterii noștri prezenți la Snagov, în cantonamentul fotbaliștilor noștri, 
și la sosirea și antrenamentul oaspeților vă relatează ultimele noutăți.

Tntîlnirea suscită un interes deosebit in rindurile iubitorilor de fotbal din 
țara noastră care doresc să vadă pe fotbaliștii noștri jucind bine, chiar foarte 
bine, ciștigind întrecerea cu partenerii lor de grupă și stabilind astfel pre
misele calificării in turneul final al C.M.'74. SUCCES DEPLIN ACESTEI TEN
TATIVE PE CARE S-O ÎNCURAJĂM DIN TOATĂ INIMA I

LA SNAGOV,
ULTIMELE RETUȘURI

Snagov, vineri 25, orele 17. „Tri
colorii" încep a nu știm cîtâ repe
tiție. Se fac ultimele retușuri. Prin
cipala temă — modalități de stră
pungere a apărării adverse. Înain
tașii Dumitrache, Dobrin și ceilalți, 
susținuți de doi mijlocași și de 
unul din fundașii laterali (Sătmă- 
reanu și Deleanu, alternativ) des
fășoară acțiuni dirijate de antre
norul Robert Cosmoc. (La această 
oră, Valentin Stănescu urmărește 
antrenamentul oaspeților, pe sta
dionul „23 August").

Acțiunile se succed dintr-up mi
nut intr-altul Mingea revine cu 
docilitate la pupitrul dirijoral, pen
tru o nouă variantă, pentru o nouă 
direcție, pentru un nou ritm, pen
tru o nouă., surpriză. Se remarcă: 
exuberanța lui Dumitrache, aspri- 

artistic se va împleti cu nume
roase activități sportive. Cei pre
zenți vor putea urmări interesante 
demonstrații executate de sportivi 
fruntași din Sectorul 3, iar după 
aceea, organizați în echipe alcătuite 
pe loc, să ia parte la jocuri de hand
bal, volei, fotbal ș.a.

...Șl O CUPĂ DE... CIOCOLATA

în întîmpinarea tradiționalei săr
bători de la 1 iunie, Ziua copilului, 
sectorul 1 organizează duminică, 
de la ora 9, în PIAȚA AVIATORI
LOR, un mare concurs pentru cei 
mici. întrecerile de trotinete, trici
clete, biciclete și patine cu rotile, 
pentru băieți și fete, sînt dotate cu

(Continuare in pag a Z-a)

Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

în cadrul ședinței s-a acordat o 
deosebită atenție analizei profunde, 
cu exigență și într-un pronunțat 
spirit critic, a rezultatelor obținute 
de sportivii militari la Jocurile O- 
limpice de la Miinchen, precum și 
cu prilejul altor confruntări inter
naționale ce au avut loc în anul 
1972 și în prima parte a acestui an- 

înseriindu-se în avîntul general 
cu care armata . îndeplinește sarci
nile de răspundere încredințate de 

mea lud Dinu, verva lui Dumitru, 
mereu nemulțumit de desenul pa
selor sale. Fundașii, adevărați 
cobai ai exercițiului, depun mari 
eforturi, pentru stimularea înain
tașilor. Pressingul lor deplasează 
jocul spre Cosmoc, aflat în centrul 
terenului, care taie perioadele 
lungi, mizînd pe viteză.

Moment de pauză... Toți ,,tri
colorii" dezbat amănuntele exerci
țiului. Cei cîțiva privitori ocazio
nali înregistrează cu mare greu
tate limbajul tehnic al internațio
nalilor, care operează cu sinonime 
de nimeni înțelese. Robert Cosmoc 
ascultă cu atenție. Pare mulțumit 
de această excitație pozitivă a ele
vilor săi.

în cele cîteva minute ale acestui 
time-out, mă apropii de doctorul 
Tomescu. Ne spune că e foarte 
mulțumit de starea fizică a tuturor 
jucătorilor. Cîntarul reflectă, de 
altfel, efortul special al fotbaliști
lor, în aceste ultime zile. Dumi
tru a reușit să coboare pînă la 
68 kg. Dobrin a constatat cu o 
oarecare surprindere că a coborît 
chiar sub greutatea ' formei sale 
maxime. Se simte în tot locul o 
pozitivă stare de relaxare, care 
pare să reducă la maximum di
ficultățile inerente ale febrei de 
start.

... Antrenamentul se reia cu un 
joc la două porți, pe toată lungi-

SOSIREA Șl ANTRENAMENTUL OASPEȚILOR
• Fotbaliștii din R. D. Germană s-au antrenat ieri pe „23 August" • Georg 

Buschner acordă credit echipei care a invins, recent, Ungaria

După 135 de minute de zbor, ieri, 
la ora 11. un avion al companiei „In- 
terflug" depunea pe pista aeroportu-

lui internațional Otopeni selecționa
tele A și de tineret (Under 23) ale 
R.D. Germane.

Fotbaliștii din R. D. Germană, la coborîrea din avion pe aeroportul Otopeni... Foto : Theo MACARSCHI

conducerea de partid și de stat, 
sportivii militari au obținut unele 
rezultate meritorii în competițiile 
la care au luat parte, ce îmbogățesc 
palmaresul clubului.

Cu toate acestea, s-a subliniat că 
performanțele atinse nu sînt pe mă
sura condițiilor create și a posibi
lităților existente ; au fost criticate 
deficiențele manifestate în proce
sul de instruire și în munca de edu
cație, în stilul de lucru al conduce
rii clubului și al antrenorilor.

în cadrul ședinței s-a adoptat un 
plan de măsuri care vizează îndeo
sebi pregătirea temeinică, -cu de
plină răspundere și exigență, a spor-

(Continuare în pag. a 3-a)

Un moment din exercițiul tactic de ieri, de la Snagov. Dobrin a simțit 
faza și pasa a pornit pe neașteptate. Tănăsescu pare dezechilibrat.

mea terenului, dar numai pe o 
jumătate din suprafața lui. Un șir 
de vreo 20 de mingi separă ga
zonul, unind centrele celor două 
porți. Intenția antrenorului Robert 
Cosmoc este evidentă pentru toată 
lurnea. El are în vedere crearea u- 
nor situații speciale de supraaglo
merare, caracteristice celor care 
vor fi posibile în meciul de dumi
nică. într-un moment de răgaz, ne 
spune : „Astăzi, in timp ce elevii

Reprezentanți ai F.R. Fotbal (Ion 
Balaș, vicepreședinte. Ion Alexan- 
drescu, secretar general și Mircea

Sămăreanu, din partea secției rela
ții internaționale a C.N.E.F.S.), zia
riști și fotoreporteri au venit în în
tâmpinarea delegației- oaspete, condusă 
de Helmuth Riedel, președintele fe
derației de specialitate.

Apoi, după scurtele formalități va
male, intr-unui din autobuzele care

Conferința de

VALENTIN STĂNESCU
AU STABILIT

Ieri, la stadionul „23 August", 
după antrenamentul echipei R.D 
Germane, a avut loc o conferință 
de presă cu antrenorii principali 
ai celor două echipe care se vor 
întâlni mîine, Georg Buschner și 
Valentin Stănescu.

Au participat ziariști din R.D.G 
și .din țara noastră, care au, pus 
celor doi antrenori diverse între
bări privind felul cum au decurs 
pregătirile, perspectivele jocului 
de duminică și — bineînțeles - 
formațiile preconizate.

Antrenorul selecționatei noastre 
Valentin Stănescu, a anunțat ur
mătorul „unsprezece" de începere a 
partidei : RĂDUCANU - SĂTMĂ- 
REANU, ANTONESCU, DINU, 
DELEANU — DUMITRU, DOBRIN, 
RADU NUNWEILLER — TRO1, 

Foto ; Paul ROMOȘAN 

lui Buschner se antrenează pe 
23 August, sint dator să privesc 
cu un ochi spre ceea ce fac bă
ieții noștri și cu celălalt spre ceea 
ce cred că fac adversarii, chiar 
in aceste minute, la 40 de km de 
Snagov". Jocul se încinge, depă- 

i
loan CHIRiLA

(Continuare :n pag. a 3-a)

aveau să-i transporte spre hotelul 
„Ambasador", luau loc următorii 17 
jucători ai lotului prim : Blochwitz, 
Schneider (portari), Ganzera, Bra-nsch, 
Kurbjuweit. Sammer, Weise, Zapf 
(fundași), Seguin, Lauck, Kreische,

Pommerenke (mijlocași), Lowe, Peter 
Ducke, Streich, Vogel, Sparwasser 
(înaintași).

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag a 3-a)

presă de ieri

Șl GEORG BUSCHNER
FORMAȚIILE

DUMITRACHE, MARCU. După 
cum se vede, cu excepția lui Ior- 
dăneseu (accidentat), antrenorul 
chipei noastre menține formația 
oare a intrat pe teren la Tirana

La rîndul său, Georg Buschner 
păstrează echipa care a‘ întrecut 
cu 2—1 Ungaria, la Karl Marx- 
Stadt, adică.:, . BLOCHWITZ - 
BANZERA, BRANSCH, SAMMER 
KURBJUWEIT — LAUCK. SE
GUIN, KRE1SCHE - LOWE. 
DUCKE, STREICH. Tehnicianul 
oaspe a precizat însă că în cazul 
ci nd Sammer (ușor accidentat) nu i 
va fi complet apt pentru joc, va 
fi înlocuit cu Weise.

Cej doi antrenori și-au exprimat 
dorința ca duminică cele două e- 
chipe să presteze un joc de cali
tate, spectaculos.
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ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT LA POIANA BRAȘOV, 40 DE ASPIRANȚI LA SELECȚIA PENTRU „EUROPENE'’

ÎN VACANTA DE VARĂ
A PIONIERILOR SI ELEVILOR

druma și sprijini întreaga activitate 
din taberele de odihnă ale pionieri
lor și școlarilor cît și activitățile 
întreprinse pe plan local.

în acest scop, bazele șî instala
țiile sportive ale școlilor, instituțiilor 
de învățămînt superior, cluburilor, 
asociațiilor sportive precum și cele 
administrate de GOnsiliile populare ori 
de întreprinderi și instituții, vor fi 
puse în mod gratuit la dispoziția 
elevilor și studenților, iar folosirea 
acestora se va face după un program 
stabilit de comun acord cu proprie
tarii. Pentru ca toate aceste baze 
sportive să se poată prezenta în con
diții optime, este necesar a ’se lua 
din timp măsuri pentru repararea și 
amenajarea terenurilor și instala
țiilor sportive din tabere. Acțiunea 
ya fi întreprinsă atît de organele și 
organizațiile cu atribuții în alcătui
rea programelor de vacanță cît și cu 
sprijinul direct, prin muncă patrio
tică, al elevilor și studenților.

Organele locale pentru educație fi
zică și sport vor sprijini efectiv con
ducerile de tabără în întocmirea pro
gramelor pentru activitățile de edu
cație fizică și sport, a acțiunilor 
turistice și a celor privitoare la prac
ticarea sporturilor tehnico-aplicative, 
și vor contribui la organizarea, în 
fiecare serie, a „Spartachiadei tabe
rei" în care se va pune accent pe 
atletism, înot, jocuri sportive, orien
tare turistică etc. Asemenea măsuri 
vor fi luate 
activităților sportive de pe plan local, 
în cartierele de locuit din orașe și 
municipii. în acest scop, se va acorda 
sprijin în asigurarea materialelor 
sportive necesare și prezentei in
structorilor sportivi.

în atenția organelor teritoriale al<» 
C.N.E.F.S., un prim loc trebuie să-1 
ocupe organizarea. împreună cu 
Inspectoratele școlare, comitetele 
U.T.C. și organizațiile de pionieri a

In baza sarcinilor stabilite de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., a 
planului de măsuri adoptat de plenara 
C.N.E.F.S. și a celui elaborat de că
tre Comandamentul central de orga
nizare a vacanțelor școlare, vacanța 
de vară a elevilor și studenților va fi 
organizată la un nivel superior față de 
anii trecuți. Este vorba ■ de mărirea 
numărului de participant! în colonii 
si tabere, DE LA 10 000 DE PREȘCO
LARI. 1N ANUL 1972, LA 15 000 ÎN 
1973, DE LA 120 000 DE ELEVI LA 
180 000 ÎN TABERE DE ODIHNA DE 
CÎTE 14 ZILE. DE LA 2 000 DE E- 
LEVI LA 3 500 1N TABERE DE PRE
GĂTIRE SPORTIVA SI DE LA 10 000 
LA 15 000 DE PARTICIPANT LA 
EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII". Ta
berele turistice de cîte 7 zile vor 
cuprinde 90 000 de copil și tineri. 
Se impune ca activitatea și toate ac
țiunile care se vor întreprinde in a- 
ceste tabere să contribuie cu mai 
•multă eficiență la asigurarea odih
nei active și petrecerii educative a 
«timpului liber, la fălirea fizică și 
reconfortarea intelectuală a elevilor 
si studenților, ia antrenarea lor în 
acțiunile de muncă patriotică, accen
tul principal punîndu-se pe activită
ții" de mișcare în aer liber.

În acest context. Consiliile jude
țene, municipale și orășenești pentru 
educație fizică și sport trebuie să-și 
sporească preocupările pentru a con
tribui Ia buna organizare a vacanței 
«ir vară. Pe această linie, în cadrul 
comandamentelor locale de organi
zare a vacanțelor, vor fi constituite 
„Colective pentru activitățile sportiv- 
turistice" din care vor face parte re
prezentanți ai organelor locale de 
educație fizică și SDort._ ai Inspec- 
+O'3tului școlar, 
tiei de pionieri, 
agențiilor B.T.T., 
activ obștesc de 
sportivi fruntași.
lectivele respective vor organiza. în

și pentru organizarea

ai U.T.C.. organiza- 
oficiilor de turism, 
precum și un larg 

profesori, antrenori, 
arbitri, părinți. Co-

centrelor pentru învățarea înotului, 
în toate localitățile unde există con
diții naturale și artificiale propice, 
cît și întreprinderea tuturor măsuri
lor ce se impun pentru cuprinderea 
unui număr cît mai mare de copii 
și de tineri î.n cadrul acțiunii „înotul 
pentru toți". La acest capitol este de 
menționat faptul că însușirea noțiu
nilor elementare de înot devine obli
gatorie în toate taberele și coloniile 
de preșcolari care se vor organiza pe 
litoral sau în apropierea lacurilor și 
bazinelor artificiale, cu respectarea 
tuturor indicațiilor cuprinse în în
drumarul acțiunii „înotul pentru toți".

Sprijinul consiliilor locale pentru 
educație fizică și sport trebuie să se 
facă simțit și în direcția organizării 
concursurilor de orientare turistică, a 
indicării și a amenajării, prin comi
siile lor de turism, a traseelor, în 
raport cu vîrstă și pregătirea parti- 
cipanților.

Afirmînd aceasta ne-am apropiat de 
un alt deziderat al acestei vacanțe : 
acordarea sprijinului tehnic și pro
pagandistic tuturor competițiilor șco
lare și pionierești ce se vor desfă
șura în această perioadă, fie ele pre
văzute în calendarele județene sau în 
cele centrale.

în direcția taberelor de pregătlr" 
ce se vor organiza cu elevii din ju
dețul respectiv, se vor lua măsuri 
privind: selecționarea elementelor de 
perspectivă și a profesorilor, colabo
rarea la întocmirea planurilor de in
struire și educație, acordarea spriji
nului material unei pregătiri spor
tive fa cele mai bune condiții, pro
iectarea de filme cu caracter meto
dic și propagandistic, îndrumarea șl 
controlul procesului de pregătire.

Fără îndoială, atingerea și îndepli
nirea tuturor acestor obiective spor
tive ale vacanței de vară vor asi
gura, pentru generațiile de copii șl 
tineri ce se pregătesc în toate uni
tățile de învățămînt, petrecerea utilă 
reconfortantă, plăcută a timpului li
ber.. Dar, în același timp, vor fi tra
duse în practică, într-o și mai mare 
măsură, cerințele specificate de Ho- 
tărîrea Plenarei, privind rolul im
portant al educației fizice, al spor
tului, al mișcării în aer liber pentru 
dezvoltarea armonioasă și multilate
rală a tineretului școlar.

La 1 iunie, la Helsinki, vor începe 
campionatele europene de lupte gre- 
co-romane. După cum se știe, cei mai 
buni luptători din lume la acest stil 
se află în țările de pe bătrînul conti
nent, spre deosebire de libere unde 
europenii, în confruntările olimpice 
sau mondiale, primesc replici valo
roase din partea unor sportivi de pe 
alte continente, cedînd adesea aces
tora totîietetea Ia multe categorii 
de greutate. Așadar, întrecerile cam
pionatelor europene de lupte greco- 
romane reprezintă o competiție de 
mare anvergură, deoseMndu-se de 
disputele olimpice și mondiale doar 
prin numărul mal mic al particlpan- 
ților. De bună seamă că acum, în 
preajma acestor confruntări, toți lup
tătorii care aspiră să fie selecționați 
ta loturile reprezentative pentru C.E. 
de la Helsinki se pregătesc intens.

nimum 12 puncte este echivalentă cu 
tușul (victorie înainte de limită).

— Ce întreprindeți pentru a vă 
determina elevii să lupte cît mai di
namic ?

— Peste citeva minute vom începe 
antrenamentul și veți avea prilejul să 
vedeți „pe viu"...

Rînd pe rînd, luptătorii au intrat 
fa sală tacepînd obișnuita încălzire. 
Ii vedem printre cei aproximativ 40 
de sportivi, pe campionii olimpici 
Gheorghe Berceanu și Nicolae Mar- 
tinescu, pe cunoscuții luptători Victor 
Dolipschi, Ion Păun, Nicolae Neguț, 
și Ion Gabor, dar și tun. surprinzător 
de mare număr de tineri, în majori
tate juniori. Lipseau, însă, cîțiva lup
tători cu reputație în arena interna
țională, printre care Ion Baciu și Si
mian Popescu, foști campioni mondi
ali șl Gheorghe Stoiciu, medaliat cu

„strigați"! Am așteptat cu nerăbdare 
un moment favorabil pentru elucida
rea nedumeririi noastre.

— Popescu și Stoiciu — ne spunea 
antrenorul federal ta timp ce supra
veghea încălzirea luptătorilor — nu 
mai puteau să facă față dinamismu
lui despre care v-am vorbit mai îna
inte. In ce-1 privește pe Baciu ab
sența sa din lotul pentru europene 
are o cu totul altă explicație. La ca
tegoria lui dispunem de un luptător 
cu reale posibilități de afirmare, Ma
rin Dumitru, pe care l-am ținut de 
cîțiva ani ca rezervă. Dacă el va ob
ține rezultate corespunzătoare aștep
tărilor îl vom selecționa și la cam
pionatele mondiale de Ia Teheran 
(6—14 septembrie).

Apoi, antrenorul și-a privit crono
metru! desemnînd „perechile" pentru 
luptă. Pe saltele imense, ce acope-

Foto : Vasile BAGEACmanechinele

noianul procedeelor

CRONICA
SUCEVEANA

• 20.CC0 de pionieri ți școlari la 
„Crosul cravatelor roșii" • O mare 
acțiune turistică de masă • „Cupa 

poștașului" la ciclism.

Duminica trecută, în toate centrele de 
comune si orașele județului Suceava 
s-a organizat „Crosul cravatelor roșii" 
care a reunit peste 20 000 de pionieri și 
școlari din clasele T—VII. întrecerile (pe 
categorii de vîrstă) s-au bucurat de 
un deosebit succes, desfășurindu-se pe 
trasee alese în cele mal pitorești locuri. 
La Vatra Dornei. de pildă, cursele au 
avut loc ne malul înverzit al rîulut 
Moldova, iar 1» Rădăuți, pe aleile fru
mosului parc din localitate.

Inedit este faptul că paralel cu între
cerile de cros au fost programate și alte 
concursuri, de tir cu arcul, aruncarea 
mingii de oină, tenis, fotbal, orientare 
turistică. Cea mai largă participare s-a 
înregistrat la cîmpulung — peste 1200 , 
de copii — Rădăuți — peste 1 000. Vatra 
Dome! — aproape 800, Șiret — .100 ș.a.

Agenda duminicală a fost fericit com
pletată de marea acțiune turistică „Pe 
plaiuri sucevene", la care au participat 
mii de tineri și vîrstnici. Excursiile au 
vizat locuri de mare frumusețe natura
lă a „Țării de sus" ; Platoul cetății șl 
pădurea Adîncata, la Suceava, lunca ri«- 
lui Moldova, la Gura Humorului, cabana 
Deia la Cîmpulung, Dealul Rune, la Va
tra Domei, complexul „Dumbrava mi
nunată", la Fălticeni ș.a. In 5 centre de 
comune, Izvoarele Sucevei. Fundul Mol
dove!. Rădășenl, Grăniceștl, Mușenița. șl 
în orașul Șiret s-a desfășurat tradițio
nala manifestație cultural-artistică și 
sportivă „Plaiuri sucevene".

La Suceava a avut loc o întrecere de 
ciclism dotată cu „Cupa poștașului", la 
care au participat aproape 50 de factori 
■poștali din județ. A învins Ioan Șalvari 
din comuna Breaza. Tot la Suceava s-a 
desfășurat etapa județeană a pentatlo
nului atletic școlar ș! etapa județeană 
a campionatului de volei rezervat elevi
lor, iar 1a Rădăuți, etapa județeană a 
campionatului școlilor generale la bas
chet.
N

SFÎRȘIT
(Urmare din

C. ALEXA — coresp. județean

TG. MUREȘ 25 (prin telefon). Cam
pionatele republicane de baschet au 
fost reluate vineri prin meciurile 
desfășurate în sala I.M.F. din loca
litate. Iată citeva amănunte asupra 
jocurilor :

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 71—46 (32— 
16). Într-o întrecere care decidea în 
mare măsură dacă va rămtae în di- 
diviza A sau va retrograda, bucu- 
reștenceie au făcut o partidă foarte 
bună, aplicînd o zonă mobilă, agre
sivă și atacînd în mod inteligent 
și eficace. Universitatea, din rîndul 
căreia au absentat Netea și Jighi- 
șan, a încercat să-și facă jocul obiș
nuit, caracterizat prin rapiditatea 

acțiunilor, dar jucătoarele sale au 
fost stopate cu regularitate de de
fensiva formației Constructorul, care 
prin acest succes și-a asigurat rămî- 
•nerea în divizia A. Au marcat t 
Cucu 16. Rădița 8, Odobescu 4, Pe- 
treanu 19. Kerciov 2, Gheorghe 12, 
Curanda 6, Popescu 4 (Constructorul) 
și Merca 12, .Moraru 2. Szekely 14, 
Pop 6, Farcaș 10, Lazăr 2 („U“
Cluj).

RAPID BUCUREȘTI — SANATA- 
TEA SATU MARE 90—47 (53—28). O- 
bligațiile școlare nu le-au permis 
unora dintre ceie mai bune baschet
baliste de la Sănătatea să facă de
plasarea (este vorba de Mihalie, Pop 
Sulyom și Susan). încit antrenorul 
Gh. Ghiurcan a fost obligat să re
curgă aproape în exclusivitate la re
zerve și chiar la jucătoare care și-au 
făcut eu acest prilej debutul în Divi
zia A (Olteanu — 19 ani, Pintea — 
17 ani). In aceste condiții, rapidistele, 
și așa favorite, au cîștigat net. Au 
înscris: Suliman 21, Racoviță 18, Tall 
18. Vasilescu 7, Ivanovici 4, Basarabia

» TENIS DE MASĂ fl

competițiilor de masa
DE SĂPTĂMINÂ BOGAT
pag. 1)

„Cupa de ciocolată". De pe acum
„poftă bună“ fericiților cîștigători...

PENTRU AMATORII DE 
ATLETISM, ȘAH Șl TENIS DE 

MASĂ...

...au Ioc interesante manifestări. 
Astfel, pe STADIONUL PROGRE
SUL. se va desfășura un concurs 
popular de aruncări, sărituri și a- 
lergări, în care orice doritor își 
poate încerca forțele. „UNIVERSAL- 
CLUB“. din sectorul 3, găzduiește 
un campionat al campionilor aso
ciațiilor sportive la tenis de masă, 
în timp ce în SALA ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE ABATORUL se va dis
puta o competiție similară la șah.

în sfîrșit, de la ora 9, în PĂDU
REA MOGOȘOAIA iubitorii „we- 
ekend-ului“ la iarbă verde sînt 
poftiți la o duminică cultural-spor- 
tivă care va fi, fără îndoială, inte
resantă.

O NOUĂ INIȚIATIVĂ PENTRU 
POPULARIZAREA CROSULUI

Zîarul județean „Viața Buzăului", 
în colaborare cu C.J.E.F.S. Buzău, a 
luat inițiativa organizării unui mare

cros la care se scontează pe parti
ciparea a 50 000 de oameni !

Alergarea este deschisă tuturor 
cetățenilor, de la preșcolari și pînă 
la „veterani". De remarcat că pen
tru prima dată în istoria unor ase
menea competiții de masă, sînt che
mați la start băieți șt fetițe intre 4 
și 5 ani, pe distanțe de 200 și. res
pectiv. 100 m. în total sînt prevă
zute 9 categorii de vîrstă.

Prima etapă, care a început la 
20 mai se desfășoară în asociații 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, școli, sate, urmînd ca finala să 
aibă loc la Buzău în ziua de 10 
iunie. Se vor 
mii — cupe, 
sportive ș.a.

SERBARE SPORTIVĂ LA 
LICEUL „GH. LAZĂR"

Astăzi, începînd de la ora 17,30, 
curtea Liceului ,,Lazăr" din Capi
tală va fi gazda unei interesante 
manifestări sportive. Este vorba des
pre serbarea anuală ce se organi
zează aici și în cadrul căreia vor 
avea loc demonstrații de gimnastică 
modernă susținute de elevele liceu
lui, meciuri de baschet și de volei. 
Cu acest prilej vor fi desemnați 
cei mai buni sportivi ai acestei școli 
cu veche tradiție, remarcați, anul 
acesta, în campionatele și concursu
rile interne.

oferi numeroase pre- 
diplome, materiale

ECHIPA FEMININĂ CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI A

10, E. Pajtek 2, Bohm 8 și Găescu 2 
pentru Rapid respectiv Horvath 22, 
Biro 6, Pintea 6, Pataki 5, Olteanu 4, 
Kercso 4. Au arbitrat bine I. Știrbii 
și D. Oprea.

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
(29—38). Ca și în 
din actualul campionat, timișorencele 
au făcut o partidă remarcabilă domi- 
nîndu-și adversarele mai bine de 30 
de minute. In special în prima repri
ză tinerele jucătoare de la Universi
tatea au excelat prin intercepții, 
contraatacuri, precizie în aruncările 
de la semidistanță și acțiuni pozițio-

BUCUREȘTI — 
TIMIȘOARA 71—62 
multe alte meciuri

nale, fructificate cu regularitate sub 
panou de către Rodica Goia-n. Ca 
urmare, scorul a fost favorabil for
mației Universitatea: 32—26, min. 17 
și 38—27 în min. 18. In partea a doua 
a întîlnirii, fruntașele clasamentului 
și-au îmbunătățit substanțial apărarea 
in zonă (mai activă), au evoluat mai 
organizat și cu eficiență în atac și, 
din min 26, au început să reducă din 
handicap. Totuși, Universitatea a ți
nut pasul și a trebuit ca, pe rînd, în 
decurs de numai 4 min. Golan, Vil- 
lanyi, Grosskopf și Doboși să pără
sească terenul (5 faulturi) pentru ca 
Politehnica să se detașeze in cîștigă- 
toare. în general, întrecerea a fost

repriză" de antrenament cu
Publicațiile, de specialitate din multe 
țări europene au început să ofere 
cititorilor lor amănunte despre pre
parativele luptătorilor ta vederea 
duelurilor continentale.

Astăzi, invităm pe iubitorii luptelor 
din țara noastră în tabăra sportivi
lor români din Poiana Brașov. în 
aceste zile, cînd vremea continuă să 
fie capricioasă, cunoscuta stațiune 
montană este cufundată în liniște. 
Turiștii încă n-au luat cu asalt hote
lurile. Luptătorii, însă, i-au rămas 
„credincioși" i<nsțalîndu-și aici tabăra, 
așa cum aii făcut de fiecare dată, ta 
ultimii ani, înaintea marilor compe
tiții. Ne-am oprit, firește, la vila lor. 
Pînă la începerea antrenamentului 
mai era aproape o jumătate de oră. 
Deci, timp suficient .pentru a intra 
în temă împreună cu antrenorul fe
deral Ion Corneanu. L-am găsit re- 
laxîndu-se.

— Vă știm un om activ, dinamic 
și, Ia drept vorbind, ne surprinde să 
vă vedem în pat la această oră...

— Mai sînt doar cîteva zile pînă 
la marile dispute și muncim cu toții 
extrem de mult. Cu noile modificări 
ale regulamentului internațional, sta
bilite anul trecut la congresul FILA 
și aplicate începînd din acest an, nu-i 
de glumit. Lupta lipsită de finaliza
rea procedeelor tehnice — deci de 
dinamism — este sancționată după 
primul minut al gongului inaugural, 
iar descalificările se dictează cu o 
ușurință uimitoare, împovărindu-i pe 
concurenții respectivi cu cîte 4 punc
te de penalizare. Deci, nu mai există 
altă soluție pentru a obține succesul 
decît lupta dinamică. De altfel, alte 
noi modificări ale regulamentului 
stimulează finalizarea procedeelor 
tehnice în număr cît mai mare: bună
oară, victoria, la o diferență de mi-

argint la ultima ediție a campiona
telor lumii, toți trei titulari pînă 
acum în echipa națională! La început 
am fost tentați să credem că poate au 
intîrziat sau erau accidentați. Dar, 
cînd s-a făcut prezența ei n-au fost

reau aproape complet podeaua, și-au 
început disputele cei de la categoriile 
mici: Berceanu — Alexandru, Gingă 
— Gyongyosi și Dumitru — Rusu. 
Priveam, cînd la unii cînd la alții 
și oricît’ ne-am fi străduit nu puteam

să consemnăm noianul procedeelor 
tehnice pe care le finalizau pe rînd 
cei 6 luptători. Berceanu, în mare 
vervă, și-a dus partenerul de antre
nament într-o suită de 8 sau 10 ceri- 
tur&rl laterale, Gingă ne atrăgea a- 
tenția cu cîte un supleu de chtaogra- 
mă, iar Dumitru era hărțuit din toate 
părțile de juniorul Ștefan Rusu. An
trenorul federal aprecia reușitele dar, 
în același timp, nu trecea cu vederea 
greșelile.

După ce toți s-au perindat cîte o 
dată pe saltele ei au fost chemați 
la o nouă rundă. Alți adversari, alte 
meciuri- de mare luptă. Cînd i-a venit 
rîndul lui Dolipschi, ne-am edificat 
complet cu dinamismul solicitat de 
antrenorul federal. Lui Victor Dolip
schi, în trei reprize i-au fost opuși 
— de necrezut — 11 adversari!...

La sfîrșitul acestui antrenament am 
solicitat antrenorului echipa ce va 
concura Ia europenele de la Helsinki.

— Regret — a subliniat pe un ton 
categoric I. Corneanu — dar, excep- 
tîndu-i pe Nicolae Martinescu (cat. 
100 kg), Marin Dumitru (cat. 57 kg) 
și Ion Păun (cat. 62 kg), ceilalți titu
lari vor fi stabiliți în ajunul plecării. 
Vă pot spune pe cei ce au șanse de 
a fi selecționați: Gheorghe Berceanu 
și Constantin Alexandru (cat. 48 kg), 
Nicu Gingă și loan Gyongyosi (cat. 
52 kg). Eugen Ilupcă și Dumitru Popa 
(cat. 68 kg), Adrian Popa, Mihai Nico, 
lae și Gheorghe Ciobotaru (cat 74 
kg), Ion Gabor și Ion Fiscuteanu 
(cat. 82 kg), Nicolae Neguț, Dumitru 
Manea șl Zoltan Sillak (cat. 90 kg), 
Victor Dolipschi și 
(cat. +100 kg).

— Ne surprinde 
tudinea privindu-1

— La actuala ediție vor fi, cu si
guranță, numeroase surprize. Mulți 
„olimpici" au fost înlocuiți în. vede
rea formării garniturilor pentru Mont
real. Berceanu, după părerea mea, 
poate să participe cu succes la încă 
două Olimpiade, dar juniorul Con
stantin Alexandru îi amenință foarte 
serios locul în echipă. Cel ce se va 
pregăti cu mai multă conștiinciozi
tate va fi selecționat. Și, vă mărturi
sesc, aș dori să am astfel de proble
me la toate categoriile...

Costin CHIRIAC

Roman Codrean u

îndeosebi incerti- 
pe Berceanu.

TURNEUL PE CATEGORII AL DIVIZIEI A DE LIBERE 
BUNE AUSPICIIA ÎNCEPUT sub

Ieri dimineață, la Ploiești, Brașov 
și Tg. Mureș, au început întrecerile 
primului turneu pe categorii de greu
tate al diviziei A de lupte libere. 
Iată relatările corespondenților noș
tri județeni despre confruntările pri
mei zile.

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). — 
In sala Victoria din localitate, luptă
torii formațiilor primei serii a divi
ziei A au susținut partidele inaugu
rale. Competiția, la care participă 
unele dintre cele mai bune echipe ale 
campionatului, printre care Steaua, 
Dunărea Galați, Dinamo București, 
Progresul Brăila și Petrolul din loca
litate, se bucură, încă din start, de 
dispute extrem de aprige și de 
bun nivel tehnic. Ne-au plăcut 
mod deosebit confruntările din
mitele categoriei 48 kg, Gh. Ștefan 
(Steaua) — I. Carbulea (Mentorul 
Pitești) și I. Neagu (Dunărea Galați) 
— V. Negru (Nicolina Iași) la capă
tul cărora primii au ieșit învingători. 
Consemnăm, de asemenea, cîteva par
tide încheiate cu tușuri foarte spec
taculoase: V. Patrița (Nicolina Iași) 
b.t C. Neaga (Montorul Pitești), cat. 
57 kg, I. Lotreanu (Hidrotehnica Con
stanța) b.t. C. Ignat (Dunărea Galați), 
cat. 62 kg și P. Coman (Steaua) b.t.

C. Zaharia (Dinamo
68 kg.

București), cat.

V. ALBU 
telefon). — In-

mo Brașov) b.t. E. Cîrciumaru (Șc. 
sp. Olimpia Craiova).

un 
în 
li-

BRAȘOV, 25 (prin
trecerile luptătorilor ce fac parte din 
echipele seriei a Il-a au început sub 
cele mai bune auspicii. încă din pri
mul tur. majoritatea concurenților 
au dovedit o pregătire tehnică cores
punzătoare unei astfel de competiții, 
susținînd meciuri viu disputate, pre
sărate cu multe procedee tehnice 
spectaculoase. Iată citeva rezultate 
mai importante: cat. 48 kg: M. Căl- 
dăraru (Dinamo Brașov) b.t. I. Ghi- 
țea (Rapid. București), I. Gyorfi (Vul
turii Textila Lugoj) b.p. D. Răzeanu 
(Șc. sp. Olimpia Craiova); cat. 52 kg: 
A. Brîndușan (C.F.R. Timișoara) b.p. 
C. Bălăianu (C.S. Satu Mare), ' ~ 
(C.S.M. Reșița) b.p. O. Feher 
mo Brașov); cat. 62 kg: Gh. 
(C.S. Satu Mare) b.t. Al.-Popa 
nul Arad), P. Cearnău (C.F.R. Timi
șoara) b. descalificare P, Satmari 
(A.S.A. Brașov), Gh. Dobronel (Dina-

I. Ena 
(Dina- 

Stan 
(Vago-

C. GRUIA
TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). — 

Pe terenul de handbal al clubului 
Mureșul din Parcul sportiv „23 Au
gust" au fost amenajate două saltele 
de lupte pe care își dispută șansele 
competitorii din echipele seriei a 
IlI-a. Din cele 40 de meciuri din ca
drul primului tur s-au detașat, în
deosebi, cele susținute de luptătorii 
brașoveni de la Steagul roșu, Gh. 
Bîrcă (cat. 48 kg), P. Androne (cat. 
68 kg) și C. Paraschiv (cat, 82 kg), 
învingători înainte de limită. Dintre 
luptătorii formației Mureșul din lo
calitate cea mai bună comportare a 
avut-o cunoscutul sportiv Ludovic 
Ambruș (cat 82 kg) care a realizat, 
în meciul inaugural, un tuș de... chi- 
nogramă. în cel mai spectaculos meci 
E. Sipos (C.S.M. Cluj) a dispus la 
puncte (16—12) de P. Feketics (Mu
reșul).

I. PAUȘ

ECHIPA ROMĂNIEI

PENTRU „CUPA DUNĂRII" LA
Mîine începe o nouă ediție a 

competiției internaționale de mo- 
tocros, dotată cu trofeul „Cupa 
Dunării". întrecerile primei etape 
vor avea loc în orașul cehoslovac 
Nitra, iar în program figurează o 
singură clasă, rezervată seniorilor, 
250 cmc.

EVITAT RETROGRADAREA

plăcută, spectaculoasă, cu o evoluție 
a scorului captivantă. Au marcat: 
Savu 21, Pruncu 15, Dimitriu 15, Sza- 
badoș 12, Capotă 2, Taflan 2, Boca 4 
peritru Politehnica, respectiv Villanyi 
18. Goian 16, Schnebli 11, Moldovan 
2, Grosskopf 6, Nedelea 5, Doboși 4. 
Au arbitrat bine V. Cadar și P. 
Pasere.

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI 
66—41 (34—19).

CRIȘUL 
TG. MUREȘ

ORADEA — VOINȚA
70—59 (38—28).

D. STĂNCULESCU

FARUL - RAPID 60-66 IN CAMPIONATUL MASCULIN
CONSTANȚA 25 (prin telefon), în 

sala sporturilor din localitate s-au 
desfășurat partidele 
XXVIIl-a din cadrul campionatului 
masculin de baschet,
scurte considerații asupra 
lor :

etapei a

Iată citeva 
întilniri*

final, cu un plus 
diștii au izbutit
Au înscris : Vlntilă 20, Stănescu 18, 
Tursugian 12, Simulescu 2. Popescu 
2. Predulea 8, Vlădescu 14 (Rapid) 
și Ivasceneo 14, Pașca 13, Purcă- 
reanu 10, Bănică 3, Spînu 16, Ca- 
raion 4 (Farul). Au arbitrat foarte 
bine C. Negulescu și G. Berekmeri.

MOTOCROS
vor alinia echipele 
Uniunii Sovietice, 

Ungariei, Iugoslaviei, Bulgariei, Ce
hoslovaciei și României. Țara noas
tră va fi reprezentată de următorii 
motocicliști : Ștefan Chițu, Mihai 
Batiu, Adam Crisbai și Petre 
căci. Alergătorii români vor fi 

. duși de antrenorul brașovean, 
Ștefani.

La start se 
naționale ale

Mîine, la Galați

Lu-
con-
Otto

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE 
VITEZĂ PE ȘOSEA

Campionatul republican de viteză 
pe șosea, ediția 1973, se inaugurează 
mîine la Galați. Prima etapă a aces
tei competiții se va desfășura pe un 
traseu ales în cartierul Tiglina I. în 
program figurează 7 probe. Și-au a- 
nunțat participarea alergători din Re
șița, Baia Mare, Ploiești, Pitești, Ti
mișoara, Brașov și alte centre din 
țară.

CU MECIURILE

RÂZVAN STRO1ESCU 
Șl KLAUS SCHNEIDER 

AU CÎȘTIGAT PROBELE DE JUNIORI
CĂLĂRIE P=-

călărie la 
vecinătatea 
desfășurat 

caii care
de

în

CRAIOVA, 25 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru jude
țean). în cea de a doua zi a cam
pionatului național de 
obstacole și dresaj, în 
comunei Preajba s-a 
proba de fond pentru
s-au prezentat la calificare. 31 
cai din opt grupări sportive (re
cord pentru asemenea confruntări) 
au luat startul. Toți caii au obți
nut rezultate foarte bune care le 
dau dreptul de a participa la com
petiții viitoare.

După amiază pe hipodromul din 
Parcul Poporului au intrat
concurs juniorii, Ia probele de ob
stacole. La categoria 16 ani, din cei 
31 de participanți doar cinci au 
încheiat parcursul fără penalizări. 
A urmat un baraj în care toți cei 
cinci călăreți au parcurs 
fără penalizări, departajarea 
cîndu-se astfel pe baza 
realizați : 1. Răzvan
(Steaua, cu calul Persic) 37,0 ; 
lise Nacu (C.S.M Sibiu, cu Călin) 
37,2 ; 3. Ileana Mărgineanu (Stea
ua, cu Pripâruș) 37,4. La categoria 
18 ani doar patru concurenți au 
încheiat proba fără penalizări. In 
barajul care a urmat primele trei 
locuri au fost ocupate de : Klaus 
Schneider (C.S.M. Sibiu cu Călin) 
4 p. penalizare — 40,4 sec.; Nico-

traseul 
fă- 

timpilor 
Stroescu

2.

SE REIAU ÎNTRECERILE 
CAMPIONATULUI DIVIZIONAR 

DIN GRUPA B

lae Mladin
Bondoc) ,4 p.
3. Nicolae Vlad (Dinamo București, 
cu Paring) 8 p. penalizare — 41,7.

Ștefan GURGUI

(C.S.M. Sibiu, CU 
penalizare — 47,6 :

A APĂRUT NR. 10 
AL REVISTEI ILUSTRATE

Spicuim din cuprins :
Clubul sportiv Dinamo Ia a 25-a 

aniversare — fotoreportaj cu per
formerii dlnamoviștl.

I.E.F.S. — ACADEMIA MILITARĂ 
78—59 (39—20). Studenții au obținut 
o victorie clară, deși am observat 
Ia bâschetbaliștii de la Academia 
dorința de a realiza un rezultat cît 
mai onorabil. Au marcat; L. Molnar 
13, Szep 4, Braboveanu 15, A. Mol
nar 21, Berceanu 10, Naghy 12, Tu- 
cunel 3 (I.E.F.S.) și Papo 6. Nico-
lescu 12, Teodorescu 4, Marinescu 2, 
Mărgineanu 13, Turcanu 22 
mia). Au arbitrat foarte bine 
nasescu și G. Berekmeri.

UNIVERSITATEA CLUJ — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 88—66 (47—29). Au 
marcat: Demian 29, Ruhring 8, Zdren- 
ghea 22, Schuller 19, Naghi 2, Antal 8 
pentru Universitatea, respectiv Mo- 
drogan 17. Giurgiu 4, Dumitru 17, 
Duță 4, Huzum 16, Dradu 8. Au ar
bitrat C. Negulescu și C. Dumitru.

(Acade-
A. Ata-

FARUL
Cele

RAPID BUCUREȘTI — 
CONSTANTA 66—60 (22—35). 
două formații au furnizat cea mai 
disputată și interesantă (ca evolu
ție a scorului) partidă a zilei. Gaz
dele au început mai bine, conducînd în 
min. 10 cu 18—8. în continuare, am
bele echipe au luptat cu ardoare, 
scorul echilibrînciu-se pe parcurs. în

STEAUA—I.C.H.F. 93—89 (47—40),
Nu ne așteptam ca jucătorii celor 
două echipe să aibă comportarea pe 
care au avut-o în această tatîlnire. 
Mai precis, de-a lungul întregii parti
de baschetbaliștii ambelor formații au 
comentat și au reproșat fiecare gre
șeală a coechipierilor, dar mai ales, 
deciziile arbitrilor. Mărturisim că nu

cum s-ar fi terminat acest meci 
el ar fi avut și o oarecare miză 

în afară de obținerea doar a unei 
victorii de orgoliu în fața partene
rilor de întrecere. Păcat că au exis
tat astfel de aspecte negative, deoa
rece partida a avut și momente inte
resante, mai ales spre final, cînd 
I.C.H.F. a reușit să reducă din handi
cap. Printre puținii jucători care au 
evoluat normal, disciplinat, a fost 
Dikay, foarte util echipei sale în jocul 
sub cele două panouri. Au marcat: 
Tarău 18, Savu 2, Baciu 4, Pîrșu 10, 
Cernat 8, Dumitru 14, Oczelac 32. Io- 
neci 5 pentru Steaua, respectiv Anto
nescu 2, Dikay 32, Bulat 15. FI. Nicu- 
lescu 4, Mălușel 18, Chiciu 12, Cîm- 
peanu 6. Au condus bine E. Niculescu 
și Fr. Took.

de luciditate, rapi- 
să obțină victoria

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA —
POLITEHNICA CLUJ 76—63 (38—33)

Duminică se reiau întrecerile cam
pionatului diviziei A la polo, 
ce primele șase formații (din 
A) au jucat meciurile celor 
tururi din primăvară — a mai 
de disputat jocul Dinamo — 
— acum vor intra în competiție ce
lelalte 6 echipe divizionare : C.S. 
Școlarul, Crișul și Olimpia Oradea, 
Mureșul Tg. Mureș, Vagonul Arad și 
Industria lînii Timișoara.

Reprezentantele Oradei. ca și Va
gonul Arad vor alinia loturile folo
site și în ediția precedentă. Forma
ția din Tg. Mureș reapare în prima 
divizie după o absență de 10 ani 

conducerea tehnică a cunoscutu- 
antrenor V. Daroczi. în lot — 
mulți jucători cu exeriență. ală- 
de tineri, printre care F. Simon, 
vechiului internațional. Echipa

După 
grupa 
două 

rămas 
Rapid

larilor bucureșteni pregătită de Paul 
Niculcscu. Din păcate însă, aceasta 
va debuta duminică (ora 11) la ștran
dul Tineretului fără să beneficieze 
de aportul proaspătului internațional, 
L. Răducanu, plecat cu echipa națio
nală în turneu la Utrecht.

Meciurile primei etape : C.S. Șco
larul — Industria lînii Timișoara. 
Olimpia Oradea — Vagonul Arad și 
Mureșul Tg. Mureș — Crișul Oradea.

FOTBAL : • Intilnlrea dintre 
România și R. D. Germană, o im
portantă opțiune pentru calificare. 
Ce declară antrenorii celor două 
reprezentative. Valentin Stănescu 
șl Georg Buschner. • Sportul stu
dențesc lansat în cursa pentru 
evitarea retrogradării.

BOX : m actuaUtate. campiona
tele europene de la Belgrad. Pu- 
giliștii români gata de start. Ta
bloul complet al medaliaților ro
mâni la campionatele europene.

ATLETISM : Carol Corbu sin
gurul campion european al atle
tismului românesc, într-un amplu 
fotoreportaj.

VOLEI : Echipele campioane — 
Dinamo Ia băieți șl Rapid la tete.

ORIZONT EXTERN : • Capi
tala Iugoslaviei este gata să în- 
timpine finala C.C.E. între Ajax 
Amsterdam și Juventus Torino. • 
In „țara urmașilor araucanilor" 
— Chile — tenisul ocupă un ioc 
de frunte.

Rubricile „Din legendele sportu
lui cu pedale”, „Jurnal intim" 
precum și paginile de „Magazin 
sportiv" completează acest intere
sant număr al revistei ilustrate 
SPORT.

ULTIMA ETAPĂ

A TURULUI CAMPIONATULUI REPUBLICAN
început acum mai bine de trei 

luni, campionatul republican . de 
tenis de masă a 
etapă a turului 
deoarece unele 
cat) programată, 
vorba de două 
șl patru 
completa.:

Sîmbătă, tete: Voința București- 
C.S. Arad I (sala din str. Aurora

de 
ajuns la ultima 
(incompletă însă, 
meciuri s-au ju- 
azi și mîine. Este 
întilniri feminine 

masculine. Iată etapa

nr. 1, de la ora 17,30), duminică, 
fete :
II (sala 
băieți: 
I.E.A.B.S. 
rești-C.S.
Ia ora
Buzău-Locomotiva București, 
merțul 
București.

Voința București-C.S. Arad 
Progresul, de la ora 9), 
Universitatea Craiova- 
București, Voința Bucu- 
Arad (sala Progresul, de 

10,30), Școala sportivă 
Co- 

Tg. Mureș —• Politehnica

DINAMO — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 87—60 (45—22).

A. VASILESCU

sub 
lui 
mai 
turi 
fiul 
timișoreană Industria lînii a promo
vat de asemenea o serie de tineri 
poloiști, dar după cîte sîntem in
formați, acestora nu li s-au asigurat 
în acest sezon condiții prea bune de 
pregătire. în sfîrșit, așteptăm debu
tul în prima divizie a formației șco-

&ALTER& ‘ CAMPIONI NAȚIONALI

în etapa a 22-a a diviziei A

NU SE ANUNȚĂ MODIFICĂRI SPECTACULOASE ÎN CLASAMENT...
Etapa a 22-a a diviziei A de 

rugby programează un semi-derby. 
El va avea loc la Petroșani, unde 
formația locală Știința va juca în 
compania XV-lui de la Dinamo 
București, In tur. rezultat nedecis. 
0—0. Acum... Cine va cîștiga are 
toate șansele să încheie competiția 
oe locul III.

Interesant se arată a fi și me
ciul dintre Sportul studențesc și Po
litehnica Iași. După un 7—7 în tur. 
studenții bucureșteni aspiră, firesc, 
acasă, la o victorie. Nu va fi prea 
ușor de obținut, dat fiind faptul că

ieșeni s-au dovedit a fi 
învins, chiar atunci cînd 
deplasare.
mai ținti la locul I, Uni-

studenții 
greu de 
joacă în

Fără a 
versitatea Timișoara va primi re
plica Farului, meci în care păs
trează prima șansă. O victorie care 
va ține mai mult de... orgoliu.

Pentru C.S.M. Sibiu, această for
mație vrednică și serioasă, partida 
cu 
un 
pe 
în 
rezultatul din tur (4—4).

Grivița Roșie va evolua în com
pania Gloriei. Echipa lui Viorel 
Moraru, cu un joc sensibil îmbu
nătățit de la etapă la etapă, trece 
drept favorită.

In sfîrșit, la Suceava, o posibilă 
victorie — tardivă, însă, pentru su
praviețuire — a C.S.M. în meciul cu 
Rulmentul Bîrlad...

Precizia Săcele poate însemna 
prilej de trecere de pe locul 8 
7 și chiar 6. Aceasta, evident, 
cazul în care nu se va repeta

STEAUA A ÎNVINS PE VULCAN
Ieri, pe stadionul Steaua, într-un meci 

contind pentru etapa a 22-a a Diviziei 
A de rugby, echipa Steaua a întllnit 
pe Vulcan. Rugbyștil militari au obți
nut victoria cu 27—3 (21—0). (O. GUȚU)

ION HORTOPAN (Olimpia) Șl MARIAN GRIGORAȘ (Petrolul Ploiești)
CLUJ, 25 (prin telefon). în sala 

Armatei din localitate au început 
întrecerile campionatelor naționale 
de haltere pentru seniori. La startul 
disputelor pentru cele nouă titluri 
s-au aliniat 106 halterofili din 24 
de asociații și cluburi sportive din 
toată țara. Cei mai mulți reprezen
tanți aparțin cluburilor Rapid și 
C.S.M. Cluj (13), în timp ce catego
riile cele mai populate sînt ușoară 
(16), semimijlocie și mijlocie (cîte 
14). Vineri după amiază, pe podiu
mul de concurs au apărut cei mai 
mici halterofili, cei de la categoria 
muscă și cocoș, care s-au întrecut 
mai întîi la „smuls". în rîndul 
concurenților de la cea mai ușoară 
categorie pentru primele locuri au 
candidat Ion Hortopan (Olimpia), 
Zoro Fiat (Steaua) și campionul de 
juniori Vasile Iancu (S.N. Constan
ța). Acesta din urmă a ridicat cu 
ușurință bara de 80 kg și apoi a în
cercat de două ori la 86 kg — ten
tativă de record european de ju
niori — dar încercările sale au 
eșuat. Zoifo Fiat a intrat la 85 kg, 
iar Hortopan la 90 kg. Ambele în-

cercări au fost reușite. Deși a ra
tat de două ori la 95 kg, Hortopan 
a cîștigat primul loc cu rezultatul 
reușit la prima încercare — 90 kg. 
Locul doi a revenit lui Z. Fiat cu 
85 kg, iar locul trei lui V. Iancu 
cu 80 kg.

La cat. cocoș M. Grigoraș (Petro
lul Ploiești) și Stan Dinică (Steaua) 
au realizat același rezultat la 
„smuls" i 97,5 kg. Locul 1 a revenit 
lui Dinică (mai ușor la cîntar) ur
mat de M. Grigoraș, ambii cu 97,5 
kg și Marcel Chiamil (S.N. Constan
ța) cu 85 kg.

Ea cat. muscă, stilul aruncat titlul a 
fost cîștigat de Hortopan cu 115 kg, 
urmat de Fiat 115 kg (mai greu la 
cîntarul oficial) și de Iancu cu 110 
kg. în urma acestor rezultate la to
talul celor două probe Ion Hortopan 
a devenit compion național cu 205 
kg urmat ■ de Z. Fiat cu 200 kg și 
V. Iancu cu 190 kg.

La cat. cocoș, la aruncat, Grigoraș 
a realizat 125 kg Emeric Z___ '
(Rapid Oradea) 122,5 kg și Stan Di 
nică 120 kg. Clasament La .
1. M. Grigoraș 222,5 kg 2. S. Dinică 
217,5 kg 3. N. Chiamil 195 kg.

Mihai TRANCA

Covaci

total:
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înaintea campionatelor europene

SPORTIVII ROMÂNI, ÎN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI
C. Gruiescu, S. Cuțov

Pregătirile boxerilor noștri pentru 
apropiatele campionate europene de 
la Belgrad au intrat „în linie 
dreaptă1*. Antrenorii emeriti Ion 
Popa și Petre Mihai i-au supus pe 
sportivii selecționați unor teste se
rioase. Joi seara, la arena „Semă
nătoarea**. aceștia au avut de su
portat asaltul unor sparring-part- 
neri redutabili, ce i-au solicitat din 
plin. în cursul galei. pugiliștii frun
tași au făcut dovada cunoscutelor 
lor calități tehnico-tactice, dar au 
fost și momente în care cîtiva din
tre ei au demonstrat că în perioada 
imediat următoare (destul de 
scurtă !) trebuie să-și remedieze de- 
ficientele manifestate în compania 
partenerilor de întrecere de joi 
seara. Ștefan Băiatu a întîlnit timp 
de 2 reprize’ pe Florea Zamfir și 
una pe Constantin Lucian. De la 
ambii, reprezentantul nostra la ca
tegoria semimuscă a recepționat des
tule lovituri, apărarea sa lăsînd 
de dorit pe parcursul întregu
lui meci. Constantin Gruiescu a 
rămas același sportiv serios, con-

și I. Alexe In formă
știincios în pregătire și extrem de 
precis și economic în mișcări, ceea 
ce s-a văzut în fata ambilor ad
versari pe care i-a întîlnit: I. Fa- 
redin și V. Drăgan. Loviturile sale 
precise și apărarea ermetică ne fac 
să apreciem că el va fi la Belgrad 
unul dintre protagoniștii categoriei 
muscă. Cocoșul Mircea Tone, com
bativ ca întotdeauna, rămîne să 
confirme la C.E. progresul înregis
trat în ultima perioadă. Gabriel Po- 
metcu resimte încă inactivitatea 
competițională. în meciul cu Rădu- 
canu Ivanciu, rapidistul a recepțio
nat multe lovituri ce puteau fi evi
tate. dacă nu s-ar fi angrenat în 
stilul obstructionist al adversarului ' 
său. Totuși, cu experiența sa de 
concurs, reprezentantul nostru la 
categoria pană poate realiza la 
Belgrad rezultate care să-i confir
me clasa ridicată.

Simion Cuțov continuă drumul as
cendent. în compania lui Constan
tin Stanef (impresionant de bun și 
eficace, atunci cînd ia lucrurile în 
serios) semiușorul dinamovist a

f HANDBAL DERBYUL MASCULIN

ÎNTRUNEȘTE TOATE CONDIȚIILE
UNUI PROMIȚĂTOR SPECTACOL SPORTIV

Âzi, la ora 18, pe terenul
Cel de al XV-lea titiu de campi

oană a țării la handbal masculin (este 
vorba, firește, de varianta „modernă**, 
în 7 jucători, a acestui sport) va fi 
decernat astăzi după amiază, pe te
renul din parcul Dinamo, la sfîrșitul 
meciului dintre Steaua și Dinamo 
București, jucătorilor formației Stea
ua, care indiferent de rezultatul cu 
care se va încheia partida, intră în 
posesia, mult invidiatului titlu.

Cu alte cuvinte, această atît de aș
teptată confruntare de vîrf a între
cerii echipelor masculine de hand
bal are toate condițiile să se desfă
șoare într-o atmosferă pe deplin „o- 
limplcă**, disputa fiind absolvită de 
apăsătoarea luptă pentru puncte. 
Există, deci, toate premisele pentru 
ca jocul să ofere celor prczenți tot 
ce are mai frumos handbalul modern, 
cu atît mai mult cu cît Steaua și 
Dinamo București sînt două echipe 
cu reale posibilități în această direc
ție. De asemenea, nu poate fi uitat 
și un alt amănunt interesant și anu
me acela că, dincolo de ambițiile 
competiționale legate de rivalitatea 
dintre aceste formații și care dintot- 
deauna a generat întîlniri echilibrate, 
acum partida are și o deosebită im
portanță pe planul conturării defini
tive a lotului reprezentativ, care în 
această vară intră în ultima parte — 
cea mai importantă — a pregătirilor 
pentru C.M. din 1974 (februarie, R. D. 
Germană)

Tn sfîrșit, meciul de azi dintre 
Steaua și Dinamo București se în
scrie prin evenimentele sportive de 
marcă ale acestui final de săptămî- 
nă și prin aceea că el reprezintă și 
momentul de rămas bun al unor mari 
jucători de handbal din țara noastră. 
Este vorba de maeștrii emeriți ai 
sportului Gh. Gruia și Ion Popescu,

Dinamo: Steaua — Dinamo București 
ambii de la Steaua, care vor fi sărbă
toriți cu acest prilej de clubul și 
coechipierii lor la încheierea unei 
prodigioase activități. Sîntem convinși 
că toți iubitorii handbalului din Ca
pitală nu vor pierde un astfel de pri
lej, motiv pentru care le dăm întîl- 
nire pentru astăzi la ora 18, pe tere
nul de handbal din parcul Dinamo.

boxat bine, nu a riscat nimic în 
fața redutabilului său adversar. A- 
vem convingerea că, la Belgrad. Si
mion Cuțov va avea un cuvînt de 
spots în disputa pentru medalii. Paul 
Dobrescu a întîlnit doi adversari 
duri (C. Hodut și C. Stanciu). Titu
larul categoriei ușoare nu a arătat 
verva de altădată și spre sfîrșitul 
meciului a slăbit vizibil ritmul de 
luptă. Sperăm ca această scădere 
de ritm să nu fie cauzată de o 
pregătire fizică deficitară. Alexan
dru Popa (semimijlocie) și Sandu 
Tîrîlă (mijlocie mică) nu au arătat 
nimic deosebit, ei rămînînd să con
firme încrederea ce li s-a acordat 
pe ringul campionatelor continen
tale.

Alee Năstac, după două reprize de 
studiu cu mijlociul V. Tecuceanu, a 
arătat, în ultima, cînd a avut în 
fată pe semigreul P. Cojocaru. că 
poate aspira cu îndreptățite spe
ranțe la una din medaliile conti
nentale. Greul Ion Alexe a boxat 
cite o repriză cu Gh. Matache, P. 
Cojocaru și M. Constantinescu. El 
s-a mișcat bine, a calculat cu pre
cizie distanța de luptă și a lovit 
eficace, rămînînd unul dintre can
didat ii autorizați la o medalie 
a C.E.

După gală, antrenorul federal, 
prof. Alexandru Vladar, solicitat 
să-și spună părerea despre evoluțiile 
selectionabililor a precizat : „Una 
este testul la care am asistat si 
alta va fi situația pe ringul belgră- 
dean. în zilele ce au mai rămas 
pînă la primul gong, băieții vor 
face ultimele retușuri și sper ca, 
în disputa cu cei mai buni pugiliști 
de pe continent, școala românească 
de box să-si confirme clasa. Cred 
că antrenorii lotului vor încerca să 
facă totul, în aceste zile, pentru ca 
elevii lor să ridice ritmul de luptă 
în ultima parte a meciurilor, deoa
rece. în majoritatea cazurilor, ju
decătorii se lasă impresionați de 
modul cum încheie o partidă cei ce 
se înfruntă între corzile ringului".

Paul IOVAN

Astăzi, de la ora 17, 30, la Pitești,

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ,
0 PARTIDA DECISIVA

PENTRU FORMAȚIA
NOASTRA DE TINERET

Jucătorii accidentați in partida de miercuri au fost refăcuți

ROMÂNIA

ANGHELINI SATMĂREANU 
DUMITRIU IV 

MULJESCU MOLDOVAN

CAVAI
II G. SANDU MATEESCU 

MARIAN POPESCU
DUDU GEORGESCU PETRESCU

PITEȘTI — ora 17,30 —
_________ __ _______ de arbitri din Turcia, avindu-l la centru 

pe IBRAHIM FîRLA, ajutat la linie de Vence EKREUR și Eroi EROGLU

Stadionul „1 Mai"
Partida va fi condusă de brigada
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R. D. GERMANĂ

CANOTAJ
—-------- ■■ ■ r ASTĂZI, LA SNAGOV,

FINALELE CAMPIONATULUI DE AMBARCAȚIUNI MICI

@ Se anunfă dispute dirze pentru primele locuri

• Oaspeții
Uvertura partidelor oficiale dintre 

echipele României și R.D. Germane 
va fi semnată astăzi la Pitești — de 
team-urile de tineret. Partidă deci
sivă pentru echipa noastră, pentru că 
o victorie ar echivala cu cîștigarea 
grupei preliminare și calificarea sa 
în sferturile de finală ale campiona
tului european de tineret. Iar for
mația antrenată de Cornel Drăgușin, 
singura neînvinsă în grupă, deține 
teoretic prima șansă pentru care va 
trebui, însă, să activizeze la maximum 
întregul său registru fizic-tehnic-tac- 
tic și, mai ales, volitiv. Șansa aceasta 
teoretică. nu trebuie, cumva, să ducă 
la subaprecierea calităților adversa
rului de astăzi, bine clădit fizic, cu 
o mare putere de luptă și cu cițiva 
jucători de valoare, dintre care extre
ma stingă Schulenburg — jucător in
cisiv, cu dribling fin și rază mare de 
acțiune — pare să fie pericolul cel 
mai mare pe contraatac.

Astăzi, la Pitești, echipa oaspete va 
încerca și ea, ca orice echipă în de
plasare, un joc de apărare, cu „li
bero" declarat, punîndu-și toate spe
ranțele în forța sa fizică și arma con
traatacului. Antrenorul echipei noas
tre cunoaște aceste lucruri. Cunoaște 
și echipa R. D. Germane pe care a 
văzut-o de două ori în ultima vreme, 
și va încerca în special „contracara
rea punctelor forte ale oaspeților prin 
evitarea angrenării în jocul tor de

au sosit ieri

noastră
pentru

Echipa 
probabilă 
partida de astăzi. 
Rîndul de sus. de 
la stingă la 
dreapta: Matees
cu, Dumitriu IV, 
G. Sandu. Sătmă- 
reanu II, Anghe
lini. Rîndul de 
jos: Anghel (care 
nerefăcut complet 
după accidentul 
de miercuri, va fi 
înlocuit cu Mul- 
țescu), Petrescu, 
Cavai, Moldovan, 
Marian Popescu, 
Dudu Georgescu.

„planuri de asalt" vor duce la izbîn- 
dă, numai și numai printr-o dăruire 
totală și valorificarea maximă a 
frumoaselor calități de care dispun

colegilor din Pitești, a reușit adevă
rate performanțe medicale, ne-a pre
zentat următorul tabel: „Mulțescu e 
refăcut; Dudu Georgescu, care a avut

valorificarea piu. 
aceste

forță, de luptă, prin 
suluj de tehnicitate". Toate

CURS DE PERFECȚIONARE A 
ANTRENORILOR

în zilele de 28, 29, 39 șl 31 mai, Fede- 
■aț.ia română de handbal organizează în 
București cursul de perfecționare a an- 
renorilor divizionari și sesiunea de co- 
nunicări a colegiului central de antre
nori, La curs vor participa toți antrenorii 
echipelor feminine și masculine din di- 
ziziile A și B, membrii colegiului cen
tal lărgit al antrenorilor, precum și an- 
renorii loturilor reprezentative.
cursul șl sesiunea de comunicări vor 

ivea loc la Centrul de cercetări știjnți- 
lice „23 August".

După consumarea seriilor și a re
calificărilor, ieri după amiază s-au 
desfășurat, pe lacul Snagov, semi
finalele campionatului republican 
de canotaj rezervate ambarcațiuni
lor mici (seniori și senioare). Timpul 
nefavorabil — vînt puternic și va
luri mari — a stînjenit serios buna 
desfășurare a întrecerilor, în aceste 
condiții semifinaliștii trebuind să 
depună eforturi în plus pentru a 
obține dreptul de participare în ul
tima fază a competiției.

La schif simplu feminin, prima 
serie a fost cea mai tare, trei dintre 
cele șase concurente emitînd serioa
se pretenții la un loc pe podiumul 
finalei Este vorba de Ioana Tudo- 
ran, Elisabeta Lazăr și Maria Micșa, 
care au și trecut linia de sosire în 
această ordine. Alături de ele în fi
nală vor mai fi prezente Teodora 
Boicu, Marioara Sîngeorzan și Doina 
Bărdaș. La schif 2+1, Voința Bucu
rești a reușit să intre în finală cu 
două echipe (stroc-Wiener și Stoian); 
în schimb barca în care se aflau 
Lineara și Trancioveanu, clasîndu- 
se pe locul 4 în serie, va lupta as
tăzi doar pentru locurile 7—12 ! în

finala primelor șase s-au mai cla
sat : Politehnica Timișoara (stroc- 
Gădălean), Olimpia (Gavluc), Meta
lul (Neacșu) șl un alt echipaj al 
Politehnicii Timișoara, cu stroc-Ior- 
govan.

întrecerile schifiștilor au desem
nat în reuniunea de dimineață e- 
chipajele care vor lua startul in 
prima finală, proba de 2 + 1. Cano
torii de la Dinamo au reușit să se 
califice cu trei echipaje (unul dintre 
ele fiind alcătuit din reputații P. 
Ceapura, St. Tudor și L. Lovrenschi). 
Au șanse de a ocupa locuri fruntașe 
în cursa decisivă și schifiștii de la 
Steaua.

La simplu vor participa în finală: 
Mereuță și Constantin (ambii de la 
Steaua), Cergă și Silassi (Dinamo), 
Oprișan (C.N.U.), în timp ce la 2 
fără cîrmaci finalistele sînt i Di
namo (cu trei echipe —stroc-Gall, 
Tușa și Oanță), Steaua (Ocneanu) 
și C.N.U. (Rădulescu).

Finalele au loc astăzi la Snagov, 
de la ora 9, în prima paria cele fe
minine, apoi cele masculine.

Floria ALEXANDRESCU

Echipajul St. Tudor. P, Ceapura și 
L. Lovrenschi este favoritul net al 

finalei din proba de 2+1.

Foto: Theo MACARSCHI

SÎMBĂTĂ

CICLISM. Velodromul Dina
mo, ora 16 : „Cupa F.R.C.", con
curs international de pistă.

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 
18: Dinamo Buc. — Steaua 
(A. m).

DUMINICĂ

CICLISM. Velodromul Dina
mo, ora 9 : „Cupa F.R.C.", con
curs internațional de pistă.

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 17,30 i România — 
R. D. Germană (preliminariile 
C.M.) ; teren Metalul, ora 11 : 
Metalul Buc. — Metalul Plopeni 
(div. B) ; teren Flacăra : Flacăra 
roșie Buc. — Autobuzul Buc.: 
teren Voința : Voința Buc. — 
T.M.B.; teren Electronica : Elec
tronica Obor — Dinamo Obor; 
teren Constructorul : Unirea Tri
color Buc. — Azotul Slobozia : 
teren Laromet: Laromet Buc — 
Sirena Buc. (toate meciuri din 
cadrul diviziei C. programate de 
la ora 11) : teren Constructorul, 
ora 9,30 : Unirea Tricolor — 
Speranța (meci feminin).

HANDBAL. Teren Voința, ora 
9 : Voința Buc. — Independenta

Sibiu (A, m) *, teren Giulești, ora 
10,30 : Rapid Buc. — Voința O- 
dorhei (A, f) ; ora 11,45 : Rapid 
Buc. — S. C. Bacău (B, m) ; 
teren Progresul, ora 9,30: 
I.G.E.X. — Gloria Buzău (B. f) ; 
teren Constructorul, ora 10: 
Constructorul Buc. — Vulturul 
Ploiești (B. f).

POLO. Ștrandul Tineretului, 
ora ȚI : C. S. Școlarul — Indus
tria linii Timișoara (Div. A).

SCRIMĂ. Sala Floreasca II. 
ora 9 : „Cupa cutezătorii", con
curs de floretă băieți, cu partici
parea reprezentanților cluburilor 
bucureștene cu secții de copii și 
juniori.

RUGBY. Parcul Conilului, ora 
9: Grivita Roșie — Gloria (div. 
A) : ora 10.30 : Farul — Clubul 
sportiv școlar Buc. (semifinală 
a campionatului de juniori) : 
stadionul Tei, ora 9 : Sp. studen
țesc— Politehnica Iași (div. A); 
ora 10,30 : Constructorul Buc. — 
Agronomia Cluj (meci de califi
care div. A) : teren Constructo
rul, ora 9 : Grivita Roșie — $c. 
sp. nr. 2 (semifinală a campio
natului de juniori) : ora 10.30 : 
Chimia Năvodari — U.R.A. Te
cuci (meci de calificare tn di
vizia A).

AZI, LA ALTENBURG

R.D. GERMANA
(TINERET SUB

la Altenburg selecționata de 
(sub 21 de 
similară a 
joi Ia prînz

Azi, 
tineret 
echipa 
Ajunși 
rii noștri fotbaliști 
drumul spre Leipzig, oraș 
au și fost găzduiți la 
„Park". Abia astăzi, cu 
ceasuri -înaintea începerii 
ei se vor deplasa cu un autocar la 
Altenburg, localitate industrială si
tuată la 40 km de Leipzig. Antre
norul Ion Voica a decis să renunțe 
Ia antrenamentul pe care vroia să-l 
efectueze joi, date fiind oboseala 
drumului și ora tîrzie la care s-a 
ajuns la Leipzig. în schimb, vineri 
după-amiază toți cei 15 jucători 
s-au deplasat la Altenburg și au 
tăcut cunoștință cu gazonul stadio
nului central din localitate ; acolo, 
timp de 60 de minute ei au fost 
supuși unui program care a cu
prins, mai mult exerciții cu caracter 
de menținere a prospețimii fizice. 
O singură excepție, portarul Efti- 
mescu care a efectuat numai cîte
va mișcări din cauza unei plăgi

ani) întîlnește 
R.D. Germane, 
la Berlin tine- 
și-au continuat 

în care 
hotelul 
cîteva 

jocului

ROMANIA
ANI)

la genunchi, provocată în 
verificare de miercuri, cu

deschise 
jocul de 
Flacăra Moreni. Din această cau
ză, cu toate eforturile pe care le 
face medicul lotului, se pare că Ef- 
timescu nu va putea fi folosit în 
formație, așa că locul lui în poar
tă va fi ocupat de Voinea. în rest 
echipa nu va suferi vreo altă mo
dificare f3ță de cea anunțată, ea 
avînd următoarea componență : 
Voinea — Porațchi, F. Marin, Gri- 
goraș, Ciocîrlan — Savu, Iovăncs- 
eu — Ion Ion, Chihaia, Rădulescu, 
Roșu.

Despre adversarii formației noas
tre am aflat că mai mulți dintre 
ei sînt componenți ai unor echipe 
din prima divizie a campionatului 
R. D. Germane. Deci o confruntare 
puternică în care jucătorii noștri 
vor trebui să se întrebuințeze se
rios pentru a obține un rezultat 
favorabil. Partida este programată 
cu începere de la orele 15 (ora 
locală) și va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din R. D. Ger
mană.

tinerii noștri jucători. E ceea ce aș
teaptă publicul piteștean, ceea ce aș
teaptă, de fapt, toți iubitorii fotba
lului din tara noastră. Antrenorul 
Cornel Drăgușin ne-a dat următorul... 
pronostic ; „TREBUIE să cîștigăm!".

Va fi un joc dificil pentru echipa 
noastră. Dar tocmai o partidă deci
sivă ca cea de azi poate etala matu
ritatea acestor jucători talentați, 
aflați, de fapt, în anticamera primei 
reprezentative. La ora actuală, toți 
jucătorii noștri așteaptă cu realism 
și speranță jocul de după-amiază. 
Optimismul lor lucid a fost întărit în 
ultimele ore și de refacerea rapidă a 
accidentaților din ultima partidă de 
verificare. Ieri, dimineață, doctorul 
Nicolae Stânescu care, cu sprijinul

și el o entorsă, e refăcut in propor
ție de 95 Ia sută; Mateescu la fel; în 
privința lui Anghel, totul depinde de 
starea sa psihică; Anghelini a fost 
cel mai grav accidentat, acum e refă
cut în proporție de 90 la sută, dar, 
datorită temperamentului său, sînt 
sigur că va juca." Și ieri, după ul
timul antrenament lotul nostru a fost 
supus unui ultim control medical „In
dici funcționali buni și foarte buni !“ 
Un motiv în 
cesul acestor

plus să credem în suc- 
tineri jucători talentati.

★
D. Germane a sosit,Echipa R.

ieri Ia prînz, pe calea aerului la Bucu
rești. Azi dimineață oaspeții pleacă 
la Pitești.

Mircea M. IONESCU

LA SNAGOV, ULTIMELE
(Urmare din pag. 1)

șind uneori ritmul unui antrena
ment de vineri. Cosmoc coboară 
bagheta, invitînd la moderație. Este 
interesat în primul rînd de cali
tatea soluțiilor tehnico-tactice pe 
un teren lat de 35 de metri. în
curajează pivotările surprinzătoare 
și demarcările rapide, pe culoare 
înguste. Dumitrache și Dobrin simt 
bine încrucișările. Fundașii adverși 
caută să se dubleze și să se redu- 
bleze, pentru a tăia unghiurile. 
Cosmoc cere înmulțirea obstacole
lor, făcînd apel la noi și noi re
plieri din partea apărătorilor.

Antrenamentul s-a terminat. 
„Tricolorii** își caută treningurile

răspîndite pe gazon.’ Ne dăm sea
ma că orice încercare de a ob
ține o declarație ar fi artificială. 
Atmosfera de gravitate care se ci
tește pe 
pare mai 
puns. în 
de copil 
scrie în

Peste cîteva minute urmează tra
versarea lacului. Revederea apei 
e, în sfîrșit, tui prilej de glume, 
în numai cîteva secunde, acești 
bărbați foarte conștienți de di
mensiunile obstacolului care-î aș
teaptă redevin copii. Toți vor un 
locșot- la prora șalupei, pentru a 
simți briza Snagovului.

La ora cînd citiți aceste rînduri, 
„tricolorii" se joacă pe pajiștea din

chipurile tuturor ni se 
sugestivă decît orice răs- 

acest grup, doar zîmbetul 
al lui Dumitrache se în- 
excepție.

ANALIZA ACTIVITĂȚII CLUBULUI STEAUA
(Urmare din pag t)

tivilor pentru competițiile interne 
și în vederea Jocurilor Olimpice din 
1976. precum și a altor mari com
petiții ce vor avea loc în perioada 
imediat următoare — campionate 
mondiale și europene —, scoțîndu-se 
totodată în evidență necesitatea ri
dicării valorii performanțelor spor
tive Ia cel mai înalt nivel.

Exprimîndu-și acordul cu planul 
de măsuri adoptat, participantii la 
ședință — cadre de conducere, an
trenori, tehnicieni și sportivi ai clu
bului Steaua — s-au angajat să de
pună eforturi sporite, să muncească 
cu mai multă pasiune și răspundere 
pentru a obține rezultate mereu mai 
bune, pentru a reprezenta cu cin
ste clubul militar și sportul româ
nesc în arena internațională.

în intervenția sa, generalul-loco- 
tenent Marin Dragnea, evidențiind 
însemnătatea măsurilor stabilite de 
conducerea de partid și de stat pri
vind dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră, a făcut unele re
comandări referitoare la pregătirea 
temeinică a sportivilor militari se
lecționați în loturile naționale, creș
terea exigenței conducerii clubului 
și antrenorilor, îmbunătățirea mun
cii educative și folosirea unor me
tode înaintate în instruirea sporti
vilor.

în încheierea lucrărilor ședinței, 
a luat cuvîntul generalul de armată 
Ion Ioniță, care a scos în evidență 
răspunderile ce revin clubului 
Steaua în lumina măsurilor stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea continuă a spor
tului de performanță din țara noas
tră. în acest sens, ținînd seama de 
condițiile, posibilitățile și cerințele 
ce se pun în fața clubului, a subli
niat direcțiile în care trebuie con
centrate eforturile: îmbunătățirea 
procesului de instruire și a muncii 
educative ; pregătirea cu responsa
bilitate a sportivilor pentru obține 
rea de mari performanțe ; combate
rea atitudinii de automulțumire și 
lichidarea mediocrității în pregăti
re și rezultate ; promovarea cu mal 
mult curaj a tinerilor talentați și de 
perspectivă; crearea de condiții 
care să faciliteze obținerea de re
zultate valoroase de către toate sec
țiile clubului.

Referindu-se la tinuta morală a 
sportivului militar, ministrul Apă 
rării Naționale și-a exprimat încre
derea că. printr-o mai intensă mun 
că desfășurată de organizația de 
partid, va fi imprimat întregii acti
vități de pregătire un pronunțat ca
racter educativ, astfel ca sportivul 
să întrunească în personalitatea sa 
atît calitățile fizice necesare, cît și 
valorile spirituale și etice ale omu

lui nou, demn de epoca noastră so
cialistă. în același timp, a arătat 
că sub conducerea organizației de 
partid, organizațiile U.T.C. sînt che
mate să cultive la tinerii sportivi 
curajul, onestitatea, disciplina, voin
ța, hotărîrea de a se consacra cu
lorilor clubului, gloriei sportive a 
patriei.

întreaga desfășurare a ședinței a 
evidențiat hotărîrea conducerii clu
bului, a antrenorilor și sportivilor 
de a ridica pe noi trepte perfor
manțele clubului Steaua pe plan 
national și internațional.

ULTIMELE BILETE PENTRU LOTERIA
La cererea participanților, ter

menul de. vînzare al biletelor la 
tragerea LOTERIEI ÎN OBIECTE, 
a fost prelungit pînă astă-seară, 
sîmbătă 26 mai 1973, inclusiv, în 
întreaga țară.

Participanții din București își 
mai pot procura biletele și DUMI
NICĂ 27 MAI 1973. PRIN UNITĂ
ȚILE LOTO—PRONOSPORT.

Tragerea Loteriei în Obiecte va 
avea loc marți 29 mai 1973, la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 19 00.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care

SOSIREA OASPEȚILOR
mat un antrenament pe „23 August", 
îl întrebăm dacă s-a fixat asupra 
„ll*‘-lui de duminică.

„Sînt cîteva semne de întrebare, 
provocate de unele accidentări la 
meciurile etapei desfășurate sîmbătă, 
în campionat" — ne spune Buschner, 
După care, adaugă: „Cred, totuși, că, 
în cele din urmă, voi acorda credit 
formației utilizată la Karl Marx 
Stadt, în jocul cu Ungaria: BLOCH- 
VV1TZ. in poartă: BRANSCH, libero; 
GANZERA, SAMMER, KURBJU- 
WEIT, în apărare imediată; SEGUIN, 
UAUCK, KREISCHE, la mijloc; 
LOWE, PETER DUCKE, STREICH, 
în linia întîi. S-ar putea, de aseme
nea, ca, pe parcurs, să procedez și 
la unele înlocuiri. N-ar fi exclus, 
deci, să apelez la serviciile lui Pom- 
merenke, care sîmbătă in echipa sa 
de club, F.C. Magdeburg, a dat 
Plină satisfacție".

Cunosclnd mentalitatea unora 
tre formațiile care evoluează în 
plasare, îl întrebăm .pe antrenorul 
Buschner dacă pentru „București" 
și-a planificat mai mult de un punct.

„Ca și echipa română — a venit, 
prompt, răspunsul — vom juca pen
tru victorie. Un motiv, în plus, care 
mă determină să anticipez un meci 
foarte bun, pe placul exigentului pu
blic din România".

(Urmare din vag I)

Patru dintre ei, Peter Ducke, L6wc, 
Vogel și Blochwitz, componenți ai 
reprezentativei care evoluase în 1567 
pe stadionul „23 August**, revedeau 
Bucureștiul după șase ani; portarul 
Blochwitz, cu care schimbăm cîteva 
vorbe în fugă, își aduce aminte de 
penaltyul apărat de el... Corect, spor, 
tiv, nu-șl arogă prea mari merite, re- 
cunoscînd că numai execuția slabă 
a lui Sasu i-a înlesnit performanța...

...In holul hotelului, obținem date, 
pentru un microtaterviu, de la Georg 
Buschner, antrenorul aflat acum îna
intea celui de al 30-lea joc al... său, 
de cînd a fost numit succesorul lui 
Harald Seeger.

După ce aflăm că, în cantonamen
tul de. la „Kiinbaum" echipa lui n-a 
efectuat nici un joc de verificare și 
că pentru astăzi (mr. ieri) a progra-

di-

din- 
de-

RETUȘURI
fața vilei în care locuiesc. Această 
joacă este ultima variantă a unui 
efort prelungit

TRANSPORTUL IN COMUN ÎN ZIUA MECIULUI ROMÂNIA - R.D.G.
Duminică 27 mai, începind de la orele 13, pentru a se asigura condiții cores

punzătoare transportului spre stadionul „23 August", I.T.B. anunța organizarea unor 
linii speciale de autobuze care vor avea indicativul „MECI" pe urfnătoarele trasee: 
cartierul Berceni (capătul liniilor 32, 32 barat, 83, 94), calea Văcărești, podul Timpuri 
noi, Traian, bd. Republicii, șos. tancului, bd. Marelui stadion : cartierul Drumul Ta
berei (capătul liniei 37) str. Răzoare, Prof. dr. Reiner, bd. Dr. Petru Groza, bd. 
Gh. Gheorghlu-Dej, Piața Universității, bd. Republicii, șos. tancului, bd. Marelui 
stadion ; Gara de Nord (capătul liniilor 32, 32 barat, 79) calea Griviței, str. Pollzu, 
str. Occidentului, bd. Ana ipătescu. Piața Romană, bd. Dacia, str. Taras Sevcenco, 
Foișorul de Foc, bd. Dimitrov, șos. Pantelimon, Stadionul „23 August". Pe aceste linii, 
autobuzele vor face toate stațiile comune cu liniile permanente intre punctele de ple
care și bd. Republicii, (intersecția cu str. Tralan și respectiv Foișor) de unde vor 
circula fără oprire pmă la stadion. -v /

De asemenea, va fi suplimentat numărul tramvaielor pe liniile 13, 14. 23. 24. 
26, 2», pe linia troleibuzului 86 și a autobuzelor 74, 79, 101, 107. Pentru instituții si 
grupuri se organizează curse speciale de autobuze. Comenzile se primesc la serviciul 
circulației I.T.B. str. Pitar Moș nr. 2—4, telefon 12.50.26. Pentru taximetre se pot face 
comenzi la telefon 12.02.40 sau 12.03.86.

BULETINUL MECIULUI DE MÎINE
• Arbitrii partidei România — 

R. D. Germană : ERICH LINEE- 
MAYR (la centru), Ad. Mathias și 
P. Drabek (la tușă), toti din Aus
tria, sosesc astăzi după-amiază, în 
Capitală.

• Delegatul F.I.F.A. este dr. 
Goro Szilagy (Ungaria), membru 
în Comisia tehnică de arbitraj a 
F.I.F.A.

• Porțile stadionului 23 August 
se vor deschide la ora 12.

• Spectatorii sînt rugați să res
pecte indicațiile personalului de 
ordine, precum și cele transmise

prin statia de radioficare. De ase- 
menea, spectatorii sînt rugați, să 
ocupe locurile indicate pe biletele 
de intrare.

MECIURI AMICALE

Pe stadionul Politehnica de la ora 
17, Sportul studențesc va juca în 
compania echipei Steaua. De la a- 
ceeași oră la Constanța, se vor în- 
tîlni F.C. Constanța și Rapid.

în sfîrșit, la Ploiești, de la ora 
17,30, va avea loc meciul amical — 
Petrolul — Dinamo.

ÎN OBIECTE SE MAI POT PROCURA
vă mai puteți depune buletinele 
Ia concursul Pronosport de dumi
nică 27 mai a.c. Dar, iată cum arată 
acest program : I. România A — 
R. D. Germană : II. Delta Tulcea — 
C.S.U. Galați ; III. C.F.R. Pașcani 
— C.S, Tîrgoviște; IV. Ceahlăul 
Piatra Neamț — Progresul Brăila ;

Șl ASTĂZI ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
V Gloria Bistrița — Olimpia Ora
dea ; VI. Electroputere Craiova — 
Minerul Anina ; VII. Metalul Cugir 
— Olimpia Satu Mare ; VIII. Arezzo

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO
FOND GENERAL DE PREMII : 1.002.642 lei 
EXTRAGEREA I : 83 3 88 45 77 62 50 15 14 
EXTRAGEREA a II-a : 5 73 66 79 9 48 
Plata premiilor pentru această tragere 

pînd din 2 iunie pînă la 10 iulie 1973. iar 
din 5 iunie pînă la 10 iulie 1973, inclusiv.

Catania ; IX. Brescia — Reggina; 
X. Genoa — Bari ; XI. Lecco — Va
rese ; XII. Novara — Ascoli ; XIII. 
Reggiana — Perugia.

DIN 25 MAI 1973
din care 11.981 lei report

21 80
va face în Capitală înce
tară începînd aproximativ

57 
se 
în



JOCURILE BALCANICE DE VOLEI

DUBLA VICTORIE
ECHIPELOR ROMÂNIEI
ÎN PENULTIMA ZI

BELGIANUL

T. DOCKX

ÎNVINGĂTOR

ÎN PENULTIMA
TIMIȘOARA, 25 (prin

— După o binemeritată zi 
nă — în care echipele participante 
la Jocurile Balcanice de volei au 
svut posibilitatea să se deconec
teze, asistînd la un spectacol fol
cloric și efectuînd vizite în cîteva 
întreprinderi timișorene — între
cerile au fost reluate vineri cu 
partida dintre reprezentativele fe
minine ale României și Turciei. 
Am asistat timp de 30 de minute 
la un joc școală, în care antreno
rii selecționatei noastre au utilizat 
întregul lot, verificînd astfel, înain
tea meciului decisiv cu echipa Bul
gariei, modul în care sînt aplicate 
diversele scheme tactice indicate la 
antrenamente, cum acționează sex
tetul atunci cînd sînt efectuate mo
dificări în componența sa. Fetele 
noastre au dovedit multă poftă de 
joc, adversarele — fără a opune 
rezistență — s-au mulțumit cu ro
lul de sparing-partener permițînd 
formației române să realizeze cea 
mai rapidă victorie a competiției. 
Scor : 3—0 (2, 0, 4) Succesul volei
balistelor noastre antrenate de N. 
Humă, M, Cliezan și Doina Ivă- 
nescu a confirmat pronosticurile 
anterioare, care anticipau o finală 
România — Bulgaria pentru de
semnarea noii campioane balcani
ce. Să sperăm că jucătoarele noas
tre se vor mobiliza, vor face apel 
la tot bagajul lor de cunoștințe 
tehnico-tactice pentru a urca pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui de onoare.

Arbitrii Bilal Fuga (Albania) și 
Veselia Denkov (Bulgaria) au con
dus bine următoarele formații: 
ROMANIA : Maria Cengher (Helga 
Bogdan). Mariana Baga (Constanța 
Bălășoiu), Eugenia Rebac (Victoria 
Caranda), Mariana Popescu (Marta 
Szekely), Paula Cazangiu (Gabriela 
Popa), Alexandrina Constantinescu 
(Emilia Stoian). TURCIA : Aykan 
Senturk (Akata Perran), Selkan 

Kaglar (liter Avata), Meral Kalfao- 
gl:i (Imren Siliz), Sema Bora 
(Kuliircn Nas), Aylin Ustundaz

telefon), 
de odih-

(Nazahat Ildimir), Giilfer Karabu- 
Iut.

Confruntarea dintre echipele 
masculine ale Albaniei și Greciei 
s-a încheiat cu o surpriză. Deși toți 
cei prezenți aici în sala Olimpia 
acordau prima șansă voleibaliștilor 
albanezi, ei au fost întrecuți cate
goric, cu 3—0 — la 12. 10 și 4. 
Partida a plăcut totuși numeroși
lor spectatori prin dîrzenia cu care 
s-a disputat fiecare minge, sporti
vii greci reușind să găsească bre
șele din apărarea adversă (care a 
fost în acest meci punctul nevral
gic) și să „înscrie" decisiv. S-au 
remarcat Iorganidis și Kurbedis 
de la învingători, respectiv Borova 
și Dashamlr.

plică faptul că primele două seturi 
au fost cîștigate la 8 — deși ele 
ar fi putut fi adjudecate la o dife
rență mai netă — perioadă în care 
am consemnat puncte pierdute di
rect din servicii greșite și 
atacuri eșuate în fileu sau în afara 
fileului. Partida a fost bine arbi
trată de M. Rogoșici (Iugoslavia) și 
T. Todorov (Bulgaria) cărora li s-au 
aliniat următoarele formații i RO
MANIA : Dumănoiu (Tirlici), Chiți- 
goi. Duduciuc, Udișteanu, Bartha, 
Oros ; TURCIA : Kokten. Cakiroglu 
(Alkivilcim), Stikru (Akgiin), Yavuz 
(Yengil), Deniz (Vuran), Oktay 
(Over).

Campionatele europene
fie popice (juniori) ETAPĂ A

PROGRAMUL DE AZI

ora 10 : Iugoslavia — Tur
cia (f)
Turcia— Grecia (m)

ora 15 : Albania—Iugosla
via (na)
România — Bulgaria (f) 
Bulgaria — România (m)

condus foarte bine cuplul ro- 
V. Arhire și V. Ranghel.

partida masculină dintre echi- 
României și Turciei a revenit

A 
mân

Si 
pele 
în mai puțin de o oră voleibaliști
lor noștri cu 3—0 (8, 8, 3). Sextetul 
român a realizat victoria ca urmare 
a unui evident decalaj valoric exis
tent între cele două teamuri, dar e- 
voluția sa de ansamblu poate fi ca
racterizată doar ca satisfăcătoare. 
Și cînd afirmăm aceasta, ne gîndim 
la faptul că jucătorii formației noas
tre, siguri de victorie, n-au mai ac
ționat decît arareori ca în meciurile 
anterioare — adică cu fantezie în 
realizarea combinațiilor de atac Și 
siguranță în sistemul defensiv — 
multe puncte revenindu-le numai ca 
urmare a greșelilor comise de ad
versari, și mai puțin ca rezultat al 
finalizării atacurilor lor. Așa se ex-

întîlnind o echipă aflată în perma
nentă degringoladă în primele două 
seturi, formației masculine a Bul
gariei nu i-a fost prea greu să se 
impună, conducted cu 2—0 în fața 
Iugoslaviei. Se părea că meciul se 
va termina în trei seturi, mai ales 
că voleibaliștii bulgari conduceau 
la un moment dat cu 11—6. Dar, din 
acest moment, pe teren „au apărut" 
alte formații. Pe de o parte, iugo
slavii acționau cu dezinvoltură, do- 
minînd în lupta la fileu, de cea
laltă parte bulgarii deveneau din ce 
în ce mai nesiguri, faDt care a per
mis Iugoslaviei să reducă din han
dicap. Setul patru a fost foarte dis
putat, formația Iugoslaviei cedînd 
în final în fața unui sextet care s-a 
dovedit a avea o rezistență mai 
mare. Așadar scor : 3—1 (6. 10, —13, 
12) pentru Bulgaria. Au arbitrat cu 
scăpări care n-au influențat rezul
tatul P. Arghiropoulos (Grecia) și 
A. Ozer (Turcia).

Deci, sîmbătă după amiază con
fruntarea directă dintre echipele 

României și Bulgariei va desemna 
pe campioana balcanică a celei de a 
Vil-a ediții. Analizînd evoluția 
celor două reprezentative, specia
liștii consideră că prima șansă o au 
voleibaliștii noștri. Rămîne doar ca 
ei să confirme pronosticurile.

Emanuel FĂNTÂNEANU

s-au
cu

succes

Încheiat
liii nou

românesc

PREROV, 25 (prin telefon). — Vi
neri seara, a răsunat pentru a treia 
oară imnul țării noastre în marea 
sală care a găzduit actuala ediție 
a campionatelor europene de po
pice rezervate juniorilor, atunci 
cînd tînăra noastră reprezentantă 
VASILICA----------
mai înaltă 
laureatelor. 
Prin acest 
la fabrica 
București devine triplă campioană 
continentală, cucerind astfel toate 
medaliile de aur puse în joc : cu

PINȚEA a urcat pe cea 
treaptă a podiumului 
în proba individuală, 

titlu, tînăra muncitoare 
de mase plastice din

Concursul internațional

PE LOCUL I
SUZANA

MEDALIA DE AUR „CURSEI PĂCII"

IN PROBA INDIVIDUALĂ
echipa, Ia perechi, împreună cu 
Elisabeta Szilaghi, și la individual. 
Este o performanță rară, pentru 
care eleva antrenorului Tudor Bu- 
zea merită toată admirația, mai 
ales că a avut de înfruntat în fi
nal adversare extrem de puternice. 
Pentru a vă face o impresie asupra 
pasionantei lupte care s-a dat în 
ultima probă a campionatelor, este 
suficient să arătăm că Vasiiica 
Pințea trebuia să doboare la ulti
mele 25 de bile izolate 78 de po
pice spre a intra în posesia invidia
tului titlu. Ea a realizat însă 81,

de scrima de la Sofia

LA FLORETA
ARDELEANU

depășind-o cu trei puncte pe ma
ghiara Agnes Vati. O frumoasă 
comportare au mai avut Elisabeta 
Szilaghi, medaliată cu bronz și Bă- 
lașa Mirică, clasată între primele 
șase jucătoare ale continentului.

CLASAMENTUL FINAL : 1. VA
SILICA PINȚEA 1 213 (399, 415, 
399, iată cifrele realizate în cele 
trei evoluții) — CAMPIOANĂ EU
ROPEANA, 2. Agnes Vati (Ungaria)
1 210, 3. Elena Szilaghi 1 156 (408,
372, 376) ... 5. Bălașa Mirică 1140 
... 12. Erika Szasz 1 124... 14.
Elena Goncear 1122.

în disputele masculine, maghiarul 
B. Csany și-a menținut titlul de 
campion european, totalizînd 2 659 
p.d. Sportivii români au ocupat ur
mătoarele locuri : 11 — V. Pișcoi
2 545, 17. I .Szasz 2 504 p.d., 18. I. 
Stefucz 2 497 p.d.

Delegația tinerilor popicari ro
mâni revine în Capitală sîmbătă 
după-amiază, pe calea aerului, în 
jurul orei 16.

POTSDAM, 25. Marea competiție 
ciclistă de lung kilometraj, „Cursa 
Păcii" se apropie de sfîrșit. Vineri 
s-a desfășurat penultima etapă (a
XV- a) pe ruta Halle-Potsdam (156 
km). Animatorii de pînă acum ai 
competiției, alergătorii polonezi și 
cei sovietici au controlat, cum era 
și de așteptat, cursa pentru a-și 
menține pozițiile fruntașe în clasa
mentul general individual și pe 
echipe. La sprintul final, a învins 
belgianul Tehophile Dockx, crono
metrat cu 3 h 46:31, urmat în ace
lași timp de bulgarul D. Traikov. A 
urmat un pluton condus de sovie
ticul V. Lihaciov, marcat cu 3 h 
46:38, în care se aflau și sportivii 
români C. Grigore și — 
clasați pe locurile 13 și 
17.

Sîmbătă va avea loc
XVI- a, pe ruta Potsdam—Berlin 
(86 km). Actuala ediție a „Cursei 
Păcii" se va încheia după amiază 
cu un mini-contratimp individual 
(9 km), care se va desfășura ps 
străzile capitalei R.D. Germane.

T. Vasile
respectiv

etapa a

SOFIA, 25 (prin telefon, de la 
misul nostru). Mă simt dator să 
cep aceste rinduri prin a adresa 
sincer bravo floretistei noastre Su- 
zana Ardeleanu, câștigătoarea turneu
lui internațional de scrimă de la 
„Festivalna" Este o satisfacție pe 
deplin meritată. Tînăra noastră flo- 
retistă încearcă de mult obținerea 
unor rezultate de prestigiu. Ea și-a 
adus deseori o contribuție importan
tă la succesul echipei naționale. A- 
cum, iat-o, fruntașă și într-o com
petiție internațională.

Suzana Ardeleanu a debutat cu 3 
victorii în turul I, la Sooș, Vințen-

tri- 
în- 
un

Turneul internațional de la Roland Garros

SUBPRIZE DE PROPORȚII
IN ZIUA A TBEIA A ÎNTRECERILOR

Australianul John Newcombe și spaniolul Andres Gimeno eliminați!
Pe 
la 
în 
de 
de

PARIS, 25 (prin telefon). — 
terenurile acoperite cu zgură de 
Roland Garros întrecerile sînt 
plină desfășurare, iar pe foile 
arbitraj sînt înscrise o serie
surprize. Cea mai mare a fost con
semnată la meciul — contînd pen
tru turul întîi —- dintre Milan 
Holecek și John Newcombe, 
unul dintre favoriții campionatelor 
internaționale ale Franței. Primul a 
cîștigat în două seturi : 7—5, 6—1 !

Un alt rezultat neașteptat a fost 
înregistrat în partida din turul II 
care a opus învingătorului de anul 
trecut de la Roland Garros, spa
niolul Gîmeno, pe tînărul argenti
nian de 19 ani, Villas. Ultimul 
și-a apropiat victoria cu 6—2, 5—7, 
8—6. De asemenea, speranța teni
sului suedez, Borg, l-a eliminat pe 
americanul Richey cu 6—2, 6—3.

Tenismanul român Ilie Năstase a 
susținut și cel de al doilea meci, 
adversar fiindu-i cehoslovacul. 
Hrbec. Năstase s-a impus cu auto
ritate, ciștigind cu 6—2, 6—4. în 
turul următor jucătorul nostru se 
va întîlni cu vest-germanul Fass
bender.

FAINA MELNIK

Alte rezultate, simplu bărbați, tu
rul I: Smith — Goven 2—6, 6—1, 
6—3, Ashe — Gulyas 6—4, 6—4, 
Barthes — Alexander 6—3, 6—4, 
Gottfried — Kukal 2—6, 6—4. 6—2; 
turul II : Taylor — Metreveli 6—4. 
6—4, Gorman — Vasquez 6—3, 6—3, 
Kodes — Cramer 6—1, 6—0, Ger
ken — T. Ulrich 6—2, 6—3, Jauf- 
fret— Franulovici 6—4. 7—5, Pa- 
run — Mulingan 6—4, 7—5.

Simplu femei, turul I : Fuchs — 
Virginia Ruzici 6—3, 3—6, 10—8, 
Stove — Bauteleux 6—1, 6—3, Iu- 
dit Dibar (Gohn) — Pattison 6—4, 
6—4, turul II : Ebbinghaus — 
Sandberg 5—7, 7—5, 6—2, Gunther 
— Rossouw 6—3, 5—7, 7—5.

Doi dintre 
concursului

i

animatorii turneului de viteză. Ștefan Leibner, cîștigătorul 
(în stingă) și A. Neagoe, se studiază înaintea atacului decisiv.

Foto : Dragoș NEAGU
RECORD MONDIAL

PE VELODROMUL DINAMO DIN CAPITALA LA DISC:

ÎNTRECERI ATRACTIVE
IN PRIMA REUNIUNE A „CUPEI F. R. C.“

kova și Dermendjeva, în toate ca
zurile cu 4—2. Cu alte două victorii 
— la Ivanova cu 4—3 și la Jahn 
cu 4—1 — ea a trecut în semifinale, 
unde a obținut victorii la Halina 
Balon și Filatova-Derajinskaia cu 
4—3.

Ajunsă în finală. ea a realizat 
4 victorii : 4—2 la Rodriguez și
din nou la Derajinskaia și 4—3 la 
Kopcsandi și Ivanova. Asaltul cu 
redutabila florestistă __
fost cel mai spectaculos din 
cursul. Ardeleanu a condus 
a fost condusă, după aceea, 
și 3—2, dar a găsit resurse 
egala și a cîștiga asaltul.

Clasament final : 1. Ardeleanu
(România) 4 v., 2. Rodriguez (Cuba) 

De- 
v., 5. Kostia-

Kopcsandi (Un-

Asaltul 
sovietică a 

tot con- 
cu 1—0. 
cu 2—1 
pentru a

3 v. 3. Ivanova (URSS) 3 v., 4. 
rajinslcaia (URSS) 3 
kova (URSS) 2 v., 6. 
garia) 0 v.

Celelalte floretiste 
tre s-au comportat 
Stanca-Filip a rămas în semifinale, 
nereușind să treacă de Ivanova și 
Kopcsandi, Ana Bîrbea a fost eli
minată în turul 2, în timp ce Olga 
Szabo a căzut încă din primul tur 
Ea a_ tras cu mult sub posibilități 
Tot în turul I a rămas și Viorica 
Draga; deși a obținut 3 victorii, ea 
a fost eliminată prin... jocul tușa- 
verajului.

Sîmbătă,. proba individuală de 
spadă.

ale țărij noas- 
inegal : Marina

Sebastian BONIFACIU

Astăzi, in turneul de polo de la Utrecht

ECHIPA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE FORMAȚIILE
IUGOSLAVIEI Șl OLANDEI

UTRECHT 25 (prin telefon). —
Echipa 
niei a 
Olanda 
turneu 
mațiile 
și cea 
plasarea 11 jucători : Hubcr și Fi. 
Slavei — portari, D. Popescu, Nas- 
tasiu, C. Rusu. Cl. Rusu, V.
Răducanu, I. Slăvei, Schervan 
Frîncu, însoțiți de antrenorii 
Grințescu și Al. Szabo.

Poloiștii români au sosit 
Utrecht în cursul după-amiezij 
au făcut un prim antrenament 
lumina reflectoarelor în 
„Den Hommel”, care va 
partidele turneului, 
durat decît 45 de minute, deoarece 
sportivii noștri au preferat să se 
odihnească în vederea celor două 
dificile partide care îi așteaptă sîm
bătă. Astfel, echipa noastră va în
tîlni la ora 19. în primul meci al

națională de polo a Româ- 
plecat vineri dimineața în 
pentru a lua parte la un 

internațional alături de for- 
Iugoslaviei, R.F. Germania 

a țării gazdă. Au făcut de

SCHIMBURI DE VIZITE

Rus,
Și 

A.

la 
și 
la 

piscina
găzdui 

Ședința nu a

INTRE SPORTIVII DIN S.U.A. Șl R.P. CHINEZĂ
NEW YORK, 25 (Agerpres). — 

La invitația forurilor sportive din 
R.P. Chineză, un lot de 10 înotă
tori și înotătoare din S.U.A. vor 
întreprinde, la începutul lunii iu
nie, un turneu de trei săptămini 
în această țară. Din lotul sportivi
lor americani fac parte campioa
nele olimpice Karem Moe, Jane 
Barkman .și Micki King, precum și 
Fllie Daniel, Lynn Vidali, Frank 
Heckl, Brain Job. Mitch Ivey, Ste
ven Power și Bernie Wrightson.

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Ccntinuîndu-și, turneul în S.U.A., 
selecționatele de gimnastică ale 
R.P. Chineze au evoluat la Phila- 
dciihia. Peste 5 000 de spectatori 
au urmărit un spectacol sportiv 
de înaltă clasă, oferit de gimnaștii 
și gimnastele celor două formații. 
La masculin, echipa R.P. Chineze 
a obținut victoria cu scorul de 
166,35—160,65 p, iar la feminin au 
cîștigat gazdele cu 110, 60—104,65 p.

turneului, redutabila formație a 
Iugoslaviei, după care se va disputa 
meciul Olanda — R. F. Germania. 
După-amiaza, sportivii noștri vor 
întîlni reprezentativa Olandei, par
tidă ce se va desfășura după me
ciul Iugoslavia — R. F. Germania. 
Duminică după-amiază sînt progra
mate întîlnirile România — R.F. 
Germania și Iugoslavia — Olanda.

REORGANIZAREA
SPORTULUI AMERICAN
WASHINGTON, 25 (Agerpres). — 

Congresul american care s-a ocupat 
în ultimul timp de diferite aspecte 
ale sportului și, în special, de cea a 
dopajului, va efectua o anchetă de 
fond asupra structurilor organizării 
sportului în S.U.A.. anchetă ce ar pu
tea duce la dizolvarea celor două or
ganisme sportive actuale (United 
states Olympic committee și Ama
teur athletic union) și înlocuirea lor 
cu o organizație federală unică.

John Tunney (fiul fostul campion 
mondial de box Gene Tunney), se
nator democrat și președinte al co
misiei desemnate de Congres, a pro
pus crearea unei comisii naționale 
olimpice, alcătuită din 9 membri, ce 
urmează a fi numiți de președintele 
S.U.A., Richard Nixon. Alte proiecte 
prezentate Congresului preconizează 
crearea unui fond național de finan
țare a sportului amator. Printre per
sonalitățile sportive chemate să pre
zinte propuneri comisiei senatoriale 

'se numără fostul campion olimpic la 
aruncarea ciocanului, Harold Con
nolly, campionul olimpic de decatlon 
Bill Toomey, înotătoarea Donna de 
Varona și Jesse Owens, multiplu cam
pion la Jocurile Olimpice din anul 
1963.

al doilea concurs interna- 
pistă al sezonului, dotat 

cu trofeul „Cupa F.R.C.“, a început 
ieri după amiază pe velodromul Di
namo din Capitală pe o vreme favo
rabilă doar în prima parte a reuniu
nii.

La starul celor trei probe care au 
figurat în prima zi a competiției 
s-au aliniat cei mai buni cicliști ai 
țării noastre și o selecționată a spe
ranțelor olimpice din Bulgaria, în 
majoritate tineri aflați la virsta ju
nioratului. Mult gustate de public 
au fost disputele din cadrul turneu
lui de viteză, la oare au participat 
doi alergători străini și patru ro
mâni. Confirmindu-și valoarea, vite- 
zistul nr. 1 al țării noastre, St. Leib
ner, și-a întrecut clar toți adversa
rii. La fel de atractivă a fost și în
trecerea dintre FI. Negoiescu și mai 
tînărul său partener, dlnamovistul 
A. Neagoe, acesta din urmă trecînd 
primul linia de sosire, dar (păcat că 
există acest dar) săvîrșind un gest 
nesportiv a ridicat mina de pe ghi
don și astfel a contravenit regula
mentului, pierzînd seria. îngîmfarea 
s-a răzbunat. CLASAMENTUL: 1. St. 
Leibner (Dinamo) 5 v, 2. FI. Nego
iescu (Steaua) 4 v, 3. A. Neagoe (Di
namo) 3 v, 4. A. Trendafilov (Bul
garia) 2 v.

Pe foile de concurs la proba de 
urmărire individuală (4 000 m) s-au 
înscris trei sportivi români și tot 
atîția bulgari. Dreptul pentru a par-

Cel de 
tional de

ticipa la confruntările pentru locuri- 
le laureate l-au obținut patru aler
gători, care și-au disputat finalele 
avînd, în pluș, un adversar de 
neînduplecat: vîntul puternic,
stîrnit ca din senin. CLASAMENTUL: 
1. M. Ferfelea (Steaua) 5:14,0, 2. P. 
Dolofan (Steaua) 5:14,5, 3. M. Ioniță 
(Dinamo) 5:26,6. 4. I. Ghencev (Bul
garia) 5:28,9.

Cursa americană (50 de ture, cu 
sprint la 5 ture) a fost cîștigată de 

~ î-'-J — P. Dolofan 
p, urmat, în ordine, 
— P. Soare (Steaua) 
Nicolov •— J. Nedel- 
22 p. întrecerile con- 

1 ora 16.
Traian IOANIJESCU

cuplul M. Ferfelea
(Steaua) cu 38 
de N. Gavrilă 
cu 30 p și D. 
ciov (Bulgaria) 
tinua azi de la

TURNEUL DE ȘAH

DE LA DORTMUND
DORTMUND, 25 (Agerpres). — După 

7 runde, în turneul internațional de șah 
de la Dortmund, în fruntea clasamentu
lui se află un pluton de 6 concurenți 
(Spasski, Hecht, Andersson, Duball, 
Marovicl, Popov) toți cu cite 4V2 punc
te. Șahlstul român Victor Ciocâltea ocu
pă locul 10 cu 3 puncte. Rezultate din 
runda a 7-a : Spasski—Gerusel 1—0 ; 
Suesz—Ciocâltea remiză ; Kunstowicz— 
Hecht 1—0 ; Marovici—Andersson remiză.

TELEX • TELEX •
Selecționata masculină de volei a U.R.S.S. 
și-a continuat turneul In Japonia, juclnd 
la Osaka în compania unei reprezenta
tive locale. Voleibaliștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 3—o (11, 
10, 9). Aceasta a fost a patra victorie 
consecutivă realizată de echipa sovie
tică de la sosirea sa In Japonia.

doua : Grecia—Suedia 4—2 (1—1, 2—0,
1— 1, 0—1) ; Bulgaria—Polonia 4—2 (0—9,
2— 1, 1—1, 1—0) ; Anglia—Austria 6—3
(1-0, 0-1, 1—1, 4—1)1

Au continuat meciurile „Festivalului 
Mondial de baschet" de ia Lima. In tur
neul masculin, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 77—70 (41—37) selecționata Iugosla
viei. Serghei Belov a marcat 32 de punc
te, fiind cel mai bun jucător de pe te
ren. La feminin. U.R.S.S. a cîștigat cu 
106—40 jocul cu Peru.
S
în localitatea iugoslavă Hvar au conti
nuat întrecerile turneului de calificare 
pentru Campionatul mondial de polo pe 
apă. Rezultatele înregistrate în ziua a

Boxerul american Jerry Quarry, unul 
din șalangerii Ia titlul mondial deținut 
de George Foreman, a acceptat să-l ln- 
tîlnească pe „greul" Ernie Shavers 
(S.U.A.). Meciul va avea loc la 18 iunie 
la New York. Shavers, în vîrstă de 27 
de ani, a susținut pînă acum 42 de în- 
tîlniri, obținînd 40 de victorii. Quarry 
urma să-l întîlnească pe Garcia (Vene
zuela), însă acesta a pierdut prin K.O. 
meciul susținut la San Juan, în compa
nia americanului Joe Alexander.

în localitatea finlandeză Tikkurila 
(situată în apropiere de Helsinki), s-a 
desfășurat un concurs internațional de 
motocros, contînd pentru Campionatul

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR

BELGRADUL TȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII...

DE PE TERENURILE67,44 m
de atletism 
sportiva

desfâșu- 
sovieticâ 

Faina Melnik a corectat recordul mon
dial la aruncarea discului : 67,44 ni.
Vechiul record a aparținut Argentinei 
Menis cu 67,32 m și fusese stabilit a- 
nul trecut.

Intr-un 
rat ieri,

concurs 
la Riga,

GIANNI MOTTA
CISTIGA ETAPA A 6-A

■>

ÎN TURUL ITALIEI
6-a in Turul Italiei, desfășu- 
Milano și Isseo (144 km) a 

■ — ' ------ (Italia)
realizînd o medie orară 

El i-a învins în sprintul 
Oile Ritter și 

locul 
Eddy 

în cla-

Etapa a 
rată între 
fost cîștigată de Gianni Motta 
în 3h 49:58, 
de 37.569 km. 
final pe Felice Gimondi, 
Franco Bitossi. Deși a sosit pe 
6 (același timp cu învingătorul) 
Merckx continuă să conducă 
samentul general. ■

CURSA AUTOMOBILISTICĂ

„TARGA FLORIO“
ROMA (Agerpres). — Tradițio

nala competiție automobilistică in
ternațională „Targa Florio" a re
venit la actuala ediție echipajului 
Van Lennep (Olanda) — Miiller 
(Elveția), pe o mașină „Porsche". 
învingătorii au realizat o medie 
orară de 114,691 km și au fost ur
mați în clasament de echipajele 
Munari (Italia) — Andruet (Fran
ța), pe „Lancia" și Kinnunen (Fin
landa) — Haldy (Elveția), pe Por
sche".

TELEX •
mondial la clasa 590 cmc. a cîștigat 
suedezul christer Hammargren („Yama
ha"), urmat de belgianul Jaak van Vel- 
thoven („Yamaha") și cehoslovacul Jirl 
stodulka (,,CZ“). După această probă, 
în clasamentul Campionatului mondial 
(clasa 500 cmc), pe primul loc se află 
Stodulka, cu 41 puncte, urmat de Ham
margren — 40 p și Van Velthoven — 36 p.

In localitatea olandeză Ijsselstein, situată 
în apropiere de Utrecht, s-a disputat 
întîlnlrea amicală de polo pe apă din
tre selecționatele iugoslaviei șl olandei. 
La capătul unui joc echilibrat, sportivii 
olandezi au obținut victoria cu scorul 
de 5—4 (1—2, 2—i, 0—1, 2—0). Au marcat : 
Hermsen (3), Buunk și Veer, respectiv 
Staricici, Foliei, Belamarici și Lozica.

înaintea campionatului mondial de ho
chei pe iarbă, care va începe la 26 au-

DE FOTBAL
• La Helsinki, meciul internațio

nal de fotbal dintre echipele de 
amatori ale Finlandei și Olandei. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 1—0 (0—0).

• Selecționata de tineret a An
gliei a evoluat Ia Copenhaga în 
compania reprezentativei 
Danemarcei și a terminat 
te, 1—1 (1—0).

• La Landskrona, în 
riile Campionatului 
fotbal (tineret), s-au întîlnit echi
pele Suediei și Austriei. Gazdele 
au jucat foarte bine, obținînd vic
toria cu scorul de 2—0 (0—0).

• După cum s-a mai anunțat, 
cunoscutul antrenor de fotbal He- 
lenio Herrera a renunțat de a mai 
pregăti echipa A.S. Roma. în locul 
său. la acest club a fost angajat 
Manlio Scopigno, fost antrenor al 
formației Cagliari.

• Finala actualei ediții a tur
neului anglo-italian se va disputa 
la 3 iunie, la Florența, între echi
pele Fiorentina și Newcastle. în 
cea de-a doua semifinală a com
petiției, Fiorentina a cîștigat cu 
scorul de 2—1 (după prelungiri) 
meciul cu Bologna.

• La Seul au început întrecerile 
turneului grupei A a zonei Asia- 
Oceania. contînd pentru prelimi
nariile C.M. Primele rezultate : se
ria I : Japonia — Vietnamul de sud 
4—0 (2—0) : seria a II-a : Israel — 
Malayezia 3—0 (3—0) ; Coreea de 
sud — Tailanda 4—0 (4—0).

similare a 
la egalita-

prelimina- 
european de

TELEX
gust la Amsterdam, selecționata Pakis
tanului va sosi în Europa, unde va în
treprinde un turneu de trei săptămini. 
Hochelștil pakistanezi vor juoa în Fran
ța, Anglia, Spania și Elveția.

Turul ciclist al Bavariei, rezervat ama
torilor, a continuat cu desfășurarea eta
pei a 3-a, pe distanța Bayreuth—Ntlrn- 
berg (173 km). Victoria a revenit ci
clistului vestgerman Olaf Pattian cro
nometrat în 4h39:45. Polonezul Josef Blad 
a ocupat locui 5. în clasamentul general 
conduce Jan Smyrak (K. F. Germania).

în orașul Denian s-a disputat o întîlnire 
masculină de baschet între formația lo
cală Denian Voltaire și echipa poloneză 
Wisla Cracovia. Gazdele au cîștigat cu 
78—61 (36—32).

Conectat la tensiunea marilor în
treceri sportive de către finala „Cu
pei campionilor europeni" la fotbal, 
Belgradul își definitivează — tot
odată — pregătirile în vederea pri
mirii celor mai buni boxeri ai con
tinentului. Pregătirile organizatori
lor sînt aproape de sfîrșit. la ora 
actuală făcîndu-se ultimele amena
jări — mai degrabă auxiliare — la 
noua hală de sport „Pionir", con
struită special pentru reuniunea 
europeană a pugilișților, în marele 
centru sportiv ăl cartierului belgră- 
dean Palilula. Hala în care se vor 
desfășura meciurile campionatului 
european posedă o arhitectură mo
dernă, are un volum de 120 000 m.c. 
și dispune de puternice agregate de 
condiționare a aerului. După păre
rea specialiștilor străini care au vi
zitat-o, sala corespunde celor mai 
exigente cerințe, avînd o suprafață 
totală de 16 000 mp, 24 de cabine 
de radio și televiziune, o capacitate 
de 6 595 de locuri, cu o excelentă 
vizibilitate spre ring.

Se așteaptă ca la întreceri să 
participe 150 de pugiiiști din peste 
20 de țări, numai echipele U.R.S.S., 
Bulgariei. Turciei, R.D.G.. Ungariei, 
Poloniei și Iugoslaviei urmînd să 
deplaseze garnituri complete. Cei 
mai puțini boxeri îi vor prezenta 
formațiile Suediei (4) și Danemar
cei (3). Comisia tehnică a campio
natelor a anunțat că la categoria 
pană vor participa 16 boxeri. La 
categoria semigrea vor evolua doar 
8 boxeri.

O ultimă informație din Belgrad : 
în ciuda faptului că numărul de 
bilete puse în vînzare a fost rela
tiv redus și că nretul acestora a 
urcat pînă la 100 de dinari, se 
scontează că hala „Pionir" va fi 
plină de la prima pînă la ultima 
reuniune.

NUMAI CINCI BOXERI 
CEHOSLOVACI...

Considerat a traversa o perioadă 
mai dificilă, săracă în rezultate, 
boxul cehoslovac va fi reprezentat 
la C.E. de la Belgrad de o echipă 
formată din numai cinci sportivi.

EUROPENE DE BOX V

în pragul consacrării internaționale, boxerul gălățean Mircea Tone, sfătuit 
de antrenorul său Mihai Petre Foto I Paul ROMOȘAN

cu toții purtători ai culorilor clu
bului Dukla Olomouc, cu toții cam
pioni la ultima ediție a campiona
telor naționale. Aceștia vor fi : Ta
tar (muscă), Hocke (cocoș). Ondrej 
(ușoară), Kernel 
Sommer (grea).

După ultimele 
presei, antrenorii 
își pun mari speranțe în evoluția 
„greului" Sommer, creditat cu două 
victorii categorice în fata actualu
lui campion olimpic, cubanezul Ste
venson. aflat pe atunci 
carierei. Absent de la 
limpice de la Miinchen, 
șanse — se apreciază 
autorizate — de a se întoarce acasă 
cu o medalie.

...Șl DOAR PATRU FRANCEZI
La 

care 
(1-9 
tată 
(muscă), 
(cocoș), Gambini (ușoară) 
(mijlocie). Pentru stabilirea titula
rului la categoria cocoș va avea 
loc un meci de baraj între Cosen
tino și Domingo.
MAGHIARII SE PREGĂTESC INTENS

De la începutul lunii mai, 18 pugi
iiști maghiari se află eonvocați în-

(mijlocie mică) si

declarații ■ făcute 
lotului cehoslovac

la începutul 
Jocurile O- 
Sommer are 
în cercurile

Campionatele europene de box 
se vor desfășura la Belgrad 
iunie) Franța va fi
de 4 pugiiiști :

Cosentino sau

reprezen- 
Khaloufi 
Domingo 

și Gomez

tr-o pregătire comună, găzduită de 
una din cabanele de pe malul Bala- 
tonului antrenamentele fiind dirijate 
de fostul triplu campion olimpic Lăsz- 
lo Papp. în ciuda faptului că antre
namentele sînt foarte intensive, spe
cialiștii apreciază că Papp — care va 
definitiva echipa abia în preajma ple
cării spre Belgrad — va avea o se
rie întreagă de dificultăți, legate, în 
principal, de numeroasele absențe de 
marcă din lotul pe care îl are la 
dispoziție. Pînă la această oră, se știe 
că vor lipsi de pe ringul campiona
telor europene medaliatul cu argint 

Kajdi, care a 
competițională, 
de la Madrid, 
vicecampionul 

ediții, Botos,

de la Miinchen Jănos 
abandonat activitatea 
campionul continental 
Badari, accidentat, și 
european al aceleiași 
aflat în eclipsă de formă.

După toate probabilitățile, Laszlo 
Papp va deplasa la Belgrad o echipă 
formată din numai opt boxeri, cele 
mai mari speranțe de a cuceri o me
dalie revenind „semimuștei" Gedo, 
campion olimpic la Miinchen, și 
„semiușorului" Orban, înfrînt de polo
nezul Szczepanski în finala J.O. în
tre ceilalți candidați, figurează Kis- 
nemet (cocoș), Kovâcs (pană), Har- 
math, Nagy sau Juhâsz (ușoară) Csi- 
eff (semimijlocie), Csiszmadia (mij
locie mică), Rapcsâk (mijlocie) și, 
după toate probabilitățile, Edoes 
(semigrea)
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