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• Ceremonia plecării din Republica San Marino
• Vizita solemnă a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, la Vatican
• La sosirea în Capitală, mii de bucureșteni au făcut o caldă primire conducătorului iubit 
al poporului nostru

Azi, un „meci - cheie" al grupei a IV-a din preliminariile C M.: ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

Sîmbătă dimineața s-a încheiat vi
zita oficială a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica San Marino, la invitația Că
pitanilor regenți Francesco Maria 
Francini și Primo Bugli.

...Ora 9,00. La reședința din orașul 
San Marino, rezervată înalților oas
peți români, sosesc Căpitanii regenți 
Francesco Maria Francini și Primo 
Bugli, cu soțiile. împreună, iau loc 
în mașinile oficiale, escortate de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre loca
litatea Dogana, situată la frontiera 
Republicii San Marino.

Aici, are loc ceremonia plecării. 
Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii San Marino. O gardă mili
tară prezintă onorul.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, își iau cu 
cordialitate rămas bun de la Căpi
tanii regenți și soțiile lor.

Cortegiul prezidențial pornește în 
aclamațiile entuziaste ale numeroși
lor localnici veniți și ei să-și ia ră
mas bun de la solii poporului ro
mân prieten.

Se ajunge la aeroportul Riminl, 
unde președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt con
duși la avion de oficialitățile locale.

Aeronava prezidențială decolează, 
cu destinația Roma.

¥
In dimineața zilei de sîmbătă, 28 

mai 1973, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a făcut o vi
zită solemnă Papei Paul al Vl-Iea.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire privind situația internaționa
lă. examinîndu-se problemele care 
preocupă în prezent opinia publică 

•mondială.
A fost subliniată, în mod deose

bit, necesitatea intensificării efortu
rilor pentru instaurarea și dezvolta
rea între toate statele, a unor relații 
bazate pe colaborare și încredere re
ciprocă, pentru consolidarea păcii șt 
securității în lume.

Convorbirile au prilejuit, totodată, 
cunoașterea preocupărilor și realiză
rilor poporului și statului român, pen
tru pace și progres social, și, în a- 
celași timp, a contribuției Vaticanu
lui ia cauza nobilă a păcii.

► In acest context, Papa Paul al 
VI-lea s-a interesat asupra diverse

lor aspecte ale activității bisericilor 
din România și, în mod deosebit, a- 
supra vieții bisericii catolice.

La sfîrșitul întîlnirii, care a du
rat peste cincizeci de minute, și s-a 
desfășurat înțr-o atmosferă cordială, 
au fost prezentate Papei Paul al 
VI-lea tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele oficiale care l-au însoțit 
pe președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România în 
vizita sa la Vatican.

Papa Paul al VI-lea a oferit în 
dar președintelui Nicolae Ceaușescu 
un bust în marmură al împăratului 
Traian, realizat în jurul anilor 120. 
și scos la lumină în urma săpături
lor de . la Ostia antica, port roman 
la Marea Tireniană.

¥
Sîmbătă. 26 mai 1973. Aeroportul 

Ciampino-Vest. Este ora 15,00, ora 
locală. Clădirea aerogării este îm
podobită cu drapelele de stat ale 
Italiei și României.

Pentru a conduce pe președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa .Elena Ceaușescu, la ae
roport au. venit președintele Consi
liului de Miniștri, Giulio Andreotti, 
consilieri' ai președintelui Republicii 
Italiene, deputați, senatori, alte ofi
cialități civile și militare.

Se intonează imnurile de stat ala 
Republicii Socialiste România și Re 
ptiblicii Italiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Giulio Andreotti trec 
în revistă garda de onoare. Preșe
dintele Consiliului de Miniștri ii 
conduce, . apoi, spre avion pe șeful 
statului ronjân. La scara aeronavei 
mulțumește încă o dată pentru vizi
ta făcută și urează un călduros drum 
bun președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

La ora 15,30, aeronava preziden
țială decolează, îndreptîndu-se spre 
patrie.

*Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu s-au îna
poiat sîmbătă în Capitală, după vi
zitele oficiale întreprinse la invita
ția președintelui Italiei și a căpi
tanilor regenți ai Republicii San 
Marino.

Șeful statului român a fost înso
țit de Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co

merțului exterior, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de 
consilieri și. experți.

Eveniment remarcabil, cu profun
de semnificații, deschizînd generoa
se perspective, dezvoltării în planuri 
superioare a relațiilor de prietenie 
dintre poporul român și popoarele 
italian și sanmarinez, vizita se în
scrie, totodată, ca o pregnantă con
tribuție a țării noastre la promova
rea . unor noi raporturi între state, a 
climatului de înțelegere și coopera
re pe continentul european.

întreaga desfășurare a vizitei, 
care s-a bucurat, ca de fiecare dată, 
de un larg ecou internațional, a fost 
urmărită cu interes și vie satisfacție 
de poporul nostru. Acum, la înapo
ierea în Capitală, mii și mii de 
bucureșteni au venit să-1 întîmpine 
pe șeful statului, să-i ureze bun ve
nit, să-și exprime aprobarea deplină 
pentru activitatea sa prestigioasă 
pusă în slujba dezvoltării relațiilor 
prietenești și de colaborare ale Ro
mâniei cu toate statele, pentru în
tărirea păcii, securității și conlucră
rii internaționale, pentru creșterea 
prestigiului țării noastre în lume.

La aeroport, tovarășul Nicclae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au foșt întîmpinați cu 
multă căldură de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu. Paul NîcUlescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Bergbianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Emil Drăgănes
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dii- 
mitru Popescu. Gheorghe Stoi
ca. Ștefan Voitec, Constantin Băbă- 
lău, Cornel Burtică, . Mihai Dalea, 
Aurel Duca, Ion loniță, Vasile Pati- 
lineț, Ștefan Andrei, cu soțiile.

Au fost, de asemenea, de față 
Maurizio Bațtaglini. însărcinat . cu 
afaceri ad -interim al Italiei la Bucu
rești, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Miile de bucureșteni prezenți au 
făcut conducătorului iubit al po
porului nostru o caldă primire, sa-lu- 
tindu-1 cu însuflețire.

.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu prietenie călduroasei ma
nifestații a cetățenilor Capitalei, s-a 
întreținut cordial cu persoanele ofi
ciale venite în întîmpinarea sa.

DORIM, SUSȚINEM SI AȘTEPTĂM VALORIFICAREA
ȘANSELOR DE SUCCES ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI!
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Semnarea unei înțelegeri privind 
dezvoltarea colaborării sportive româno-bulgare

Delegația Uniunii pentru Cultură Fizică și Sport 
din Republica Populară Bulgaria, condusă de Tren- 
dafil Martinski, președintele Consiliului Central al 
Uniunii, care se află în vizită în țara noastră, a fost 
primită ieri dimineața de tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele 
Consiliului National pentru Educație Fizică și Sport.

Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în 
probleme de interes comun și a fost semnată o în
țelegere privind colaborarea pe termen lung intre 
organizațiile sportive din cele două țări. Acest do
cument, semnat pentru partea română de președin
tele C.N.E.F.S., Emil Drăgănescu, și pentru partea

bulgară de președintele U.C.F.S. din R. P. Bulgaria, 
Trendafil Martinski, prevede extinderea colaborării 
reciproc. avantajoase în domeniul educației fizice, 
sportului de masă și de performanță, dezvoltarea 
schimburilor de delegații sportive, de antrenori, cer
cetători științifici, acordarea unui ajutor reciproc în 
privința perfecționării bazei sportive tehnico-mate- 
riale, consultări periodice în probleme ce interesează 
ambele părți.

La semnarea înțelegerii au fost de față general 
It. Marin Dragnea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
și Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S.

A fost, de asemenea, prezent Spas Gospodov, am
basadorul R. P. Bulgaria la București.

Trei dintre principalii protagoniști ai C.E. ’73 de juniori din Cehoslova
cia: Elisabeta Szilagyi — dublă campioană europeană (echipă, perechi) 
și medalie de brom la individual, Tudor Buzea — antrenorul reprezen

tativei de junioare și Vasilica Pințea, triplă campioană europeană.

După o destul de lungă perioadă 
(cea scursă de‘ la meciul de la 
București, de astă-toamnă, cu Alba
nia), „tricolorii" reapar intr-un meci 
oficial pe teren propriu. Azi, re
prezentativa de fotbal a țării noas
tre întîlnește. în cadrul prelimina
riilor C.M, puternica echipă a R.D. 
Germane, într-un joc important nu 
numai prin cele două puncte pe 
care le reprezintă în clasament, ci și 
prin faptul că opune pe principalele 
concurente la primul Ioc în grupă 
și — implicit — la un loc, printre 
cele 16 participante la viitorul tur
neu final al Campionatului Mon
dial de fotbal.

Echipa noastră națională abor
dează jocul de azi în condiții de 
formă sportivă și de stare de spirit 
indiscutabil mai bune decit cele în 
care s-a găsit în toamnă, cînd — 
ca urmare a unei reale scăderi a 
potențialului său de joc — a reali
zat Unele rezultate slabe, printre 
care și acel 1—1 de la Helsinki care 
ne situează, deocamdată, pe o po
ziție handicapată în „economia ge
nerală" a cursei pentru calificare.

Eforturile depuse pentru redresa
rea echipei, pentru îmbunătățirea 
activității sale generale s-au tradus, 
cel puțin pină acum, prin unele re
alizări însemnate (întărirea disci
plinei generale, întinerirea lotului, 
ameliorări și modernizări în con
cepția de joc, o mai bună sudură

sufletească etc) pe care Ie-a con-*' 
firmat victoria netă de la 6 mai, 
de Ia Tirana. Acest bun start în 
sezonul oficial de primăvară ne 
face să privim cu încredere și me
ciul de azi, pe care antrenorii și 
jucătorii l-au pregătit cu firească 
grijă, antrenîndu-se într-o atmosfe
ră de seriozitate și spirit de răs
pundere. de natură a alimenta op
timismul celor ce urmăresc îndea
proape și cu explicabilă dragoste 
evoluțiile lotului reprezentativ. A- 
numite dificultăți ivite pe par
cursul sezonului (accidentările lui 
Dobrin, Dinu ; forma temporar sla
bă a unor selecționabili ; unele in
certitudini de formulă) au fost de
pășite — doar reaccidentarea Iui 
Iordănescu mai afectează fondul 
principal de jucători selecționabili 
— așa încît astăzi Valentin Stănes- 
cu trimite in teren un „unsprezece1' 
care întrunește marea majoritate a 
sufragiilor, o garnitură mai puțin 
contestată decît oricînd în situații 
similare.

în aceste condiții, ceea ce aștep
tăm azi de la „tricolori", este fireș
te. un joc bun și o victorie care șă 
reprezinte un pas înainte pe dru-
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Alături de purtătorii
tricoului national!

Sîmbătă, la ora cînd aceste rinduri ou fost duse la tipar, soarele se 
juca de-a v-ați ascunselea cu norii, impacientind pe aceia care 
ar dori ca azi stadionul „23 August" sâ fie tabloul multicolor, în

suflețit, al după-amiezelor sportive sărbătorești. Sperăm să fie senin, dar 
oricum ar fi vremea, sintem convinși că fotbaliștii noștri sint capabili 
să ne ofere mingiierea soarelui, chiar prin perdele de nori sau ploaie, 
dacă vor învinge,

în fond de ce dorire atit ca tricolorii noștri să fie superiori adver
sarilor lor ? Chiar dacă nu facem, în orice împrejurare, din victorie un 
scop în sine, succesul satisface, pentru că fiecare individ, fiecare colec
tiv, are orgoliul său. Cei din teren au orgoliul lor, atit ai noștri cit și 
adversarii lor, dar și noi, cei numeroși, din tribune, avem orgoliul nos
tru și de aceea vrem să-i vedem pe ai noștri invingind, mai cu seamă 
că joacă acasă.

Știm că în fotbal nimic nu-i prestabilit, dar știm, la fel de bine, că, 
înțeieg mereu mai profund 
Cine l-a îmbrăcat vreodată 
se cheamă autodepășirea. 
și știm de asemenea că

Foto : N. DRAGOȘ

La Școala generală nr. 178 (sectorul 8 al Capitalei), activitatea sportivă extra-școlară a elevilor este orientată 
spre probele atletice. Profesoara Maria Zimbreșteanu caută noi talente pentru marea performanță. Fără îndo
ială că le va găsi! Foto : Theo MACARSCH1

BANATUL IȘI VALORIFICĂ TRADIȚIILE

A FOST INAUGURAT UN CENTRU UNIVERSITAR
Ieri, la Timișoara, a avut loc 

inaugurarea Centrului de șah al 
Clubului sportiv universitar „Me
dicina".

La festivitate au luat parte tova
rășii Mihai Telescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, Geor
ge Micota, primarul municipiului 
Timișoara, Radu Bălan, președintele 
C.J.E.F.S. — Timiș, prof. dr. Pius 
Brinzeu, rectorul Institutului de 
medicină, reprezentanți ai organe
lor și organizațiilor cu atribuții în 
domeniul sportului, sportivi frun
tași, numeroși iubitori ai șahului 
din localitate.

Tradițiile șahiste ale orașului de 
pe Bega sînt vechi și bogate. De 
aici s-au ridicat foștii multipli cam
pioni ai țării, regretații jucători A-

lexandru Tyroler și Ștefan Erdely. 
Ca o simbolică preluare de ștafetă, 
deținătorul actual al titlului națio
nal este inginerul Carol Partoș, de 
asemenea originar din Timișoara. 
Maestrele internaționale Gertrude 
Baumstarck și Suzana Makai au 
adus, anul acesta, urbei lor titlul 
republican pe echipe feminine. Ac
tualmente activează în Timișoara, 
sub îndrumarea remarcabilului a- 
nimator al șahului nostru, dr. Ro
mulus Alexandrescu, o pleiadă de 
tineri și talentați jucători.

„Centrul”, inaugurat ieri, își pro
pune să-i reunească pe toți, să-i a- 
jute în ridicarea măiestriei, să facă 
aici un nucleu puternic. Ceea ce, 
fără îndoială, va reuși ! El dispune 
de 9 încăperi (peste 300 m.p.), cu 
40 de mese de joc, table de demon
strație, o bibliotecă și un fișier,

DE ȘAH LA TIMIȘOARA
urmînd să-și alcătuiască, în zilele 
următoare, planul de muncă.

Salutînd frumoasa inițiativă ti
mișoreană, să urăm „spor la trea
bă" acestei unități și să așteptăm, 
cu încredere, rezultatele.

Campioanele europene de junioare 
la popice au sosit în Capitală

Ieri după-amiază, au sosit în 
București tinerii sportivi români 
care au participat la C.E. de juni
ori la popice de la Prerov. în holul 
aeroportului Otopeni s-au adunat 
numeroși iubitori ai sportului po
picelor, oficiali, prieteni, rude, ca
re au făcut o călduroasă primire 
micii delegații, fetelor, îndeosebi, 
care au avut o comportare excelen
tă la această ediție a competiției 
continentale, cîștigînd toate cele 
trei titluri puse în joc. în centrul 
atenției era, firește, tripla campi
oană europeană, Vasilica Pințea, 
care a reușit marea performanță 
de a cuceri trei medalii de aur : în 
proba pe echipe, la perechi (îm
preună cu Elisabeta Szilagyi) și la 
individual, stabilind, totodată, și re
cordul campionatelor — 415 p d 
(obținut la perechi).

Iată ce ne-a declarat la sosire 
campioana absolută a continentu
lui, Vasilica Pințea : „A fost o 
competiție foarte grea, am avut ad
versare puternice, atit la perechi 
cit și la individual, dar respectînd 
indicațiile antrenorului am reușit 
să dobor de fiecare dată cu cîteva 
popice mai mult decît rivalele me
le. Sint nespus <le fericită că am 
reprezentat cu cinste, atit eu cit și 
colegele de echipă, culorile patriei 
noastre dragi".

Antrenorul formației feminine, 
Tudor Buzea, care era. pur și sim
plu, asaltat cu întrebări de ordin 
tehnic de către specialiștii prezenți 
la aeroport, modest ca totdeauna, 
a ținut să ne spună doar atît : 
„Fetele au întrecut orice așteptări 
și cele trei medalii de aur pe care 
le-au cucerit, într-o companie deo
sebit de valoroasă, sînt rodul mun
cii neobosite pe care o depun la 
antrenamente, în lot cît și la echi
pele unde activează".

Tinerele sportive românce au 
luptat la C.E. din Cehoslovacia cu 
multă ambiție, reușind să obțină 
performanța maximă pentru care 
le urăm și noi, un sincer bravo !

T. RĂBȘAN

din ce in ce mai mult, tinerii noștri sportivi 
semnificația și răspunderea tricoului național, 
știe că înaripează, că stimulează ceea ce

Știm că adversarii noștri slnt puternici 
numai succesul împotriva celor valoroși înseamnă prestigiu.

Știm că această Europă sportivă, fotbalistică, are îndreptată azi pri
virile și spre București. Una din cele două echipe care se înfruntă în 
această după amiază în capitala României va obține calificarea pentru 
turneul final al „Weltmeisterschaft ’74", Curiozitatea de a ști, cu cîtva 
timp mai înainte, cine se va califica din grupa a IV-a depășește grani
țele țării noastre și ale R, D. Germane.

Azi, mai mult decit oricind pină acum, dorim ca băieții lui Valentin 
Stănescu să biseze calificarea din „Mundial ’70".

Acest năstrușnic Valentin e ca un buldozer. Știe să tragă bine după 
el o echipă. E ambițios și tricolorii noștri, urmindu-l pot fi mai ambi
țioși Ca oricind.

Sâ fim și noi, cei din tribune, la fel de ambițioși ca ei. ALĂTURI DE 
PURTĂTORII TRICOURILOR NAȚIONALE, MINUT DE MINUT! Chiar mai 
insistent decît ei, dacă va fi nevoie 1 Să-i revitalizâm, dacă vor avea 
momente de șovăire, cu încurajările noastre permanente !

SĂ-I SUSȚINEM CU TOTII, DIN INIMĂ, ENTUZIAȘTI, PE FOTBA
LIȘTII NOȘTRI', ACORDIND IN ACELAȘI TiMP PARTENERILOR DE JOC 
Al' ECHIPEI ROMÂNIEI, PREȚUIREA NECESARA I

REPREZENTATIVELE DE VOLEI ALE ROMÂNIEI 
AU CÎȘTIGAT TITLURILE BALCANICE

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon), 
în sala Olimpia din localitate, în 
prezența a peste 2 000 de specta
tori, s-au consumat ultimele par
tide ale Jocurilor Balcanice de vo
lei. Spre bucuria publicului, echi
pele românești au fost angrenate 
atît la masculin, cît și la feminin, 
alături de echipele Bulgariei, în 
lupta directă pentru desemnarea 
noilor campioane balcanice.

Primele au apărut pe teren 
team-urile feminine. A fost un 
meci dramatic, care a durat două 
ore și s-a încheiat cu victoria vo
leibalistelor noastre : 3—1 (17—15, 
14—16. 15—11, 15—8). După cum

au evoluat în prima parte a setu
lui întîi, se părea că jucătoarele 
reprezentativei bulgare și-l vor 
adjudeca detașat. Ele au condus 
cu 10—2 și 12—5 ca urmare a unui 
joc nesigur în linia a doua și a 
atacului lipsit de clarviziune al 
componentelor sextetului nostru. 
Dar, încet... încet, echipierele Ro
mâniei își revin, joacă mai aproa
pe de valoarea lor, egalează la 14 
și reușesc la capătul unei lupte e- 
puizante să cîștige nesperat setul : 
17—15. Bucuria spectatorilor a fost 
insă de scurtă durată, sextetul nos
tru debutînd și în setul următor 
ca și în cei dinainte : 11—4, 13—7,

pentru echipa Bulgariei. Situația 
se repetă, Cazangiu, Bălășoiu, 
Cengher sau Popescu fructifică pa
sele Eugeniei Rebac — creierul 
echipei, — punctează decisiv, ega- 
lînd la 13, pentru ca apoi să aibă 
posibilitatea de a încheia setul 
conducînd cu 14—13! El re
vine, însă, în cele din urmă ju
cătoarelor bulgare : 16—14. După 
două momente de egalitate : 4—4 
și 5—5 și un ușor avantaj (9—7) 
pentru echipa Bulgariei în cel

Emanuel FANTÂNEANU

ECHIPA DE HANDBAL STEAUA PENTRU A 8-a OARĂ 
(DE 7 ORI CONSECUTIV) CAMPIOANĂ A ȚĂRII!

• In meciul derby de ieri, Steaua a învins pe Dinamo București cu 
15—13 (6—5) • Partida a fost precedată de o emoționantă festivitate 
prilejuită de retragerea din activitatea competițională a maeștrilor enie- 

riți ai sportului Gh. Gruia și Ion Popescu

(Citiți cronica meciului în pag. a ll-a)

(Continuare in pag a 4-a)

Lotul reprezentativei masculine a României, campioană balcanici
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IN ÎNTÎMFINARÎA „ZILEI COFILULUl"

Astăzi, de la ora 9, pe stadionul 
Voința din Capitală, va avea loc 
un concurs de trotinete, triciclete, 
biciclete și patine pe rotile, deschis 
tuturor copiilor din Capitală. Se 
oferă premii multe și... dulci.

CARNET PIONIERESC

't Tn aceste zile, atenția pionierilor 
din Capitală s-a îndreptat către 
două evenimente sportive deosebite. 
Primul — concursul de orientare 
turistică „Roza vîbturilor“, faza pe 
municipiu, a avut loc în pădurea 
Cernica. la punctul numit „Poiana 
Grecului1''. Fetele au avut de aco
perit un traseu de 3,200 km eu 4 
puncte aplicative, iar băieții 4,900 
km (același număr de puncte apli
cative). Au luat parte 31 echipe de 
fete și 34 de băieți.

Iată și câștigătoarele : la fete — 
■echipa Școlii generale nr. 2. secto
rul 2 (Rodica Galenas, Luiza Da- 
■ nielescu și Cătălina Pavel) ; la bă 
ieți — echipa Școlii generale nr. 
181, sectorul 8 (Mihai Bogorodița. 
Gheorghe Dobre și Eugen Șerbanl.

Al doilea eveniment — un simul

tan de șah £u participarea Unor re
prezentanți de frunte ai acestui .ioc, 
Elisabela Folihroniade. Mircea Pav
lov și Mihai Ghindă — a fost găz
duit la Palatul pionierilor, cu oca
zia încheierii activității șahiste pe 
anul școlar 1972/1973, a „cravate
lor roșii".

Rezultate tehnice :
• Elisabeta Polthroniacle : 31'/s— 

■t i (35 de mese)
• Mircea Pavlov 5.3'/s—1> 2 (55 de 

mese)
• Mihai Ghindă 33—1 (34 de

mese)
O mențiune nu lipsită de interes : 

cei. trei șahiști invitați să dea si
multane și-au început activitatea 
in cadrul Palatului pionierilor...

„CUPA DIANA"

în județul Brăila se desfășoară 
concursurile dotate cu „Cupa Dia
na.11. Fetele se întrec... băiețește la 
atletism, handbal, volei, popice și 
natație. Principalele baze sportive 
sînt puse la dispoziția miilor de 
concurente. . După etapa de masă 
(din întreprinderi și instituții) va 
avea loc faza finală, pe județ, în 
prima jumătate a lunii iunie.

CANOTAJ VOINȚA (f) Șl DINAMO (m) AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIOANE REPUBLICANE PE ECHIPE
Ultima zi a campionatelor repu

blicane pe ambarcațiuni mici, re
zervate celor mai buni schlfiștl din 
tavă, a programat cea mai intere
santă reuniune, cea a finalelor.

Vremea frumoasă care i-a intim» 
pinat pe concur’enți la primele pro
be avea, însă, să se strice, ajungind 
să stînjenească. la un moment dat, 
o finală (2 f.c.) de mare atracție.

Prima finală — schit simplu — 
a aliniat la start șase maestre eme
rite ale sportului, foste și actuale 
campioane europene, nume cunos
cute pe plan internațional. Teodora 
Boicil. Doina Bardaș, Marîoara Sin- 
giorzan. Ioana Tudoran, Elisabeta 
I.azăr și Maria Micșa au luat star
tul în această cursă de 1000 m. 
mergînd aproape tn linie pînă din
colo de jumătatea distanței pe ca
re o aveau de parcurs. La 700 de 
metri timișoreanca M. Micșa, prin
cipala favorită, a mărit ritmul și 
a reușit să ia un ușor avans dar, 
surprinzător, ea a slăbit, din nou 
cadența fiind ajunsă repede de ce
lelalte schlfiste. Pe ultimii metri, 
din linia celor 6 ambarcațiuni au 
țîșnit bărcile Teodorei Boica și Ma- 
rîoarei Sîngiorzan (ambele de la 
CNU). care au și. trecut linia de 
sosire în această ordine, fiind ur
mate, la mică diferență, de Ioana 
Tudoran. Favorita probei, Maria 
Micșa. a încheiat cursa pe penul
timul loc (și, spre surprinderea

Start în proba de schif simplu feminin (semifinală) Foto î Theo MACARSCHI

5 MINUTE CU ARGENTINA MENIS

RECORDUL FAINEI M-A AMBIȚIONAT...
Ingrată postura de a în

cerca să smulgi cîteva cu
vinte unui proaspăt... fo** 
recordman mondial. în »- 
ceastă situația ne-atn aflat 
ieri dimineață, căutînd-o 
pe Argentina Menis la mai 
:puțin de 24 de ore de lâ 
acel 67,44 m reușit Vineri

Riga de Faina Melnik. La 
jînceputul acestei luni pu- 
Iblicasem un interviu în 
olarul nostru cu Argentina, 
in care interlocutoarea 
sublinia, printre altele, că 
atleta sovietică, pregătită 
în condiții speciale, rămîne 
un adversar redutabil și o 
socotea capabila să atace 
eu succes recordul mon
dial.

Și totuși... Și totuși parcă 
nu ne vine să cțedem că, 
chiar la prima apariție o- 
ficială a Fainei Melnik, re
cordul mondial este depă
șit. Pentru 12 centimetri, 
mai puțin decît diametrul 
unui disc, Argentina Me
nis nu mai este recordma
na lumii. Am găsit-o Ia „23 
A,ugust“, pe o bancă. în
conjurată de cîțiva prieteni 
care s-au retras discret, 
îăsîndu-iie să-i scormonim 
glodurile. Și Argentina 
■era într-adevăr îngândura
tă, îneît am regretat între
barea scăpată aproape in
voluntar s

— Cum ați primit vestea 
recordului Fainei ’ Ce în-

seamnă pentru Argentina 
Menis faptul că nu mai 
este recordmană a lumii 7

— După cum se vede, 
n-am murit și nici nu 
m-am îmbolnăvii ! Sînt a- 
celași om, eu aceleași 
bucurii și aceleași neca
zuri.., Am spus că Faina 
este puternică și nu m-am 
înșelat. Sint, însă, puțin 
surprinsă: în V.R.S.S. se
zonul abia a început ți tre
buie să fii intr-adevăr foar
te „tare" ca Să dobori re
cordul mondial la primul 
concurs al anului. Sau n-o 
fi fost, poate, acesta pri
mul concurs...

— Lumea așteaptă, de
sigur, replica Argentinei 
Menis... Ocazia va veni 
destul de repede ; la sfîr- 
șitul săptfimînii viitoare 
veți participa la meciul 
România — R. F. Germa
nia, unde va concura, pro
babil, și Liesel Wester- 
mann...

— Da, am să încerc, ca 
întotdeauna, să dau t.ot ce 
am mai bun, recordul atle
tei sovietice m-a ambițio
nat. Dar dacă n-am să 
reușesc acum ? Sper să am 
mai multe asemenea oca
zii (n.n. citiți concursuri 
tari, cu adversare puter
nice). Deocamdată, în luna 
iunie nu mi s-a oferit po
sibilitatea de a participa' la 
reuniuni puternice, tn afa-

Ce ascunde „Argi" in spatele acestui zîmbet ?
Foto : V. BAGEAC

ra meciului cu R.F.G. nu ' va avea acum, ecou și la 
am nici un concurs! Poate federație... Repet, eu sint 
că recordul Fainei Melnik gata să dau tot ce pot!

In campionatul masculin

DIVERSITATEA CLUJ A ClȘTIEAT DERBY UL ZILEI (73-70) CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
CONSTANTA, 2« (prin telefon), 

în sala sporturilor din. localitate au 
continuat aknbătă întrecerile din 
• arinii campionatului național mas
culin cu desfășurarea meciurilor e- 
tepei a XXIX-®. Iată cîteva amă
nunte :

STEAUA — VOINȚA 13-13 (35— 
ÎS). Singurul lucru notabil ai aces
tei partide a fost faptul că echipa 
Steaua, superioară din toate punc
tele de vedere adveswrei sale, a fo
losit majoritatea, (impui ui, zona. 
Credem că ar fi fost mai indicat și 
exersarea apărării agresive, ținînd 
seama de disproporția dintre cele 
două echipe. Au marcat : Grădiș- 
jteasnu 10, Baciu 8, Pîrșu 2, Cernut 
al, Poleimu 12, Dumitrii 2, Oczelac 
4, Zi-wi 14 pentru Steaua, respectiv 
iModrogan 12, Teodoru 2. Matei 2, 
Giurgiu 9, Dumitru 9. DUtă 2, Hu
zuri) 7. Au arbitrat bine D. Gheor
ghe și E. Niculescu.

I.E.F.S. — POLITEHNICA CLUJ 
75—70 (38—39, 64—64). Jucătorii
celor două formații au furnizat o 
(întrecere extrem de echilibrată. de 
sin bun nivel tehnic și cu spectacu
loase răsturnări de scor : 16—13 
îjyentru I.E.F.S.. 24—18 pentru Poli
tehnica 34—28 pentru I.E.F.S. în 
repriza secundă, bucureștenii reu
șesc să se distanțeze la 15 puncte 
jtmin. 26) diferență ce părea liotări- 
ioare. Spre meritul lor, clujenii au 
ievift O puternică revenire, au re
montat handicapul și. la sfirșitul 
celor 40 de minute de joc, tabela 
de scor arăta 64—64. în prelungiri, 
studenții de la I.E.F.S. au jucat 
toarte bine și au realizat o victorie 
absolut meritată.-Păcat că frumuse
țea acestei partide a fost umbrită 
ide atitudinea nesportivă a baschet
balistului clujean Roman, care și-a 
lovit iun adversar CU pumnul, fiind 
'eliminat de pe teren, și a adus in- 
•5urii ambilor arbitri. Au marcat : 
L>. Molnar 10, Stepp 4. Braboveanu 
18, A. Molnar 21. HrecWiu 8. Tu- 
cunel 10, Grarca 4 pentru I.E.F.S... 
respectiv Banu 18, Momrtt 6, Moi- 
<uvi 2. Banta 28. Vidican 2. Voicu 
12. Roman 4. Au arbitrat foarte 
bine I. Dinescu și D. Crăciun.

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 73— 
70 (34—38). Meciul a fost deosebit, 
de frumos, baschetbalișlii ambelor 
echipe au făcut o bună propagandă 
acestui joc sportiv. Au marcat : Dc- 
mian 28. Rfihring 15. Ztlrenghea 9, 
Vizi 5, Suller 10, Mathe 2. Antal 
4 pentru învingători, respectiv. M6- 
năilă 17. Mlnius 16. Chirluță 1. 
Ctemor 17, Cîmpeanu 10. lonescu 9. 
Arbitrii C. NeguleșCU și N. Iliescu 
s-au achitat foarte bine de misiunea 
avută.

RAPID — ACADEMIA MILITA* 
BA 87—74 (56—32).

FARUL — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 4»—45 (25—22),

DINAMO — I.C.H.F. 109—82 
(«2—35).

A. VASILESCU
TG. MURKS, 2« (prin telefon). 

Aici.. în modesta dar primitoarea 
sală *a sportului a I.M.F.. unica pro
blemă a clasamentului campiona
tului național de bm-chet feminin

a fost rezolvată din prima zi. Prin 
victoria echipei Constructorul Bucu
rești asupra formației Universita
tea Cluj și prin insuccesul gazde
lor (reprezentate de Voința) în fața 
Crișului Oradea, a fost desemnat 
și cel de al doilea team care va e- 
vdlua din toamnă în divizia B, 
alături de Sănătatea Satu Mare, 
clasată pe locul 10. în aceste con
diții, îin care ocupantele locurilor 
1. 2 și 3 erau deja cunoscute (Poli
tehnica, I.E.F.S. și Rapid), iar soar
ta retrogradatelor era clarificată, 
meciurile penultimei etape, desfășu
rate sîmbătă într-o organizare im
pecabilă, asigurată de C.J.E.F.S. Tg. 
Mureș și de inimoșii membri ai co-' 
misiei județene, au prezentat inte
res doar prin faptul că adversarele 
au căutat să lase o impresie cit mai 
frumoasă, să demonstreze că bas
chetul feminin poate fi atrăgător 
chiar și atunci cînd partidele nu 
mai au o .miză decisivă. Iată cîte
va amănunte asupra desfășurării 
lor :

VOINȚA BUCUREȘTI — SANA- 
TATEA SATU MAKE 83-62 
(II—39)) Venită de la Satu Mare 
în eiua meciului după ce și-a săr
bătorit absolvirea liceului, Diana 
Mihalic a avut o contribuție impor
tantă în comportarea remarcabilă, 
timp de 20 de minute, a echipei 
sale. într-adevăr, în această peri
oadă. Sănătatea a jucat de Ia egal 
și chiar a condus pe Voința evi- 
denț-itadu-Se. datorită intereepțiilor. 
ccmteaataeurilor și eficienței arun
cărilor de la semidistanță.

Dar. în partea a doua a Întllnirii, 
apărarea bucureștencelor s-a dove
dit. mai tenace decît în minutele an
terioare. atacul mai decis si mai 
eficace și. ca urmare, în decurs de

10 minute. Voința a acumulat un 
avans substanțial — 62—43 — care 
a fost păstrat pînă la încheierea în
trecerii. Au înscris : Andreescu 23, 
Ionaș 22, L. Radulescu 12, Fierlin- 
ger 9, T. Radulescu 7, pentru Vo
ința, respectiv Kercso 19, Mihalic 
15, Horvath 14. Susan 6, Biro 4, 
Potolii 4. Au arbitrat bine V. Kadar 
și P. Pasere.

RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 75—42 (45—18). în a doua 
partidă a zilei, feroviarele au ma
nifestat de la început o netă supe
rioritate. concretizată în min. 15. 
prin scorul de 41—16. Dorina Su- 
liman. Anca Racoviță și Irina Va- 
silescu și-au demonstrat din plin 
.valoarea și experiența, iar pe par
curs celelalte coechipiere le-au su
plinit cu succes. în aceste condiții, 
apare" de-a dreptul bizară atitudi
nea antrenorului Traian Constanti- 
neseu care, aproape permanent i-a 
apostrofat pe arbitri. Pe de altă 
parte, ne-a surprins și slăbiciunea 
arbitrilor V. Pruncu și D. Oprea, 
care nu au sancționat ieșirile antre
norului. T. Constant-inescu, deși si
tuația impunea aplicarea regu
lamentului prin pedepsirea acestuia 
cu avertisment și, în caz de recidi
vă. cu fault tehnic. Au înscris: 
Suliman 21, Racoviță 18, Ivanovici 
6, Vasilescu 8, Găescu 4. Basarabia 
8, Bohm 10 pentru Rapid, respectiv 
Varga 12, Duda? 8. Topor 6, Balogh 
6. Bodor 4. Chvatal 6.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ 76—52 
(34—19).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
— VOINȚA TG. MUREȘ 60—62 
(37—32).

I.E.F.S. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 64—50 (32—27).

B CIC.LISM.;..,1 ieri, ÎN „CUPA F.R.C."
0 REUNIUNE REUȘITA, DAR NUMAI CA SPECTACOL

După o scurtă „repriză" la bjj’c* 
putui concursului, ploaia a 
velodromul Dinamo din Capitală și 
astfel cea de-a doua reuniune a 
„Cupei F.R.C.-1 s-a desfășurat tn
condiții atmosferice corespunzătoare, 
dar, din păcate. într-un regretabil 
anonimat. în tribune fiind ptezenți 
doar eîțjva cicliști începători, prie
teni și rUde ale competitorilor.

Programul de ieri a debutat cu 
proba olimpică de 1 000 m eu start 
de pe loc. Conform previziunilor, 
dinamovistul Ștefan Laibner a fost 
superior tuturor adversarilor sfii, ob- 
ținlnd cel mai bun timp: 1:11,2, Vic
toria sa asupra celorlalți opt .cicliști 
romăni și bulgari, cu care și-a dis
putat întlietatea în această,, probă, 
ne-a bucurat, însă rezultatul rie»a 
satisfăcut mai puțin, deoarece Laib
ner a fost departe de propriii) său 
record republican. Celelalte * locuri 
premiate au fost ocupate de bulgarul 
A. Trendafilov cu 1:12.6 șî îtellstul 
P. Dolofan cu 1:12,7.

Seriile de la proba de urmărire pe 
echipe au triat formațiile după va
loare, aduetnd față în față-'.garni-., 
turi de forțe sensibil egale. întfeve- 
rile decisive s-au dat între echipele. 
Dinamo și Steaua (pentru locurile 1

si 2), selecționata de tinerei a Bul 
gariei și Iotul de tineret al Romii • 
niei pentru locurile următoare. Atît 
prima cursă, cit și a doua au avut 
cîteva puncte de atracție : eterna ri
valitate dintre pistarzii dinamovtști 
și stelișii a dat, de data aceasta, 
ciștig de cauză primilor.

Clasamentul : 1. DINAMO (Șt. 
Laibner, A. Neagoe, M. Ramascanu, 
M. loniță) 4:43.3, 2. Steaua 4:51,5, 3 
Selecționata de tineret a Bulgariei 
4:58,2, 4. Lotul republican de tine
ret. 5:04.8.

Tn proba de eliminare Ia două 
.■ture s-au întrecut 15 alergători. A 

învins M. Ferfelea (Steaua) urmat, în 
ordine, de colegii săi de club G. Ne- 
goescu și P. Soare.

Tn completarea programului s-au 
, desfășurat cîteva probe rezervate ju 

fliorîJor. Iată învingătorii : cursă cu 
■adițiune de puncte (15 ture, cu sorin' 
la Vr<?i ture) — G. Andoniu : cursa 
ităliană — Școala sportivă nr. 3; 
eursS cu adițiune de puncte (18 ture 
cu sprint la trei ture) — M, Bonciu,

Programul de azi (de la ora 9) t 
.viteză sistem eliminatoriu, cursa Ita- 

" 'liană și semlfond (100 de ture cu 
sprint la trei ture).

Traian lOANIfESCU

generală, nu s-a arătat prea afec
tată de eșecul său ! '.).

La 24 1 fete, echipajul clubului 
Metalul București, alcătuit din Cor
nelia Neacșu, Maria Ghiță + Ma
ria Soneriu, a dominat cursa de Ia 
cap la cap, cîștigînd clar; pe locul 
secund avea să sosească însă, (o 
nouă surpriză !) tînărul echipaj al 
Voinței București format din Ma
ri» Stoian, Adriana Bocan + Ma
ria Gftircă.

Finala echipajelor masculine de 
24-t a avut ca protagoniști pe 
campionii mondiali Ștefan Tttdor, 
Petre Ccapura și I.adislau Lavren- 
schi, care și-au învins, la. fel de 
categoric ca și în zilele precedente, 
toți adversarii. De notat ar mai fi 
și faptul că următoarele două 
locuri au fost ocupate tot de echi
paje dinamoviste.

La schif simplu băieți am fost 
martorii unei noi surprize. Repre
zentantul clubului Dinamo, Ale
xandru Silassi, într-o vervă deo
sebită, a imprimat cursei un ritm 
rapid, detașîndu-se de favoritul 
probei, George Mereuță (Steaua), 
și trecînd linia de sosire cu un 
avans apreciabil. în vîrstă de nu
mai 19 ani. dinamovistul a dovedit 
că are calități foarte bune. El tre
buie, însă, să mai muncească pentru

a fi constant. în evoluții. Mereuță, 
în schimb, ni s-a părut Obosit — 
mai ales pe ultimii 50 de metri — 
și, deci, cu ' o insuficientă rezis
tență la efort.

în sfîrșit, proba de 2 f.c., desfă
șurată pe o ploaie torențială (în
cepută odată cu startul), avea să 
aducă o nouă victorie categorică a 
reprezentanților clubului Dinamo, 
care au ocupat primele trei locuri 
în următoarea ordine : I. Oauță— 
I). Grumezescu, E. Gali — I. Ca- 
cencu și E. Tușa—F. Papp.

în urma acestor rezultate, titlu
rile de campioane republicahe pe 
echipe au revenit VOINȚEI BUCU
REȘTI la fete (antrenor Gheorghe 
Spiță) și reprezentanților clubului 
DINAMO BUCUREȘTI la băieți 
(antrenor emerit Dumitru Popa), 
fapt care atestă preocupările se
rioase și susținute ale respectivilor 
antrenori pentru creșterea și pregă
tirea unor schifiști și schlfiste de 
valoare.

Iată, în încheiere, rezultatele în
registrate : FEMININ. Sininiu : 1. 
T. Boieu (CNU) 4:08.6 ; 2. M. Sîn- 
gîorzan (CNU) 4:08.8 : 3. I. Tudoran 
(Dinamo) 4:09.5 ; 4. E. Lazăr (UTA) 
4:10,0; 5. M. Micșa (CFR Timișoa
ra) 4:10,6 : 6. D, Bardaș (Voința 
Timișoara) 4:11,2 ; 2 + 1 : 1, Meta

lul București 4:080 ; 2. Voința 
București (cu Stoian) 4:10,0 ; 3.
I oința București (cu Wiener) 4:14,7; 
4. Oiimpia 4:16,6 ; 5. Poli. Timi
șoara (cu Gădălean) 4:17,5; 6. Poli.
Timișoara (cu Iorgovan) 4:25.7 ; 

MASCULIN, Simplu : 1. A. Silassi 
(Dinamo) 7:48,1 ; 2. G. Mereuță 
(Steaua) 7:53,4 ; 3. T. Constantin 
(Steaua) 7:54,6 : 4. N. Oprișan 
(CNU) 8:02.3; 5. I. Cergă (Dinamo) 
8:33,1 ; 2+1 : 1. Dinamo (cu Tudor) 
7:34.0 ; 2. Dinamo (cu Mit arcă) 
7:40,5 ; 3. Dinamo (cu Moldovea
nul 7:41,5; 4. Steaua (cu Agh) 
7:44,3; 5. Steaua (cu Naumenco) 
7:53,7 ; 2 f.c.: 1. Oanfă — Grume- 
zcscu (Dinamo) 7:20.5 ; 2. Gali — 
Cacencu (Dinamo) 7:21,2 ; 3. Tușa 
—Papp (Dinamo) 7:33.5 ; 4. Ra
dulescu — Nica (CNU) 7:37.7 ; 5. 
Ocneanu — Stănescu (Steaua) 
7:42.8

Clasament final pe echipe: Fe
minin : 1. VOINȚA I 26 p ; 2. CNU 
— 27 p ; 3. CFR Timișoara — 52 
p; 4—5. Voința II și Metalul — 
55 p ; 6. Poli. Timișoara — 65 p. 
Masculin : 1. DÎNAMO I — 9 p ; 
2. Steaua I — 18 p ; 3. CNU — 27 
p : 4. Dinamo II — 32 p : 5. Steaua
II — 38 p : 6. Steaua III — 52 p.

Horia ALEXANDRESCU
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FILMUL 
SPORTIV 

ROMÂNESC, 
PE PODIUM!

La Budapesta s-a desfășurat 
între 15 șl 20 mai cel de al II- 
lea Festival internațional al 
filmului de sport, manifestare 
prestigioasă, onorată — în acest 
an. — de prezența a 118 lu
crări (din 20 de țări) dintre care 
60 au fost admise în concurs.

Cinematografia noastră a re
purtat un remarcabil succes la 
reuniunea din Capitala Ungari
ei. Trei din cele patru scurt- 
metraje românești au fost ac
ceptate în competiție, iar două 
dintre ele se întorc cu lauri.

Filmul lui Ervin Sekler, 
„Handbal, tehnica jocului", a 
primit premiul Institutului de 
cultură fizică, iar „De la 3 la 
5 ani“ (o plastică și convingă
toare pledoarie pentru exerci
țiul fizic al celor mici), al regi
zoarei Eugenia Guțu (scenariul 
Cornelia Ghibu) a fost distins 
cu diploma „Extra".

Festivalul a demonstrat, !n 
general, orientarea maeștrilor 
„celei de a 8-a arte" către ac
tivitatea de educație fizică a 
maselor, temă de mare actuali
tate în societatea modernă, o- 
bligată să se apere de un duș
man perfid și insidios care se 
cheamă „sedentarismul". Ape
lul pentru mișcare este adresat

LA CAPĂTUL UNUI JOC FRUMOS, STEAUA A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL
HANDBAL

Precedat, de o emoționantă festivi
tate, în cadrul căreia col. Maximi
lian Pândele în numele clubului 
Steaua, prof. Lucian țîrigorescu in 
numele federației, și' lt. col. Cosma 
Liță în numele clubului Dinamo au 
premiat și au elogiat pe maeștrii 
emeriti ai sportului Gh. Gruia și 
Ion Popescu de la Steaua, cu pri
lejul retragerii lor din activitatea 
competițională, meciul derby al 
campionatului masculin de handbal 
dintre echipele Steaua și Dinamo 
București a furnizat numerosului 
public prezent, o confruntare intere
santă, plăcută, cu faze rapide și sub
til combinate, care — în final — a 
dat ciștig de cauză echipei Steaua : 
15—-13 (6—5).

învingătorii au meritul de a fi 
adoptat un sistem de apărare inge
nios (6 în linie) mizînd pe faptul 
că dinamovișiii nu contează în rea
lizarea golurilor de la distanță de
cît pe Dan Marin. Acceptînd acest 
risc, handbaliștii de la Steaua au 
reușit, în schimb, să întoarcă în fa
voarea lor toate duelurile de pe se.

PRINTR-0 VICTORIE ÎN DERBYUL CU DINAMO
micerc, ceea ce a contat mult în „e- 
conomia11 luptei pentru victorie. In 
direcția forței de finalizare, a mo
dului în care s-au conceput acțiunile 
ofensive am notat, de asemenea, o 
superioritate a formației Steaua, su
perioritate care, de altfel, i-a și 
permis ca în ultima parte a întîl- 
nirii, cînd dinamoviștii ajunseseră să 
ia conducerea, să întoarcă soarta par
tidei în favoarea sa.

Meciul nu a început sub cele mai 
bune auspicii. O răpăială de ploaie 
a transformat asfaltul terenului în
tr-un veritabil ghețuș, așa că pînă 
către sfîrșitul primei reprize s-a 
jucat prudent, fără ritm și angaja
ment. în aceste condiții Steaua a a- 
vut, totuși, de două ori un avantaj 
ec părea decisiv : 5—2 (min. 18) și
6—3 (min. 24). Dar, Dinamo — spre 
lauda sa — nu a cedat pasul, re- 
ducînd sensibil din handicap. In re
priza secundă, după o scurtă perioadă 
de oarecare echilibru (7—7, riiin. 
39 și 8—8, min. 40), tot Steaua obține 
un ușor avans (10—8, min. 43), însă 
foarte ambițioși, dinamoviștii au

luptat cu curaj, au egalat (10—10 
min. 44) și chiar au luat conduce
rea: 11—10 (min. 47) și 12—11 (min. 
56). Ținînd cont că mai erau doar 
4 minute pînă la sfîrșit, se părea că 
acest avans minim va fi suficient 
he.ndballștllor de la Dinamo, Nu
mai că și Steaua s-a ambiționat, a 
egalat și a luat rapid conducerea 
(13—12). După ce egalitatea a mai 
fost consemnată o dată (13—13), în 
ultimele 2 minute, dovedindu-se mai 
lucizi și mai prompți în intervenții, 
jucătorii de la Steaua AU REALI
ZAT VICTORIA. ÎNTR-UN FINAL 
DE JOC PALPITANT, PLIN DE 
EMOȚII.

Arbitrii Ch. Pooescu și P. Țîrcu 
au conclus formațiile :

STEAUA : Dincă — Kicsid (4), 
Gațu (2), Birtalan, StOCkl (2), Coasă, 
Drăgăniță (1), Popescu (3), Goran (1). 
Gruia (2).

DÎNAMO : Penu — Dan Marin (8). 
Licu (2), Papp, Samungi (1), Filipescu 
(2), Moldovan, Dinea, Moțoc, Smerea, 
BrâboWSchi.

Călin ANTONESCU

TURNEUL PE CATEGORII
La Ploiești, Brașov și Tg. Mureș au continuat sîmbătă întrecerile turneu

lui pe categorii al diviziei A de lupte libere. Iată cîteva amănunte rela
tate de corespondenții noștri județeni.

PLOIEȘTI, 26 (prin telefon).— în 
cea de a doua zi a confruntărilor, ce 
sînt găzduite de sala de sport Vic
toria din localitate, am asistat la 
numeroase partide foarte disputate. 
Cei mai buni luptători, însă, au 
reușit să se impună și astfel nu 
s-au înregistrat rezultate surprinză
toare. Buna desfășurare a întrece
rilor a fost, totuși, umbrită de com
portarea nesportivă a luptătorului 
Ion Ciontii, de la Dunărea Galați, 
care a vociferat tot timpul la de
ciziile arbitrilor.

Iată cîteva dintre cele mai im
portante rezultate din cea de a 
doua zi a competiției : cat. 48 kg : 
I. Neagu (Dunărea Galați) b. tuș 
M. Ismail (Hidrotehnica Constanța), 
cat. 52 kg : I. Arapu (Steaua) b. t. 
Gh. Gheorghe (Petrolul Ploiești), 
cat, 57 kg : Gh. Eremia (Dinamo 
București) b. t. A. Esan (Tricolorul 
Călărași), cat. 62 kg : I. Lotreanu 
(Hidrotehnica Constanța) b. p. M. 
Dumitrescu (Petrolul), cat. 68 kg : 
P. Coman (Steaua) b. t. I. Muntea- 
nu (Nicoiina Iași), cat. 74 kg : P. 
Caracostea (Progresul Brăila) b. t. 
I. Mărgărit (Hidrotehnica), cat. 
82 kg : V. lorga (Progresul Brăila) 
b. t. I. Bogdan (Hidrotehnica), cat. 
99 kg: V. Țigănaș (Nicoiina) b. t. 
I. Stratan (Dinamo București) și 
cat. 100 kg : E. Panaite (Steaua) 
b. p. I. Nan (Hidrotehnica).

. V. ALBU

BRAȘOV,.26 (prin telefon). — în
trecerile care se desfășoară de vi

neri dimineața în sala Armata din 
localitate, solicită un efort deosebit 
luptătorilor echipelor din seria a 
II-a, fiecare concurent suSținînd ci
te 3 sau 4 partide pe zi. Pînă sîm
bătă seara am asistat la numeroase 
dispute frumoase și de un nivel 
tehnic satisfăcător, remareîndu-șe 
un echilibru de forțe intre mulți 
dintre competitori. După primele 
două zile ale competiției, Ia majo
ritatea categoriilor se află cite 2, 
3 și chiar 4 concurenți în lupta 
pentru primul loc : cat. 48 kg : M. 
Căldârar (Dinamo Brașov) și I. 
Gyorfi (Vulturii Textila. Lugoj), 
cat : 52 kg : P. Brîndușan (C.F.R. 
Timișoara) și C. Bălăianu (U.S. 
Satu Mare), cat. 57 kg : C. Condrat 
(Dinamo Bv.), V. Tomcscu (Rapid), 
T. Sabău (C.F.R. Tim.) și V. Florica 
(Șc. sn. Olimpia Craiova), cat. 62 
kg : C. Lupu (Rapid), P. Cearnău 
(C.F.R. Tim.), Gh. Dobronei (Di
namo Bv.) șî Gh. Stan (C.S. Satu 
Mare), cat. 68 kg : N. Dorobanții 
(Rapid) și V. Gheorghiu (Dinamo 
Bv.), cat. 74 kg : I. Blaj (C.F.R. 
Tim.), E. Cristian (Dinamo Bv.), 
I. Ardeleanu (Vulturii Lugoj) și 
V. Dihăilă (C.F.R. Tim.), cat. 90 kg: 
L. Rădoi (Rapid), I. Cornuta (Di
namo Bv.) și AI. Mărcuîeseu (Olim
pia Craiova), cat. 100 kg : N. Bădu- 
lescu (Rapid) și Tr. Stoian (Di
namo Bv.) și la cat. +100 kg : I. 
Marton (Dinamo Bv.). B. Blaga 
(Vulturii Lugoj) și M. Roșea (C.S.M. 
Reșița).

C. GRUIA

AL DIVIZIEI A DE LIBERE
TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). — 

Datorită timpului nefavorabil între
cerile luptătorilor echipelor din se
ria a III-a au fost mutate de la 
terenul de handbal al clubului 
Mureșul din Parcul sportiv „23 
August" în Sala de sport a Grupu
lui școlar profesional Metalo Teh
nica. Confruntările din cea de a 
doua zi s-au desfășurat sub semnul 
unui evident echilibru, numeroase 
partide încheindu-se cu victorii la 
puncte și nu înainte de limită. Cî
teva rezultate mai importante : cat. 
48 kg : I. Corbei (Jiul Petrila) b. p. 
V. Liță (Constructorul Hunedoara), 
Gh. Bîrcă (Steagul roșu Brașov) 
b. p. Gh. Mereuță (Autosport Sf. 
Gheorghe) ; cat. 52 kg : I. Iatagan 
(C.S. Tîrgoviște) b. ț,, Gh. Gorjean 
(Constructorul), P. loniță (Progresul 
București) b. p. I. Vlădescu (Steagul 
roșu) ; cat. 57 kg : G. Anghel (Pro
gresul Buc.) b. p. I. Breaz (Steagul 
roșu). Gh. Grigore (Constructorul) 
b. t. M. Drughea (Autosport) ; cat. 
62 kg: P. Tarbă (C.S. Tîrgoviște) 
b. p. Tr. Pogăcean (Mureșul Tg. 
Mureș), L. Balogh (Constructorul) 
b. p. T. Guia (C.S.M. Cluj) ; cat. 
68 kg : Gh. Papp (Lemnarul Odor- 
hei) b. p. St. Soos (C.S.M.); cat. 74 
kg : V. Boltaș (Steagul roșu) b. p. 
Al. Motoroga (Constructorul).

I. PAUȘ

GH. MÎINEA —NOU RECORD

HALTERE

Echipa Dinamo, ciștigătoarea probei de urmărire, în plin efort.

Foto •. P. ROMOȘAN

CLUJ, 26 (prin telefon). — Sîm
bătă. în sala Armatei din localitate, 
au continuat întrecerile campiona
telor republicane de haltere ale se
niorilor. Primii care au intrat 
în concurs la stilul smuls au fost 
sportivii de la „pană". Cînd cei 
mai mulți concurenți epuizaseră 
cele trei încercări regulamentare, 
la 95 kg au intrat Al. Kiss (Clu- 
jana), D. Apostol (S.N. Constanța) 
și V. Bădescu (Rapid București), iar 
V. Rusu (Steaua) a cerut greutăți 
la 97,500 kg. Bădescu și Kiss rămîn 
eu cele 95 kg realizate dta prima 
încercare, ratînd de cite două ori 
la 100 kg. In acest timp D. Apostol 
reușește să fixeze bara la 100 kg, 
rezultat cu care se clasează pe pri
mul loc, 2. V. Rusu 97,500. 3.V. Bă
descu 85 kg.

I-a același stil, concurenții de la 
„ușoară11 au oferit celor prezenți 
întreceri pasionante, încheiate cu 
un rezultat surpriză. Tînărul Aurel 
Miuț (Rapid București), eu o per
formanță de 115 kg, a reușit să-! 
Învingă pe multiplul campion al 
categoriei, Fitzi Balaș (Steaua). Cu
noscutul halterofil de Ia Steaua a 
fost nevoit să se mulțumească, cu 
cele 112,500 kg realizate în prima 
încercare, cu locul 2. Pe poziția a 
treia s-a situat constănțeanul V. 
Tudor — 110 kg.

Rezultatele eu care s-au încheiat 
întrecerile le cele două categorii la 
„smuls", au făcut ca lupta pentru

„Cupa Institutului de cultură 
fizică" oferită filmului româ
nesc ,,Handbal, tehnica jocu
lui" la cel de al II-lea Fes
tival internațional al filmu
lui sportiv de la Budapesta, 
eu insistență, și prin toate mij
loacele, omului contemporan, 
iar filmul se înscrie în cate
goria argumentelor celor mai 
puternice. Nu este lipsit de in
teres să arătăm că Marele pre
miu al festivalului a fost atri
buit Unei lucrări purtînd un 
asemenea mesaj, „Familiariza
rea copiilor cu apa“ (Franța), 
iar majoritatea trofeelor alt 
fost obținute de altele, asemă
nătoare: „Mișcare — alergare" 
(Ungaria), „Apa și sportul" 
(R. D. Germană), „Alergătorii" 
(Anglia). „Ski-2000“ (Austria), 
„Urmărind soarele" (Iugosla
via), toate căutînd să-i convin
gă pe spectatori de necesitatea 
practicării sportului, ca un mij. 
loc eficient de întărire a sănă
tății, prelungirea tinereții si 
ridicarea capacității de muncă.

Iată un scop nobil, în fa
voarea căruia socotim că vor 
continua să depună eforturi 
neobosite cineaștii romăni. că
rora bilanțul favorabil obținut 
la Budapesta le. atestă pricepe
rea si inspirația.

Valeriu CHIOSE

DOUĂ NOI RECORDURI REPUBLICANE
LA TIR CU ARCUL

tn cadrul concursului „Cupa Vo
ința, care se desfășoară la Tg. Mureș, 
pe poligonul de pe fostul Hipodrom, 
în prima zi s-au obținut două noi 
recorduri republicane. La bărbați, 
Teodor Kaszonyi (P.T.T.R. Tg. Mureș) 
a realizat 269 p la proba de 70 m 
(simplu) (v.r. 267), iar la femei. Ma
ria Kiss (Mureșul Tg. Mureș), tot la 
proba simplă de 70 m, a reușit să 
obțină 145 p (v.r. 140 p.)

I. PAUȘ — coresp. județean

REPUBLICAN LA „SMULS"
cucerirea titlurilor de campioni Ia 
„total" să fie deschisă. V. Rusu. 
cu 132,500 kg a ocupat locul 1. Al. 
Kiss — 127,500 kg — 2 și V. Bădes
cu 120 kg — 3. Ț,a „ușoară". Daniel 
Vasile (C.S.M. Cluj) a fixat bara cu 
140 kg din prima încercare, dar, 
accidentîndu-se. n-a mai continuat 
lupta. Rapidistul Mjuț a intrat la 
145 kg, și a ratat de trei ori conse
cutiv. Fitzi Balaș, a ridicat din pri
ma încercare 147,500 kg. ocupînd 
locul 1 la acest stil și cucerind. în 
același timp, titlul de campion la 
„total". Locul 2 — D. Vasile 140 kg. 
3. A. Popovici (Steaua) 135 kg.

Iată primii clasați La „total", 
pană: 1. V. RUSU 230 kg, 2. Al. 
Kiss 222,500 kg. 3. V. Bădescu 215 
kg ; ușoară : 1, F. Balaș 260 kg. 2. 
D. Vasile 240 kg. 3. Âl. Popovici 
235 kg.

După-amiază și-au disputat întîietatea 
halterofilii de la categoriile semlmljîocie 
(75 kg) șl mijlocie (82.500 kg) Cu acest 
prilej, Gh. Mîinea (Rapid Buc.) a stabi
lit. un nou record republican ia „smuls" 
cu 148 kg (v.r. 137, 500). cîștiafttorit la 
„smuls" : semimijlocie : 1. D. CONSTAN
TIN (Steaua) 127,500 ku, 2 V. uavidoiu 
(Rapid) 120 kg, 3. Gh. Bercea (Ș.N. Con
stanța) 115 kg : mijlocie : i. gh MH- 
NEA 140 kg. 2. P. Tudor (Dinamo) 117,500 
kg, 3. I. Micota (C S M. Reșița) 112,500 
kg. La „aruncat" : semimijlocie : i. D. 
CONSTANTIN 157.500 kg, 2. Gh, Bercea 
160 kg, 3. I. Palincas (Vagonul) 145 ; 
mijlocie : i. GH. MÎINEA 137,500 kg,
2. I. Fliip (Ș.N. C-ța) 147,500 kg 3. Gh. 
Gîrdea (Olimpia Buc.) 145 kg : „total" : 
semimijlocie : 1. D. CONSTANTIN 285 kg. 
8. Gh. Bercea 205 kg, 3. f. Palincas 260 
kg : mijlocie s 1. GH. MÎINEA 297,800 kg. 
2. Gh. Gîrdea 205 kg, 3. I. Micota 
S32..300 kg.

Mihai TRANCA
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Azi, un „meci - cheie" al grupei a IV-a 
din preliminariile CM: ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

(Urmare din vag i)

mul încununării cu succes a tenta
tivei lor de reeditare a calificării 
în turneul final al C.M.

„Tricolorii" au, după părerea 
noastră, șanse reale de victorie, ei 
sînt — în mod iustificat și logic — 
favorițiî întîlnirii din această după 
amiază. Superioritatea tehnică de 
ansamblu este — cel puțin așa ne 
place să credem — de partea jucă
torilor noștri, pe care — sub acest 
raport — îi socotim mai dotați de
cît cei antrenați de Georg Busch - 
ner. Oaspeții se anunță mai bine 
„înarmați" în ceea ce privește con
stituția atletică, capacitatea de e- 
fort, dar aceste avantaie (teoreti
ce) ale lor pot fi contracarate de 
jucătorii noștri prin dăruire în joc, 
priptr-o puternică mobilizare, asa 
cum s-a mai întîmplat și în alte 
ocazii.

în plus, să nu uităm că în an
samblul din ce în ce mai omogen 
al echinei noastre, există unii ju
cători de certă valoare individuală 
care pot interveni cu un aport de
cisiv în desfășurarea generală a 
jocului (Dobrin. Dinu. Dumitru. Du- 
mitrache, Nunweiller), adevărate 
personalități fotbalistice) și a că
ror activitate în teren poate conta 
în înclinarea balanței de partea 
noastră. Ținem de asemenea seama, 
în aprecierea că echipa României 
este favorită a acestui meci, si de 
avantajul terenului, al publicului 
propriu.

N-am vrea ca discuția aceasta să 
fie interpretată ca o ignorare a va
lorii adversarului de azi. Dimpo
trivă. recunoaștem progresele fot
balului din R.D. Germană si cu
noaștem bine ultimele sale afirmări, 
dintre care citarea locului III la 
Jocurile Olimpice și a recentelor 
victorii asupra Cehoslovaciei si Un-

TOTUL S-A DECIS IN PRIMELE 30 DE MINUTE!...
ROMÂNIA —R.D. GERMANĂ (echipele de tineret) 1 — 2 (1—1)

Stadionul „1 Măi", teren foarte bun, 
timp rece, vînt tare, spectatori circa 
6 000. Au marcat : SATMAHEANU II 
(min. 17), SACHSE (mln. 37) șt TYEL 
(mln. 82). Raportul de cornere 6—7. 
Raportul șuturilor Ia poartă : 19—1'3 
(pe spațiul porții : 10—8).

ROMÂNIA : CAV AI — Anghellnl, 
SATMAHEANU II G. Sandu, Mate- 
escu — DUMITRIU IV. Moldovan 
(mln. 82 Vișan). M. Popescu — Mul- 
țescu. D. Georgescu (mln. 67 ROznal), 
Petrescu.

R. D. GERMANA : BODEN —
sebumphase — Sekora, Enge (min. 
44 Decker), HOPPE— Haffner, TER- 
LEZKY, TYLL — SACHSE. MUUer 
(fnln. 82 Mewes), SCHUt.ENBE.RG.

A arbitrat Ibrahim Firi a, ajutat la 
linie de Yenci Ekreur și Erol Eroglu, 
toți din Turcia.

PITEȘTI, 36 (prin telefon). — 
Știam că va fi un joc foarte greu. 
Știau și jucătorii noștri. Și ei au 
înțeles mai mult dificultatea parti
dei încă din primul minut, atunci 
cînd echipa română a început să 
joace cu avantajul vîntului. In a- 
semenea împrejurări, era logic că 
lupta cu masiva echipă oaspete tre
buia să fie cîștigată în primele 45 
de minute. Și jucătorii români au 
început tocmai sub imperiul aces
tui gînd. Așa îneît ei au reușit 
30 de minute de joc bun. fiind 
foarte insistenți în atac, șutind de 
la distantă și de aproape, dar n-au 
izbutit, din pleiada de ocazii. să 
înscrie decît un singur gol. în min. 
17. la o lovitură de colt, a treia 
în decurs de numai un minut. Săt- 
măreanu II a venit prompt și a 
lovit foarte bine balonul cu canul, 
înscriind un gol cu efect mobili
zator pentru team-ul nostru. Nu
mai că. după acest gol. dominarea 
echipei noastre n-a mai putut fi

gariei ni se pare suficientă și con
vingătoare. Oaspeții — angajați și 
ei cu multă fermitate pe drumul 
afirmării internaționale și dornici 
de a se califica pentru prima oară 
într-un turneu final al C.M. — vor 
juca desigur cu multă ambiție, iși 
vor apăra șansele cu dîrzenie, vor fi 
un adversar tenace, incomod. Tre
buie să mai amintim, pentru cîntă- 
rirea lucidă a situației, că un meci 
nul obținut azi la București le-ar 
fi foarte convenabil, în condițiile 
returului cu echipa noastră, în 
toamnă pe terenul lor și ale... punc
tului pierdut de noi la Helsinki. 
Acest calcul al oaspeților le poate 
da un pozitiv calm în joc. poate 
constitui un îndemn la practicarea 
unui fotbal economic, la trecerea 
timpului. Apare deci important ca 
echipa României să știe „să-și facă 
jocul", să fie ea cea care impune 
ritmul convenabil, care să dirijeze 
„ostilitățile".

Ne exprimăm încrederea, o dată 
în plus, în echipierii naționalei 
noastre. în capacitatea lor tehnico- 
tactică, în resursele lor, în forța 
ambițiilor sportive de care sînt ca
pabili, aspecte sub care așteptăm 
azi după amiază confirmări. O vic
torie în acest meci ar însemna pen
tru echipa României nu numai o 
detașare importantă în clasamentul 
grupei (mai ales că formația R.D.G. 
n-a jucat încă nici la Tampere, nici 
la Tirana...), ci și un pas viguros, 
o nouă confirmare, pe drumul re- 
vitalizării sale, în perspectiva retu
rului de la Leipzig.

în speranța că „tricolorii" vor ști 
să facă totul pentru a aduce mili
oanelor lor de susținători satisfac
ția sportivă așteptată, ne alăturăm, 
din toată inima, celor care — în a- 
cesste zile, din întreaga tară — au 
adresat echipei naționale urările 
lor fierbinți de succes !

fructificată. Și au fost multe oca
zii, dar fie că șuturile lui M, Po
pescu (min. 20), Dumitriu IV (min. 
21 și 26) au ocolit de puțin poar
ta, fie că. în două rînduri. au in- 
tîlnit opoziția inspirată a portaru
lui Boden. După această presiune 
de 30 de minute, echipa R. D. Ger
mane a construit cu mai multă 
maturitate cîteva contraatacuri și, 
în min. 37, la o lovitură liberă e- 
xecutată de Terlczky, de la circii 
18 in lateral, Sachse a venit în 
preajma careului mic și a egalat 
din plonjon. Am înțeles, atunci, că 
vor urma minute foarte grele pen
tru formația antrenată de Cornel 
Drăgușin. Iar frumoasa lovitură de 
cap a lui Mulțescu din ultimul mi
nut al primei reprize avea să fie 
de fapt ultima noastră mare oca
zie.

Pentru că, după pauză, împotri
va unui vînt tare și a unui ad
versar impresionant prin gabarit 
și forță fizică, era greu de presu
pus că vom realiza ceea ce n-am 
reușit în prima parte a întîlnirii. 
De altfel, însuși începutul reprizei 
secunde anunța cline grele pentru 
apărătorii noștri. Totuși. împotriva 
vîntului. jucătorii noștri, cărora nu 
li se poate reproșa lipsa de am
biție, au dominat, dar... în tumul
tul lor de ambiție nu a existat și 
luciditatea de a finaliza măcar una 
din ocazii. Această afirmație este 
susținută și de faptul că în ultime
le 45 de minute tinerii noștri se- 
lecționabili n-au reușit decît un 
6ingur șut la poartă (!) și acesta... 
peste poartă. E drept că. în min. 
58, a existat o fază discutabilă, 
cînd Sekora s-a opus cu mîna în 
careu mingii șutate din apropie
re de Dudu Georgescu, dar el a 
creat, totuși, avantaj echipei sale.

ANTICIPĂRI TACTICE 
ÎN PARTIDA DE AZI

Utilizînd mijloacele tehnice mo
derne, înainte de orice înregistră
rile filmate, conducerile celor două 
reprezentative și-au studiat reci
proc, o lungă perioadă de timp, 
jocul. Antrenorii federației noastre 
au urmărit și filmat marea majo
ritate a partidelor amicale sau ofi
ciale ale reprezentativei R.D. Ger
mane, din ultimii doi ani, lucru pe 
care l-au făcut. în privința selec
ționatei României, și antrenorul 
Georg Buschner și colaboratorii 
lui. Caracteristicile de joc ale ce
lor două formații, raportate la spe
cificul întîlnirii, la calitatea de 
oaspe sau de gazdă a formațiilor, 
conduc la cîteva anticipări, sub 
raport tactic, pe care încercăm să 
vi le înfățișăm mai jos. Bineînțeles 
că ne vom ocupa în mod special 
de partenerii de întrecere ai tri
colorilor, care sînt mai puțin cunos
cut! iubitorilor de fotbal de la noi.

Deci, un portret tactic fugar al 
selecționatei R. D. Germane. Un- 
sprezecele antrenat de Georg Bus
chner s-a stabilizat de mai multe 
sezoane spre aplicarea așezării 
1—4—3—3.

Și în întîlnirea de azi e foarte 
probabilă, deci, folosirea acestei 
așezări, care se efectuează încă cu 
multă elasticitate, cu dezvoltat 
simț de anticipare a desfășurării 
fazei, cu promptitudine în corecta
rea greșelilor. Deosebitele calități 
fizice ale reprezentativei R.D. Ger-

Arbitrul a lăsat. însă, atunci jo
cul să continue. Dar nu-i mai pu
țin adevărat, că în partea a doua 
a disputei oaspeții au avut citeva 
ocazii mari, pentru că toate con
traatacurile lor au însemnat mo
mente de panică pentru defensiva 
noastră. Dar. superficialitatea lui 
Sachse. în min. 64, cînd acesta s-a 
împiedicat într-o poziție ideală, 
permițînd lui Sătmăreanu II să 
salveze incredibil, pripeala lui 
Haffner în min. 72 și inspirația lui 
Cavai în minutele 77 și 79 au a- 
mînat avantajul oaspeților. Inevi
tabilul s-a produs. însă. în min. 82. 
Atunci. Mateescu. plecat ca de atî- 
tea ori înainte, a lăsat partea sa 
descoperită, a revenit tîrziu. a e- 
zitat. Tyll a sprJntat foarte bine și 
eu un șut plasat, de la 10 m, a 
asigurat victoria eehipei sale.

Echipa română a trebuit, așadar, 
să cedeze acest meci și. implicit, 
șansele de calificare în sferturile 
de finală ale campionatului euro
pean de tineret. Pentru că nu a 
putut să valorifice la maximum 
acele 30 de minute de la începutul 
jocului. Nespeculînd acest start bun, 
a trebuit să părăsească terenul în
vinsă de o echipă care a excelat 
prin pregătirea sa fizică și contra
atacuri periculoase. Meciul s-a ju
cat, de fapt. în primele 30 de mi
nute !

Mircea M. IONESCU

CLASAMENTUL GRUPEI

1. România 3 111 4—4 3
2. Albania 3 111 3—3 3
3. R.D.G. 2 10 12—22

mane o ajută să construiască un 
activ joc fără balon, element impor
tant al tacticii modeme. Linia de 
fundași posedă în Bransch și Sam
mer, oamenii de importanță tactică. 
Primul, care intră în rolul de „libe
ro", cînd situația o cere, arată și o 
deosebită predilecție pentru apa
rițiile surprinzătoare în atac. Li
nia de mijlocași — concentrează 
doi dintre cei mai buni jucători 
actuali ai fotbalului din R.D. Ger
mană : Krcische, golgeterul „în 
funcție" al campionatului, (18 go
luri), șl Pommerencke, acest „co
pil precoce" al reprezentativei, care 
deține un record puțin obișnuit : 
44 de jocuri în echipa de juniori și 
prezența în trei turnee finale 
U.E.F.A. Mișcarea foarte variată a 
liniei de mijlocași, predilecția sa 
pentru ofensivă ajută considerabil 
linia de înaintare care, pentru jo
cul de pe stadionul „23 August", îi 
Va prezenta pe rutinații L8ve și 
Ducke și pe ambițiosul Stretch (lo
cul doi în clasamentul golgeterilor 
cu 12 goluri).

Credem că Georg Buschner va 
miza pe elementul-surpriză și va 
cere oamenilor lui să atace din 
start. E o stratagemă care a dat 
adeseori roade. Motiv pentru care 
se cere, firește, din partea repre
zentativei noastre, o deosebită 
atenție, pentru blocarea de la bun 
început a acestor tentative. Față 
de marcajul „om la om", pe care 
în mod permanent fundașii îl apli
că, rolul demarcărilor neîncetate și 
rapide crește în privința modului 
de a acționa al echipei noastre. 
După cum apare de asemenea ea 
foarte esențială punerea în valoa
re a acțiunilor de subtilitate și vi
teză.

Una dintre marile condiții ale în
tîlnirii, din punctul de vedere al 
reprezentativei noastre, rămîne a- 
ceea a punerii în valoare a arme
lor ei și evitarea intrării In lupta 
de uzură și de forță, care convine 
infinit mai mult partenerilor de în
trecere ai unsprezecelui nostru na
țional. Partidele susținute de re
prezentativa R.D. Germane pledea
ză, fără excepție, pentru această 
idee esențială a tacticii adversa
rilor săi ; acele formații care au 
mizat pe diversitatea și rapiditatea 
tehnico-tactică au obținut victoria 
(vezi cazul, destui de recent, al se
lecționatei Belgiei). Sub aceste aus
picii tactice se anunță importanta 
partidă de azi de pe stadionul „23 
August".

Eftlmle IONESCU

Ieri, la Altenburg

R.O.G.—ROMÂNIA (tineret 
sub 21 de ani) 1-0 (0-0)

Ieri, la Altenburg, selecționata de 
tineret, sub 21 de ani, a României a 
întîlnit, în fața a 4 000 de spectatori, 
reprezentativa similară a R.D. Ger
mane. Formația gazdă a terminat 
învingătoare cu scorul de 1—0 
(0—0), prin golul înscris de Moldt, 
în min. 59.

PALMARESELE PE 1972 Șl 1973
lată, în rîndurîle care urmează, palmaresele pe 1972 și 1973 ale celor două echipe care, azi, pe stadionul 
„23 August*, se vor întîlni într-o partidă foarte ......
p.C.E. =x joc In preliminariile Campionatului Europei, 
liminariile Campionatului mondial, T.F.O. = partidă
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,23 August*, se vor întîlni într-o partidă foarte

liminariile Campionatului mondial, T.F.O. =
= pre

ROMANIA

1972

30 1, Casablanca :: Maroc—România 2—4 (A)
8 IV, București : România—Franța 2—0 (A)

23 IV, București : România—Peru 2—2 (A)
29 IV, Budapesta : Ungaria—România 1-1 (p.C.E.)
14 V, București: România—Ungaria 2—2 (p.C.E.)
17 V, Belgrad : România—Ungaria 1-2 (p.C.E.)
21 V, București: România—Danemarca 2—3 (p.T.O.)
17 VI, București : România—Italia 3—3 (A)
3 IX, Craiova : România—Austria 1—1 (A)

20 IX, Helsinki : Finlanda—România 1—1 (p.C.M.)
29 X, București : România—Albania 2—0 (p.CM.)

11 3 6 2 21—17

1973

18 IV, Kiev : U.R.S.S.—România 2—0 (A)
* V, Tirana : Albania—România 1—4 (p.C.M.)

2 1 0 1 4—3

BILANȚ GENERAL DE ACTIVITATE : 249 MECIURI 
JUCATE, 105 VICTORII, 5ș EGALITĂȚI, 90 ÎNFRINGERI, 
434 goluri marcate, 428 goluri primite

în cadrul turneului final olimpic.

R. D, GERMANA

importantă. Cu A au fost notate meciurile amicale, 
p.T.O. — preliminariile turneului olimpic, p.C.M.

1972

9 IV, Lodz : Polonia—R.D.G. 2—1 (A)
27 V, Leipzig : R.D.G.—Uruguay 1—0 (A)
31 V, Rostock i R.D.G.—Uruguay 0—0 (A)
28 VIII, Munchen :; R.D.G.—Ghana 4—0 (T.F.O.)

1 IX, Nurnberg : R.D.G.—Polonia 1—2 (T.F.O.)
3 IX, Possau : R.D.G.—Ungaria 0—2 (T.F.O.)
9 IX, Miinchen • R.D.G.—U.R.S.S. 2—2 (T.F.O.)
7 X, Dresda : R.D.G.—Finlanda 5—0 (P.C.M.)
1 XI, Bratislava : Cehoslovacia—R.D.G. 1—3 (A)

9 4 2 3 17—9
1973

16 II, Bogota : Columbia—R.D.G. 0—2 (A)
18 II. Quito : Ecuador—R.D.G. 1—1 (A)
7 IV, Magdeburg : R.D.G.—Albania 2—0 (p.C.M.)

18 IV, Anvers ; Belgia—R.D.G. 3—0 (A)
16 V, Leipzig : R.D.G.—Ungaria 2—1 (A),

5 3 1 1 7—5

BILANȚ GENERAL DE ACTIVITATE; 118 MECIURI 
JUCATE, 51 VICTORII, 28 EGALITĂȚI, 39 INFRlNGcRI, 
229 goluri marcate, 167 goluri primite

SITUAȚIA ÎN GRUPA A IV-A PÎNĂ LA MECIUL DE AZI
MECIURI JUCATE PÎNA ACUM URMĂTOARELE PARTIDE

21 VI 1972, Helsinki : Finlanda—Albania 1—0 AZI : ROMANIA—R. D. GERMANA
20 IX 1972, Helsinki : Finlanda—România 1—1 6 VI : Finlanda—R. D. Germană
29 X 1972, București : România—Albania 2—0 26 IX : R. D. Germană—România
7 X 1972, Dresda : R. D. Germană—Finlanda 5—0 10 X : Albania—Finlanda
7 IV 1973, Magdeburg : R.D.G. — Albania 2—0 14 X : România—Finlanda
6 V 1973, Tirana : Albania—România 1—4 3 XI : Albania—R. D. Germană

CLASAMENTUL
1. România 3 2 1 0 7—2 S
2, R. D. Germană 2 2 0 0 7—0 4
3. Finlanda 3 1 1 1 2—6 3
4. Albania 4 0 0 4 1—9 0

„CĂRȚI DE VIZITĂ" ALE CELOR DOUĂ LOTURI
LOTUL REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

PORTARI
RADUCANU (Rapid) 27 ani, 

de 27 ori internațional A
HAIDU (Steaua) 30—5

FUNDAȘI
SATMAHEANU (Steaua) 29—41 
TAnASESCU (Sp, studențesc)

24— 0
DELEANU (Dinamo) 28—22 
DINU (Dinamo) 24—35 
ANTONESCU (F. C. Constanța) 

28—2
SAMEȘ (Univ. Craiova) 22—1

LOTUL ECHIPEI
PORTARI

BLOCHWITZ (F. C. Carl Zeiss 
Jena) 32 de ani, 13 ori inter
național A,

SCHNEIDER (F. C. Hansa Ros
tock) 24—22
FUNDAȘI

ZAPF (F. C. Magdeburg) 26—11
GANZERA (Dynamo Dresda)

25— 12
SAMMER (Dynamo Dresda)

30—13
BRANSCH (Chemie Halle) 28—

31

LOTUL NAȚIONAL DE

MIJLOCAȘI
DUMITRU (Steaua) 23—25
NUNWEILLER VI (Dinamo) 

28—37
ANCA („U“ Cluj) 26—7

ATACANTI
TROI (F.C, Argeș) 24—2
DOBRIN (F. C. Argeș) 26—34
DUMITRACHE (Dinamo) 25— 

23
MARCU (Univ. Craiova) 23—4
ȚARĂLUNGA (Univ. Craiova) 

27—1
MUREȘAN („U“ Cluj) 22—1

R. D. GERMANE
KURBJUWEIT (F. C. Cari 

Zeiss Jena) 22—20
MIJLOCAȘI

WEISE (F.C. Carl Zeiss Jena) 
21—16

SEGUIN (F. C. Magdeburg) 
27—10

KREISCHE (Dynamo Dresda)
25— 35

LAUCK (F. C. Union Berlin)
26— 1

TYLL (F. C. Magdeburg) 19—0
POMMERENKE (F. C. Magde

burg) 20—9

ASTĂZI, LA SNAGOV

JUNIORI SUSȚINE 0
7

RĂDUCANU

i

<

ÎNAINTAȘI
STRE1CH (Hansa Rostock) 

21—17
LOWE (F. C. Lokomotive Leip

zig) 27—22
DUCKE (F. C. Carl Zeiss Je

na) 31—53
VOGEL (F. C. Carl Zeiss Jena) 

30—48

ULTIMĂ VERIFICARE

STADIONUL „CRVENA ZVEZDA" — GAZDA CELEI 
DE-A 18-A FINALE A C.C.E.

Miercuri 30 mai, Ia Belgrad, va avea 
Ioc după cum se știe finala ediției 1972 
—1973 a Cupei campionilor europeni. A 
18-a ediție a popularei competiții va fi 
găzduită de stadionul duhului Steaua 
roșie din capitala R.S.F. Iugoslavia, iată 
de ce ne-am propus ca acum, cu puțin 
înainte de ziua finalei, să prezentăm 
cititorilor stadionul clubului Steaua ro
șie din Belgrad.

Clubul de fotbal „Crvena Zvezda" 
(..Steaua roșie") din Belgrad dispune de 
un stadion foarte modern, ale cărui 
instalații corespund celor mai mari exi
gențe. Construcția a inceput în anul 
I960, iar inaugurarea stadionului — cu 
toate că la acel moment nu era com
plet gata — s-a efectuat în noiembrie 
7963. Numărul locurilor In tribune este 
de 96 000. Instalația de nocturnă — a 
cărei putere este de 1 400 de luxi, una 
dintre cele mal bune din Europa — per
mite disputarea meciurilor in cele mai 
bune condlțiuni. Terenul măsoară 105 m 
lungime și 68 m lățime, iar cînd timpul 
o cere gazonul este acoperit cu o pre
lată care îi permite să fie uscat și de 
cea mai bună calitate întreg anul.

Cele 26 de porți oferă posibilitatea 
unui număr de 100 ooo de spectatori să

imagine insolită din ultimul turneu al echipei F. C. Santos... tn jurul 
lumii. La sosirea in Kuweit, pe aeroport, Pele (in centrul imaginii) și 

colegii săi sînt intîmpinați cu căldură șt culoare locală...

părăsească stadionul în mai puțin de 
10 minute. In apropiere se află un par
king cu 1 000 de locuri. Iar In partea 
de est oricare vizitator poate găsi cu 
ușurință restaurantul „Crvena Zvezda" 
care posedă 240 de locuri și o terasă 
de vară care poate primi pînă la 500 
de oaspeți.

Noul local al clubului Steaua roșie — 
o clădire Impunătoare, cu 7 etaje 1 — 
cuprinde vestiare foarte moderne, un 
centru medical, săli de bale, o saună 
suedeză, o pistă Indoor lungă de 86 de 
metri pentru alergări, încăperi pentru 
activități distractive ca șl locuri de 
dormit pentru echipe. O încăpătoare 
sală de gimnastică oferă posibilitatea 
practicării mai multor sporturi.

TURNEUL EUROPEAN
Ziarul sovietic „Sovietslrl Sport” pu

blică o convorbire avută de un redactor 
al său cu Stanley Rous, președintele re

SELECȚIE BRAZILIANA...
Forul suprem al fotbalului brazilian a 

pus în aplicare noul plan de acțiune 
pentru Campionatul mondial din 1974. 
Prima etapă a constitult-o selecționarea 
lotului, care s-a efectuat în cursul lunii 
aprilie. Conform tradiției. înaintea aces
tui eveniment s-au desfășurat întllnirl 
preliminare între două selecționate, de
numite A șl B. Prima surpriză a meciu
lui desfășurat la Recife a fost absența 
din iotul selecționabllilor nti numai a lui 
Pele. care oficial s-a despărțit de națio
nala braziliană, dar și aceea a iul 
Tostao (celebrul atacant a suferit o nouă 
operație la Ochi) șl mai ales a lui Car
los Alberto, căpitanul echipei campioane 
mondiale. Antrenorul Mario Zagalo a 
precizat că jucătorii absenți Ia selecție 
nu vor putea participa la turneul euro
pean, astfel că există puține șanse ca 
el să mal poată apare în echipa Brazi
liei la C.M. In schimb, Zagalo l-a rein
trodus în echipă pe Felix, portarul 
echipei braziliene în Mexic, dar se pare 
că a fost doar un act de curtoazie, me
nit a-1 da posibilitatea portarului vete
ran să se retragă — la 35 de ani — in 
plină glorie. Cei 70 000 de spectatori l-au 
ovaționat îndelung pe tînărul atacant 
Palinho, care, jucînd pe rind cite o re
priză în ambele formații, a reușit să în
scrie de flecare dată cite un gol.

AL VETERANILOR
derațlel internaționale de fotbal-asocia- 
ție, cu privire la propunerea făcută de 
U.R.S.S. de a se organiza, anual, un 
turneu european al veteranilor, hi com
ponența echipelor reprezentative ale 
diferitelor țări participante ar urma să 
Intre jucători nu mai tineri de 39 de 
ani, care în timpul activității lor fotba
listice au făcut parte din naționalele 
respective.

Din declarațiile președintelui forului 
internațional reiese că lucrările pentru 
perfectarea acestui turneu de anvergu
ră sînt foarte avansate, că el ar urma 
să se desfășoare anual, între reprezen
tativele a douăsprezece țări. Antrenorul 
echipei britanice a anunțat că din for
mația condusă de ei vor face parte : 
Stanley Matthews, BiUy Wright, Tommy 
Lawton, Jimmy Greaves, Bobby ?1 
Jackie Charlton.

La întrebarea dacă acest turneu nu va 
afecta interesul pentru campionatul 
mondial de anul viitor, sir Stanley a 
răspuns :

— Nicidecum. .Jocul adevăraților gentle- 
mani ai fotbalului va influența tn mod 
pozitiv desfășurarea îndirjitelor partide 
din campionatele mondiale, impunind 
necesitatea unui joc corect și regula
mentar.

ANTRENOR LA 28 DE ANI!
în vara trecută, cunoscutul club olan

dez de fotbal Sparta Rotterdam a anga
jat ca antrenor al primei echipe pe 
fostul internațional Leo Stegman Hota- 
rîtea clubului a fost anunțată drept 
un „experiment", lntrudt — la data 
semnării contractului — Stegman abia 
împlinise 28 de ani...

După cit se pare, încercarea a reușit, 
stegman fiind recent confirmat In func
ție, ca urmare, desigur, a excelentului 
loc din clasament în momentul de față. 
Ceea ce surprinde este faptul că tînărul 

antrenor se înțelege cel mai bine eu 
jucătorii... vîrstnicl ai echipei, între care 
golgeterii Bosveld și Kreuz, urmăritorii 
lui Cruyff în clasamentul celor mal pro
ductivi atacanți olandezi, au flecare cite 
32 de ani !

HOȚ DE BUZUNARE...
Unul dintre cele mai dramatice meciuri 

din istoria fotbalului a fost, neîndoios, 
cel din 1959 cind, chiar pe MaraCana, 
reprezentativa Uruguayului a întrecut — 
împotriva tuturor pronosticurilor — e- 
chlpa țării gazdă, Brazilia, cu 2—1, in- 
trind în posesia Cupei Jules Rimet. A- 
tunci, unicul punct al gazdelor a fost 
înscris de Albino Friaea Cardoso, temu
tul atacant al lui Vasco da Gama, unul 
dintre jucătorii adulați de public, de
clarat de Autoritățile braziliene „o ldolo 
dos estadios".

Timpul a trecut și Cardoso s-a retras, 
bineînțeles, de pe gazon. El s-a apucat 
de toate, de la industrie pînă la comerț, 
terminlnd insă lamentabil, dincolo de 
gratii ! La începutul lunii martie, după 
căutări îndelungate, poliția din Rîo ■ 
reușit să depisteze, pe plaja Sao Vin
cente, o bandă organizată de hoți de 
buzunare, operînd la cabinele de pe fa
leza braziliană, bandă tn fruntea căreia 
se afla Albino Friaea Cardoso, fostul 
fotbalist, de atitea ori purtat pe brațe 
de înflăcărații suporteri i

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

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 17,301 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 Ciulești, 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) ;

Antrenamentele lotului național 
de juniori au continuat săptămîna 
aceasta și, după partida test, sus
ținută marți la Buzău, sub sem
nul aceluiași interes, generat de 
dorința unei comportări cît mai 
bune, în vederea apropiatului tur
neu U.E.F.A., programat a se des
fășura, cu începere de la 31 mai, 
în Italia.

Cei doi antrenori, care răspund 
de pregătirea tinerilor noștri jucă
tori — C. Ardeleana și I. Voinescu 
— au prevăzut, după încheierea ci
clului de jocuri cu scop de verifi
care, antrenamente destinate a îm
bunătăți, în special, capacitatea de 
efort și omogenitatea de ansamblu 
a echipei. Așa, bunăoară, joi, după 
o zi de odihnă activă și de recupe
rare, impusă de volumul mare al 
solicitărilor din ultimul timp — 
toți componenții lotului au partici
pat la două ședințe de antrena
ment: prima, cea de dimineață, cu 
conținut tactic ; cea de după-amia- 
xă, cu conținut fizic. în continuare, 
vineri, au fost exersate cîteva va
riante tactice, în cadrul unui pro- 

teren Constructorul, ora 10: 
Constructorul Buc. — Vulturul 
Ploiești (B, f).

POLO. Ștrandul Tineretului, 
ora 11 : C. S. Școlarul — Indus
tria lînii Timișoara (Div. A).

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

RUGBY. Parcul Cotoiului, ora 
9 î Grivița 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 91 Grivița Roșie — Șc 
sp. nr. 2 (semifinală a camnic 
natului de Juniori) : ora 10 V) 
Chimia Năvodari — URA To
anei (meci de calificare tn di
vizia A). 

gram destinaț pregătirii speciale a 
primului joc oficial din cadrul tur
neului, acela în compania repre
zentativei Italiei.. Antrenamentul de 
ieri a avut din nou un conținut 
fizic, dar mai puțin solicitant decît 
celelalte, penfru a permite, în di
mineața zilei de azi (pe terenul de 
Ia Snagov, cu începre de la ora 
10) susținerea unei ultime verificări 
colective, în fața formației de ti
neret a clubului Steaua. Cu acest 
prilej, antrenorii lotului vor folosi 
și cea mai bună formulă de echipă. 
Aceasta înseamnă că toți jucătorii 
titulari sînt, în prezent, complet 
refăcuți după accidentările suferite

MECIURI
C.F.R. CLUJ — F. C. ROTWEISS 

ERFURT (R.D.G.) 3—0 (2—0)

Joc frumos, în ciuda timpului ne
favorabil și a terenului alunecos. 
Ceferiștii au combinat mai bine și 
s-au dovedit mai prompți în fazele 
de fipalizare.

Cele trei goluri au fost marcate 
de Adam (min. 10). Bucur (min. 
34) și Marius Bretan (min. 58).

V. MOREA — corespondent
PETROLUL — DINAMO BUCUREȘTI 

3—2 (2—2)
Aproximativ 3 000 de spectatori 

ausfesistat la o partidă de bun ni
vel tehnic, cu multe faze de poar
tă. Deși a jucat fără multi titu
lari, formația dinamovistă a dat o 
replică dîrză petroliștilor, contribu
ind la realizarea unui spectacol plă
cut.

Golurile au fost marcate de Pîr- 
vu (min. 21 și 62. din 11 m). Din- 
cută (min. 29). Fl. Dumitrescu (min. 
31) și Lucescu (min. 40).

V. ALBU — corespondent 

| ULTIMELE BILETE LA LOTERIA ÎN OBIECTE | 
| PENTRU PARTICIPANT!! DIN BUCUREȘTI |

Participanții din București îșl mai pot procura bilete la LOTERIA IN 
OBIECTE și in cursul zilei de aztâzi. Rețineți I MAI MULTE BILETE, MAI 
MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG I §

$ .

și, deci, apți de joc. Inclusiv fun
dașul central Naghî, absent în me
ciul cu Gloria Buzău.

Astăzi, componenții lotului națio
nal de juniori vor asista la jocul 
primei noastre reprezentative cu 
echipa R.D. Germane. Mîine, luni, 
la Snagov, va avea loc o scurtă 
ședință de pregătire fizică, iar 
marți de dimineață, la ora 9, este 
prevăzută plecarea, de pe aeropor
tul Otopeni. cu destinația Roma și 
de aici, mai departe la Forte dei 
Marmi, localitatea de reședință a 
delegației române pe timpul desfă
șurării Turneului U.E.F.A., din Ita
lia.

AMICALE
F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 

BRAȘOV 2-1 (0-1) '

Ieri, pe stadionul „1 Măi" din Pi
tești. în deschidere la meciul in
ternational dintre echipele de ti
neret ale României și Republicii 
Democrate Germane, s-a disputat 
partida amicală de fotbal F. C. Ar
geș — Steagul roșu Brașov. Oas
peții au deschis scorul prin Șerbă- 
noiu, dar. după pauză. Jercan a e- 
galat. iar Roșu a marcat golul vic
toriei.

IERI, IN DIVIZIA B
S. N. OLTENIȚA — POLITEHNICA 

IAȘI 2—1 (1—0)
,Au marcat : Enculescu (min. 43), 

Fildiroiu (min. 55), respectiv Si- 
mionaș (min. 69).

C.S.M, SIBIU — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 0—0
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CLASAMENTE FINALE

acțio-
la 11.

treilea set, româncele 
„ca la carte", cîștigînd 
al patrulea s-a dovedit a fi

balcanice

de-al 
nează 
Setul 
și ultimul, sextetul condus de an
trenorii N. Humă. M. Chezan și 
D. Ivănescu se impune categoric 
în fața unei echipe depășite 
plan fizic și moral, cucerind 
fel locul I și medaliile de 
Alături, însă, de jucătoarele noas
tre și cele bulgare merită felicitări, 
pentru modul cum au abordat par
tida, pentru dîrzenia cu care au 
luptat. Au condus bine A. Ozer 
și E. Ismail, ambii din Turcia, ur-

FEMININ
1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Turcia

MASCULIN

pe 
ast- 
aur.

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Grecia
5. Albania
G. Turcia

3
3
3
3

3
2
1 
O

5 5 0 15:0 10
5
5
5
5
5

4 1
3 2
2 3
1 4 
O 5

12:5 
10:9 
7:10 
4:14 
5:15

9
8
7
6
5

iniHiiiiiînmiiiiiiiiiiiiiînniiiiiuinuiniiiiniimiiuii
Popa) și alături de ele A. Constan- 
tinescu și E. Stoian ; BULGARIA : 
S. Bujurina (M. St oi ano va), T. Mi-

capătul unui joc de bună factură 
tehnică, să cucerească victoria; un 
succes net, cu 3—0 (15—8, 15—11, 
15—12), după numai 90 minute de 
jos. Sextetul nostru a acționat com- 
binativ la fileu, s-a apărat bine, 
blocajul a funcționat aproape ire
proșabil, stopînd puternicele atacuri 
ale adversarilor. De asemenea, con
cepția tactică superioară a consti
tuit un alt atu al victoriei. De alt
fel. antrenorii H. Nicolau, A. Dră- 
gan și G. Cherebețiu au efectuat 
puține schimbări în formație și a- 
celea numai cu scopul de a-i o- 
di’nni pe jucătorii din sextetul de 
bază. La rîndul lor. voleibaliștii 
bulgari, cu o echipă cu multe nu
me noi, au plătit tribut lipsei de o- 
mogenitate și nesiguranței la pre
luările din serviciu din atac.

GARROS ’73ROMANIA A ÎNVINS (6-5) DIN NOU
LA POLO CU SURPRIZEIUGOSLAVIA CONTINUA

Claudiu Rusir a înscris Orantes eliminat de N’Godrella! • Primul

Balcanică

VTRECHT, 26 (prin telefon). 
Sîmbătă dimineața s-au . desfășurat 
primele partide ale turneului in
ternațional de polo și echipa Româ
niei a întîlnit redutabila formație a 
Iugoslaviei. Cele două formații au 
mai jucat împreună și în urmă cu 
patru săptămîni, la Pescara, în ca
drul „Trofeului Hungaria", iar a- 
tunci românii cîștigaseră cu 5—4. 
Și de această dată reprezentanții 
noștri s-au impus în fața puternici
lor lor adversari. Ei au jucat foarte 
bine timp de trei reprize, au con
dus cu 5—1 și 6—2, iar scorul final 
de 6—5 nu reflectă diferența de va
loare dintre cele două echipe în a- 
ceastă partidă, formația României 
fiind evident superioară.

In prima repriză, iugoslavii au a- 
vut superioritate numerică, dar Hu
ber a fost la post. Apoi, românii au

UN TIJRNtll Dl TENIS DE MASA
AfRD - ASIATIC

EATINO - AMERICAN

mățoarele formații : ROMÂNIA : 
M. Cengher (V. Caranda), C. Bălă- 
șoiu, E. Rebac, M. Popescu (H. 
Bogdan), P. Cazangiu, M. Baga (G.

Reprezentativa feminină a României, campioană
lanova (M. Stoianova), G. Stanceva, 
T. Gogova, M. Mineva, M. Boneva 
(M. Petkova).

Si echipa masculină a reușit, la

A. E. B. A. SE PRONUNȚA IN PROBLEMA
CAMPIONATELOR MONDIALE DE BOX AMATOR

MOSCOVA, (Agerpres). — Pri
mul campionat mondial de box re
zervat amatorilor urma să aiba loc 
în această toamnă în Japonia. Cum

UN NOU CANDIDAT:
MONTREAL

MONTREAL, 26 (Agerpres). 
— Asociația canadiană de box 
amator a anunțat că orașul 
Montreal (gazda viitoarelor 
Jocuri olimpice) se oferă sa 
găzduiască în anul 1974 Cam
pionatele mondiale ale pugi- 
listilor amatori. După cum se 
știe, alte două orașe: New
York și Havana, sînt. candidate 
la organizarea acestei competi
ții, care inițial fusese atr: 
Japoniei.

atribuită

specialitateFederația japoneză de
a renunțat la organizarea compe
tiției, orașul New York și-a depus 
candidatura să găzduiască ediția i- 
naugurală pe ringul arenei „Madi- 
son Square Garden".

într-un interviu, acordat cores
pondentului sportiv al agenției

TASS, N. Nikiforov — Denisov, pre
ședintele A.E.B.A., a declarat, prin
tre altele : „Consider că aceste cam
pionate mondiale sînt necesare pen
tru propagarea și dezvoltarea pugi- 
lismului amator. Ele pot fi organi
zate în perioada dintre Jocurile O- 
limpice și campionatele europene. 
Un lucru este foarte important : 
fiecare federație națională afiliată 
la forul internațional să aibă drep
tul de a-și trimite reprezentanți la 
campionatele mondiale. Sînt pentru 
formula ca orice țară care vrea să 
participe cu un număr de boxeri, 
ca și la alte sporturi, să poată a- 
vea dreptul Ia aceasta. Trebuie re
vizuită hotărîrea ca la prima edi
ție a campionatelor mondiale să fie 
admise numai selecționate continen
tale. Comitetul executiv al A.E.B.A. 
se va întruni la Belgrad, înaintea 
campionatelor europene, și va lua 
în discuție această problemă. De a- 
semenea, vom discuta alegerea ora- 
șului-gazdă a primei ediții, deoare
ce și-a depus concomitent candida
tura și orașul Havana".

Scorul ceva mai strîns din ulti
mele două seturi se explică prin 
aceea că voleibaliștii noștri, avînd 
un avans substantial, și-au permis 
cite va perioade de relaxare. Arbi- - 
trilor S. Kirac (Iugoslavia) și F. Bi
lal (Albania), care au condus fără, 
greșeală, li s-au aliniat următoa
rele formații : ROMÂNIA : Dumă- 
noiu (Ion Cristian), Tîrlici (Chițî- 
goi, Arbuzov), Duduciuc, Udișteanu, 
Bartha, Oros ; BULGARIA : Sefe- 
rinov (Mrankov), Trenev (Țanov), 
Țakov (Statev), Vlacev (Iliev), Iva
nov (Sabanliski, Stoianov), Simo
nov.

Jocurile Balcanice de volei au 
luat sfîrșit printr-o frumoasă fes
tivitate de închidere. în cadrul că
reia echipelor României, în aplau
zele spectatorilor, li s-au inmînat 
medaliile de aur.

★
în partida feminină dintre echi

pele Iugoslaviei și Turciei, victo
ria a revenit voleibalistelor iugo
slave cu 3—0 (15—10, 15—11, 15—6), 
care au cucerit astfel medaliile de 
bronz. Au arbitrat foarte bine D. 
Rădulescu și V. Arhire. ambii din 
România. în partida masculină 
Grecia — Turcia, victoria a reve
nit cu 3—1 (15—9, 11—15, 18—16,
15—4) sportivilor greci. Foarte bun 
arbitrajul cuplului de arbitri ro
mâni V. Ranghel și I. Nicoiae. Re
prezentativa masculină a Iugosla
viei a depășit cu 3—1 (15—5, 15—4, 
12—15, 16—14) reprezentativa Alba
niei, ocupînd finalmente locul trei 
în cadrul campionatelor. Arbitrii ; 
T. Todorov și V. Venkov, ambii din 
Bulgaria :— bine.

PEKIN, 26 (Agerpres). — După 
cum informează agenția China 
Nouă, Ciuan Țe-tun, membru al 
conducerii Federației sportive pe 
întreaga Chină, a adresat jucători
lor și arbitrilor de tenis de masă 
din Taiwan invitația de a partici
pa la turneul afro-asiatic-latino-a- 
meridân. Ce' urmează să se desfă
șoare la Pekin, în luna august. O 
invitație similară a fost adresată 
compatrioților din Macao și Hong
kong.

In preliminariile C.M

U.R.S.S.-FRANȚA 2-0
stadionulMOSCOVA, 26. — Pe

Lujniki s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de fotbal U.R.S.S. — 
Franța, contînd pentru prelimina
riile campionatului mondial. După 
ce scorul rămăsese alb pînă cu zece 
minute înainte de fluierul final, 
fotbaliștii sovietici au marcat două 
goluri, prin Blohin (min. 80) și O- 
nisccnko (min. 83).

★
La Aix en Provence, în cadrul Campio- 
natului european de fotbal rezervat echi- 
pelor de tineret, s-au întîlnit selecționa
tele Franței și U.R.S.S. Fotbaliștii so
vietici au terminat învingători cu scorul 
de 1—0.

UN NOU MECI
MONZON - GRIFFITH

La 2 iunie, pe ringul unei are
ne din Monte Carto, campionul 
mondial de box la categoria mij
locie. argentinianul Carlos Monzon, 
își va pune centura în joc în fața 
șalangerului său oficial, america
nul de culoare Emile Griffith. Este 
pentru a doua oară cînd cei doi 
pugiliști se întîlnesc într-un meci 
oficial. în anul 1971, la Buenos Ai
res. Monzon l-a învins prin aban
don în repriza a 14-a pe Griffith.

Cei doi viitori adversari se an
trenează în Italia, deoarece în a- 
ceastă perioadă — dat fiind că la 
Monte Carto va avea loc Marele 
premiu automobilistic — nu se 
găsește nici o cameră la hotel. 
Monzon se antrenează în localita
tea Bordigheria, iar Griffith se a- 
flă la San Remo.

CIOCALTEA A REMIZAT CU SPASSKI!
MUNCHEN, 26 (Agerpres). — în 

runda a 8-a a turneului internațio
nal de șah de la Dortmund, maes
trul român Victor Ciocâltea (avînd 
piesele albe) a remizat cu fostul 
campion mondial, Boris Spasski. E- 
galitatea a fost consemnată și în 
partidele Keres — Hecht. Marovici

— Parma, Kestler— Popov. Geru- 
sel l-a învins pe Paoli, iar Vesteri- 
nen a cîștigat la Suesz. în clasa
ment
Hecht,
5 puncte. Victor Ciocâltea ocupă lo
cul 10. cu 4 puncte.

conduc Spasski. 
Popov și Dueball

Marovici, 
— cu cîte

4 goluri
de „om în plus“ și Clau- 
a deschis scorul (1—0).

beneficiat 
diu Rusu
Tot el avea să-l majoreze (2—0) la 
capătul unei frumoase acțiuni per
sonale. în repriza următoare, la o 
eliminare a lui Nastasiu, Belamarici 
a redus din handicap (1—2). Au ur
mat însă puternice atacuri ale re
prezentativei române și pe rînd CI. 
Rusu și D. Popescu (după un con
traatac cu Schervan și Nastasiu) au 
urcat scorul la 4—1. în cel de al 
treilea „sfert", românii au conti
nuat să domine. Huber apără 
penalty, 
din „om 
din nou 
mit gol.
siu au marcat cîte un gol din su
perioritate numerică : 6—2. La a- 
ceastă situație, antrenorii au in
trodus pe I, Slavei, Frîncu și V. 
Rus (care nu mai intraseră în apă). 
Aceștia au comis în final o serie de 
greșeli, de care au profitat adver
sarii, mareînd prin Franjkovici (4 
m), Stamenici (s.n.) și Dzoni. în ul
timul minut, formația română a a- 
vut din nou superioritate, dar sco
rul (6—5) nu s-a mai modificat. A 
arbitrat bine Konig (Ungaria).

Cel de-al doilea meci. Olanda — 
R. F. Germania, s-a încheiat cu un 
scor egal : 2—2 (1—0, 1—0, 0—0, 
0—2). Seara, formația României a 
întîlnit echipa Olandei, partidă iu 
curs de desfășurare la ora cînd am 
închis ediția.

calificat In 16-imi: Ilie Năstase
co-
sub

(prin telefon de la 
nostru). — început 
primăveri tîrzii, cu dese

un 
nou 
fost 
pri-

CI. Rusu înscrie din 
în plus", Nastasiu a 
eliminat, dar nu s-a 
Apoi, Stamenici și Nasta-

PARIS, 26 
respondents 
semnul unei 
întreruperi dictate de aversele de 
ploaie ce se abăteau de mai multe 
ori pe zi deasupra bătrînului stadion 
din marginea lui Bois de Boulogne, 
campionatele internaționale de te
nis ale Franței au continuat în ritm 
mai susținut la sfîrșitul acestei pri
me stăptămîni. Numai două tururi 
au fost suficiente pentru a aduce 
importante clarificări pe tabloul pro
bei de simplu masculin, consecință a 
unor surprize de proporții. Nu mai 
puțin de 7 din cei 16 capi de serii, 
deci aproape jumătate, au dispărut 
din întrecere: A. Gimeno (dețină
torul titlului), J. Newcombe, P. Proisy, 
J. Connors, M. Orantes, M. Cox, G. 
Richey.

Sîmbătă, prima „victimă" a sur
prizelor a fost campionul ' spaniol 
Manuel Orantes, învins de francezul 
de ouloare Wanaro N’Godrella cu 
6—0, 7—6. N’Godrella, originar din 
Noua Caledonie, reușește. să apere 
mai bîne onoarea gazdelor, destul de 
șifonată prin încă o înfrîngere, de 
data aceasta la pasivul lui Pierre 
Barthes, învins cu 6—3, 1—6, 6—8 de 
copilul-minune suedez Bjorn Borg 
(16 ani). O scuză ar putea fi doar 
că același, în turul precedent, eli
minase și pe cunoscutul tenisman a- 
merican Cliff Richey, cîștigătorul pri
mului Mare Premiu, de acum trei 
ani. în fine, britanicul Mark Cox 
n-a justificat alegerea sa ca favorit 
nr. 13, fiind învins de modestul ju-

cător italian Piero Bertolucci: 5—?, 
3—6.

Tabloul turului doi a fost comple
tat apoi de următoarele rezultatei 
Pasarell — Elscienbroich 6—0, 6—3j 
Dominguez — Batrick 7—6, 6—4; Di- 
bley — Nowicki 6—4, 6—4j Iovano- 
vici — Pala 6—1, 4—6, 9—7; Bouyer—• 
Kalogberopoulos 7—6, 1—6, 6—3; Poh* 
marin — Haillet 6—2, 6—2; Panatta — 
Mignot 6—1, 1—6, 8—6; Stockton — 
Chanfreau 
ters 7—6.
6—1, 6—7,

6—4, 6—4; Ashe — Mas-
6—3; Pilici — D. Lloyd
6—0; Van Dillen — Drys-

CLASAMENTUL MARELUI
PREMIU F. I. LT.

1. John Newcombe (Austr.)
2. Ony Parun (N. Zeelandă)
3. Adriano Panatta (It.)
4. Patrick Proisy (Fr.)
5. ILIE NASTASE (Rom.)
6. Karl Meiler CR.F.G.)
7. Ross Case (Austr.)
8. John Cooper (Austr.)''

77,5 p
P
P 
P
P
P
P
P
P 
P 

se

43
40
32
30
30
27

_____ ______ 25
9. B. Phillips Moore (Austr.) 23

10. Geoff Masters (Austr.) 22
La Roland Garros (cat. AA) 

acordă următoarele punctaje: lo
cul I — 100 p: n — 75 p; 3—4 — 
50 p: 5—8 — 25 p: 9—16 — 12 Pî 
17—32 — 6 p; 33—64 — 3 p.

FESTIVALUL MONDIAL DE BASCHET
LIMA, 26 (Agerpres). —► Turneul 

final al „Festivalului mondial de 
baschet" a programat la Lima alte 
două partide. în competiția femini
nă, echipa Bulgariei a întrecut cu

N. PERJA (14,0 pe 110 m garduri) învingător

scorul de 67—51 (30—27) selecțio
nata Franței.. Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost Boianova, 
care a înscris 25 de puncte.

în clasament conduce neînvinsă 
echipa U.R.S.S., cu 6 puncte, urma
tă de Bulgaria — 5 puncte, Franța 
— 5 puncte, Cuba și Peru — cu 
cîte 3 puncte.

în turneul masculin, reprezenta
tiva Iugoslaviei a întîlnit formația 
Peru, pe care a învins-o cu scorul 
de 98—67 (43—30).

SOFIA 26 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Sîmbătă după- 
amiază au început pe stadionul, „Va- 
sil , Levski", dotat cu o nouă’ pistă 
de tartan, întrecerile celei de a 19-a 
ediții a „Cupei ziarului Narodna 
Mladej". Sînt prezenți la acest tra
dițional miting internațional peste 
200 de concurent! din 13 țări, prin
tre care și România.

Th prima reuniune, un frumos suc
ces l-a obținut alergătorul român 
Nicoiae Peria în cursa de 110 m gar
duri. Cîștigător al seriei sale, Perța 
și-a disputat victoria în finală cu 
cubanezul Juan Morales. Cei doi 
atleți au trecut în același, timp linia 
de sosire, dar fotografia oficială l-a 
indicat pe român cîștigător în 14,0. 
O mare surpriză s-a înregistrat în 
proba de săritură în înălțime femei. 
Concurînd excelent, Rita Schmidt- 
Kirst (R.D. Germană) a trecut șta
cheta ridicată lă, 1,90 m. învingînd-o 
pe recordmana lumii Iordanka Bla- 
goeva.

Rezultate tehnice : 110.. m garduri:
I. N. Perța (România) 14,0. 2. J. 
Morales (Cuba) 14,0, 3. V. Dimitrov 
(Bulgaria) 14,2 ; 100 m (b) : 1. P. 
Montez (Cuba) 10,3, 2. S. Leonard 
(Cuba) 10,4. 3. M. Doicev (Bulgaria) 
10.5 ; înălțime (f) ; 1. Rita Schmidt- 
Kirst (R.D. Germană) 1.90 m, 2. Ior
danka Blagoeva (Bulgaria) 1,88 m ; 
100 m (f): 1. Silvia Chivas (Cuba)
II, 4, 2. Ivanka Volkova 
11,6. 3 Ivanka Iankova 
11,6; suliță (b) : 1 V. 
(U.R.S.S.) 80,60 m. 2. R.

(Cuba) 79,76 m, 3. H. Jiriani (Spa
nia) 74,76 m, ...1.1. Gh. Megelea (Ro
mânia) 64,64 m; greutate (b) î 1. N. 
Hristov (Bulgaria) 18,07 m, 1 S. Di
mitrov (Bulgaria) 17,33 m,.3. E. Tan- 
dov (Bulgaria) 17,28 m; greutate 
(f) : 1. Helena Fibingerova (Ceho
slovacia) 19,83 m — nou record ceho
slovac și cea mai bună performanță 
mondială a anului, 2 Elena Stoiano- 
va (Bulgaria) 17,57 ni, 3. Ivanka Pe
trova (Bulgaria) 15,50 m.

întrecerile continuă duminică

ECHIPA DE POLO A UNGARIEI

întrecerile 
după-amiază.

TOMA HRISTOV

VA JUCA LA BUCUREȘTI
Echipa Ungariei, clasată pe locul 

secund la ultimul turneu olimpic de 
polo, a confirmat ieri participarea la 
competiția internațională dotată cu 
„Cupa orașului București", care se 
va desfășura între 10 și 16 iulie în 
Capitală. Vor mai fi prezente la a- 
cest turneu reprezentativele Olandei, 
Cubei și Spaniei.

dale 6—1, 3—6, 6—4; Okker — Ma- 
chan 7—5, 6—2.

Tot sîmbătă s-a dat semnalul d? 
începere în al treilea tur, cel al 
16-imilor de finală. Primul calificat 
este capul de serie nr. 2, românul 
Ilie Năstase. Fără nici o dificultate, 
el a trecut de palida rezistență a 
vest-germanului Jurgen Fassbender, 
de care a dispus cu scorul 
elocvent — de 6—2, 6—1, 
bender se calificase prin 
francezul D. Naegelen si ___ ____
M. țara, Maniera sigură și stăpînă* 
pe sine în care evoluează pînă acum 
Tlie Năstase pare a-1 pune la adă
post de vreo defecțiune, cel rrutin pînă 
în stadiul sferturilor de finală. Vii
torul său adversar va fi ales între 
doi francezi, Fr. Jauffret și P. Do
minguez. Apoi, pe cartea sa de tablou 
ar putea avansa, Ch. Pasarell — în 
sensibilă revenire de formă — sau 
„stîngaciul" R. Taylor.

în schimb, alte două nume româ
nești au fost șterse de pe tabloul în
trecerilor. Ion Tiriac este învins de 
un adversar de tradiție, amerioanul 
Frank Froehling, dar Ia scor foarte 
strîns : 6—7, 6—7. Ambele tie-breakuri 
au fost cîștigate însă confortabil de 
învingător, la 7—3. în proba feminină, 
campioana română Iudit Dibar Gohn. 
care a lăsat, totuși, o impresie bună, 
pierde în fața puternicei jucătoare o- 
landeze Bettv Stove en 6—3.6—2. Alte 
rezultate: Virginia Wade— Vlasta Vo- 
pickova 6—3, 6—1; Pat Pretoriu» —• 
Kriss Krenuner fi—2, 6—4.

— el însuși
6—3. Fass- 
victorii la 
mexicanul1*
pînă acum

GILES DELAMARRE < 
„Mirroir"-Paris !

Ieri, la Berlin, s-a încheiat cea de a 26-a ediție a „Cursei Păcii“

ÎNVINGĂTORI;
Șl

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SCRIMĂ DE LA SOFIA

POLONEZUL RYSZARD SZURKOWSKI
REPREZENTATIVA POLONIEI

(Bulgaria) 
(Bulgaria) 
Feldmanis 
Fernandez

Duțu (România) și Karakian (U.R.S.S.) in baraj
pentru locul I la spadă

Duminică ultimele probe: floretă femei
SOFIA, 26 (prin telefon).
Niciodată în Istoria acestui tradi

țional turneu international de scri
mă, spada românească nu a fost 
prezentă cu un lot atît de compact 
în finala competiției, ca acum, la 
Sofia, pe planșele din eleganta sală 
„Festivalna". Iată, trei din cei 6 scri- 
meri participanți la ultimul episod al 
probei de spadă — această probă a 
nervilor tari în care doar cine re
zistă mai mult din punct de vedere 
nervos păstrează șansele cele mai 
mari de reușită — sînt sportivii noș
tri Constantin Duțu, Anton Pongraț 
și Constantin Bărăgan. Ceilalți trei 
fînâllști sînt tot atîția sportivi redu
tabili, reprezentînd Uniunea Sovieti
că, Paramonov, Modzalewski și Ka
rakian, acesta din 
scrimer despre care _
va vorbi elogios în viitorul apropiat.

Trebuie subliniat " ’
llli că aceasta a fost proba care s-a 
bucurat 
cipare, 
na“ au 
Uniunii

Germane, în timp ce acelea ale Un-

urmă, un tînăj* 
sînt sigur că se

din capul locu-
de cea mai valoroasă parti- 

pe planșele de la „Festival- 
evoluat loturile prime ale 

Sovietice, României și R. D.

TRĂGĂTORI ROMÂNI LA CAMPIONATELE

gariei și Poloniei au cuprins cîte 
doi trăgători din primul eșalon, îm
preună cu tinere 
censiune.

Dacă Pongraț 
vut prea grele . 
vat în drum către calificarea în fi
nală. Puțu, în schimb, a fost nevoit 
să ducă o luptă. titanică, fără exa
gerare, întrucît a întîlnit, în seria 
sa, doi adversari foarte puternici, în 
persoana trăgătorilor sovietici Para- 
monov și Lukomski. La sfîrșitul a- 
salturilor din semifinale, Duțu avea 
două victorii — la ungurul Nagy, 
cu 5—4 și la Lukomski. cu 6—5, pre
cum și o înfrîngere la limită în. fața 
lui Paramonov, cu 5—6. în această 
situație tenacele nostru sportiv a fost 
nevoit să dispute un baraj cu cei 
doi spadasini sovietici. Și. reușind 
ea din nou să-1 întreacă pe Lukom
ski, mai convingător ca în semifinala 
propriu-zisă, cu 5—2. Duțu și-a asi
gurat calificarea în turneul final.

în ultimul act ai întrecerii, Duțu 
a fost unul din protagoniștii probei. 
El a obținut 4 victorii. 5—2 la Mod- 
zalewski, 5—1 la Paramonov și 5—4 
Ia Pongraț și Bărăgan. Doar în asal
tul cu Karakian, Duțu n-a reușit să 
se detașeze. Cum, însă, și Karakian 
a întrunit 4 victorii — în ultimul 
asalt. Pongraț l-a întrecut cu 5—3

talente în plină as-
și Bărăgan n-au a- 
probleme de rezol-

■ ■■

și spadă echipe
— Duțu și Karakian urmează să-și 
dispute un asalt de baraj care să 
decidă învingătorul. La ora trans
misiei acest asalt de baraj nu în
cepuse.

Cit privește comportarea celorlalți 
spadasini români, trebuie arătat că 
Popa, de pildă, a rămas în primul 
tur. El n-a găsit resurse tactice su
ficiente .pentru ă-și arăta calitățile, 
așa cum a făcut-o recent la întrece
rile pentru divizia A. de la Cluj, 
unde n-a pierdut nici un asalt, din 
22... Cap de serie în turul I, Al. Is- 
trate avea să fie eliminat în turul 
următor, stopat fiind de cehoslova
cul Totușek (3—5). Initial, el reușise 
numai o victorie la polonezul Mat
veev, cu 5—3, în timp ce la Para
monov pierduse cu 2—5.

De notai, de asemenea, faptul că 
Bărăgan l-a scos din competiție, în 
turul 2, pe experimentatul spadasin 
sovietic Valetov (5—2), iar Pongraț, 
in același tur, pe primul trăgător 
maghiar. Erdoss (5—4). Pongraț a fă
cut un adevărat tur de forță, con- 
curînd slăbit, vizibil, după o viro
ză care l-a 
delungată.

Duminică, 
concursului, 
spadă, ambele pe echipe.

BERLIN, 26. Sîmbătă 
după amiază s-a încheiat 
în capitala R.D. Germane 
cea de a 26-a ediție a 
„Cursei Păcii", Praga V 
Varșovia — Berlin. Suc
cesul final aparține rutie
rilor polonezi, care au do
minat categoric această 
ediție a- celei mai mari 
competiții de lung kilo
metraj din ciclismul a- 
mator internațional. Ei au 
cucerit primul loc atît în 
clasamentul individual — 
prin RYSZARD SZUR
KOWSKI — cît și în cel 
pe echipe. Ryszard Szur
kowski — aflat la a treia 
victorie (1970, 1971 și 1973) 
devine recordmanul învin
gătorilor „Cursei Păcii".

Ultima zi a competiției 
a programat etapa a XVI-a 
(Potsdam — Berlin, 86 
km) și epilogul — un con
tratimp individual de 9 km. 
Desfășurată dimineață, e- 
tapa a XVI-a a prilejuit 
o dispută deosebit de a- 
nimată. S-a rulat rapid 
(medie orară 44 km), s-au 
înregistrat încercări de 
evadare, iar sprintul final 
a ocazionat o luptă dra
matică. Pe ultimii kilome
tri ai etapei s-a detașat 
un grup de 5 rutieri, con
dus de Schiffner (R.D.G.) 
și Scfronie (România). în 
apropiere de stadion, cei 
5 au fost însă ajunși. A 
atacat, apoi Vasile Teo-

dor, dar nici el n-a re
zistat. în schimb, ciclistul 
sovietic Valeri Lihaciov a 
sprintat lung și, cu toate 
că a fost jenat de belgia
nul Noels, a reușit să cîș- 
tige. El a înregistrat a 
6-a victorie de etapă în 
această competiție, dobo- 
rînd recordul Iui Jan Ve
sely ! V. Lihaciov a fost 
cronometrat cu lh. 56:59 

■ și a fost urmat — în ace
lași timp — de Bartoni- 
cek (Cehoslovacia). Noels 
(Belgia) și alții. Pe locul 
11 s-a clasat Andronache. 
înaintea disputării mini- 
etapei contratimp (9 km. 
care l-a revenit sovieticului 
Sarafulin, cu 12:02) cicliștii 
români ocupau 
le locuri în 

general : 23
39 — Selejan, 
nea. 60 — Andronache. 61 
— Grigore și 68 — Sofro- 
nie.

în clasamentul general 
individual, ne nrimul loc 
se am RYSZARD SZUR
KOWSKI (Polonia) 145 
h 01:27, urmat de Stanis
law Szozda (Polonia) la 
3:15 și Valerî Lihaciov 
(U.R.S.S.) la 5:36.

Pe echipe, locul I a re
venit reprezentativei PO
LONIEI cu 
2. U.R.S.S. 
Cehoslovacia
10. România

următoare- 
clasamentul 
— Vasile. 

52 — Cer-

145 h. 01:27; 
la 13:12 : 3.
la 32:19 :...

la 1 h. 00:37.

ediții a 
polonez 

să

Cîștigător al celei de XXVI-a 
„Cursei Păcii", popularul ciclist 
Ryszard Szurkowski este deseori solicitat 

semneze autografe.
Foto ) C.T.K.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ținut la

ultimele 
cele de

pat vreme în-

două probe ale 
floretă femei și

Cea mai lungă etapă a Turului Italiei, 
a 7-a. disputată Intre Iseo și Lido delle 
Nazionl (250 km) a revenit belgianului 
Van Linden. în 7h07:57. în clasamentul 
general, continuă să conducă Eddy 
Merckx.

INTERNATIONALE ALE R. D. GERMANE
Un lot destul de numeros 

trăgători români va participa 
zilele de 27—30 mai la Campiona
tele internaționale de tir ale R.D. 
Germane, competiție ce se va des
fășura în orașul Suhl. localitate, 
care în urmă cu doi ani, a găzduit 
campionatele europene. La întrece
rile de armă, pistoale și talere, vor 
fi prezenți sportivi din peste 10

REZULTATE ATLETICE EXCELENTE
de 
în

țări. Sub conducerea antrenorilor 
Grigore Ioanide și Enea Drăgan 
au plecat în R.D. Germană urmă
torii țintași : I. Codreanu, I. Trăs- 
căveanu, Gh. Barbu, Veronica 
Stroe, Ana Goreti, Ioana Soare 
(pușcă). Șt. Popa, Al. Gered, M. 
Stan (pistoale), M. Ispasiu, Tr. Za- 
harescu, V. Erdos și Cr. Loghiade 
(talere).

LA RIGA
RIGA, 26 (Agerpres). — în con

cursul atletic de la Riga. în afara 
recordului mondial la aruncarea 
discului femei (realizat de campi
oana olimpică Faina Melnik, cu 
67,44 m). au fost înregistrate și alte 
rezultate notabile. Astfel. Ianis Lu- 
sis a ciștigat proba de aruncare a 
suliței cu performanta de 87,20 m.

Valeri Voikin s-a clasat pe primul 
loc la aruncarea greutății — 19.83 
m. iar Arnold Beinarovici a termi
nat învingător în cursa de 5 000 m 
plat, cu timpul de 13:57,2.
de săritură în înălțime femei a re
venit atletei cehoslovace Milena 
Karbanova. cu rezultatul de 1,80 m.

Proba

în semifinalele „Cupei Greciei" U fot
bal, Olimpyakos Pireu a dispus cu sco
rul de 2—1 (1—0) de Panionios Atena, 
iar PAOK a cîștigat cu 3—2 jocul cu 
Ethnlkos Pireu. Finala dintre echipele 
Olimpyakos Pireu și PAOK va avea loc 
luna viitoare.■
„Palatul Sporturilor" din Baku a găidult 
un concurs internațional de lupte 
..sambo", la care au participat sportivi 
din Bulgaria, Mongolia, Suedia șl 
U.R.S.S. La toate cele 10 categorii de 
greutate victoria a revenit sportivilor 
sovietici, din rîndul cărora s-au eviden
țiat G. Birlukov. E. Așlnov și N. Dani
lov. Dintre oaspeți s-au remarcat Par- 
vanov și Stocev (Bulgaria), Larsson 
(Suedia) și Batsuh (Mongolia).

Echipa braziliană de fotbal F.C. Santos 
și formația italiană Lazio, aflate în tur-

neu In S.U.A., au susținut un mec) de
monstrativ la New Jersey City, partida 
s-a întrerupt însă în minutul 87, cînd 
spectatorii, nemulțumiți de faptul că 
arbitrul acordase o lovitură de la 11 m 
împotriva echipei Santos (deși aceasta 
conducea cu scorul de 3—0). au invadat 
terenul. In formația Santos a jucat și 
Pele, care a înscris și primul gol pentru 
echipa sa.
în localitatea iugoslavă Hvar au conti
nuat întrecerile turneului de calificare 
pentru faza finală a Campionatului mon
dial de polo pe apă. Iată rezultatele În
registrate în ziua a 3-, a competiției : 
Polonia — Grecia 5—3 (1—0. 1—0, 2—2.
1— 1); Anglia - Suedia 6—5 (1—1, 3—1.
2— 0, 0—3); Bulgaria — Austria 6—4 (1—0. 
1—1. 3—1, 1—2). în clasament 
echipa Bulgariei, cu 5 puncte, 
de formațiile Poloniei. Greciei, 
— 4 puncte, Suediei — 1 punct 
trlel — 0 puncte.

(,,Fiat-124“) — 5 h 26:53, francezul Jean- 
Pierre Nicolas („Renault Alpine") — 
5 h 29:45 și englezul Tony Fall („BMW") 
— 5 h 31:50.■
După disputarea a șase regate, în Cam
pionatul mondial de yachting (clasa 
,,Soling“), competiție care se desfășoară 
la Quiberon (Franța), conduce sportivul 
danez Bussing Andersen cu 6 puncte. 
11 urmează în clasament compatriotul 
său Jensen și suedezul Wennerstrdm. 
Regata a 6-a a. fost cîștigată de ameri
canul Bruce 
Andersen.

Goldschmitt, secundat de

conduce 
urmată 
Angliei 

și Aus-

disputa-înaintea ultimei etape șl după 
rea a 32 de probe speciale, automobilistul 
francez Jean-Luc Therier (..Renault Al
pine") Se menține lider al tradiționalei 
competiții „Raliul Acropole”. El se află 
pe primul loc cu timpul de 5h 17:57. 
urmat de finlandezul Rauno Aaltonen

Particîpanții 
1 000 km de 
mania), a _ .
mondial al mărcilor, au efectuat ultimul 
antrenament oficial. Cu acest prilej, 
pilotul francez Francois Cevert (,,Matra“) 
a bătut recordul circuitului, parcurgînd 
un tur (2?,800 km) în 7:12,8, cu o medie 
orară de 190 km. Vechiul record era de 
7:13,4 (medie orară 189.600 km) și apar
ținea belgianului Jacky Ickx. Rezultate 
bune au mai realizat vest-germanu] Rolf 
Stommelen („Alfa Romeo*') și italianul 
Arturo Merzario (.,Ferrari“).

ia cursa automobilistică de 
la Niirburgring (R.F. Ger- 

7-a probă a Campionatului
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