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SPORTUL SATM ARE AN DISPUNE 
DE SUFICIENTE RESURSE 
pentru a Înregistra

UN SERIOS SAL T DE CĂLITĂ TE
Concluziile reieșite din 

județean de partid
analiza efectuată în Biroul Comitetului 
vor sta la baza activității viitoare

BMoteca Municipiului «"j\
SALA DE l \

PE DRUMUL CALIFICĂRII FOTBALIȘTILOR NOȘTRI IN TURNEUL FINAL AL C.M. 74

PRfCATIRM TfMHNICA Șl VAUWICAREA FRUCTUOASA A RESURSELOR,
Recent. 

Mare, al 
dtotă de . . .
riele și organizațiile de partid. Con
siliul județean, pentru educație fi
zică și sport, ceilalți factori cu a- 
tribuții 
al vieții 
ducerea 
rei C.C. 
voltarea 
și sportului, felul cum ele sprijină, 
îndrumă și controlează această ac
tivitate pentru ca ea să realizeze 
revirimentul așteptat.

Desfășurată pe baza unui raport 
întocmit de colectivele de lucru care 
au investigat terenul, ședința a in
sistat cu precădere asupra minusu
rilor existente și a cauzelor care 
le-au determinat și a elaborat o 
hotărîre ce stabilește fiecărui organ 
și organizații, fiecărei unități spor
tive. responsabilități și sarcini pre
cise, astfel ca sportul să devină cu 
adevărat o activitate de masă, iar 
performanța sătmăreană t 1 se în
scrie mai ferm în circuitul național.

Cumulînd, 
lucru, cele 
C.J.E.F.S. — 
de realizarea 
are de 
bleme, 
tudinea 
înainte

Comitetul județean Satu
P.C.R. a analizat, în șe- 
birou. modul cum orga-

în acest important 
sociale se preocupă 
în viață a Hotărîrii 
al P.C.R. cu privire 
continuă a educației fizice

seetor 
de tra- 
Plena- 

La dez-

rindul nostru, prim-vieepreședinte- 
Iui C.J.E.F.S.. profesorul Viorel 
Marchiș.

— Mai multe cifre cuprinse. în 
palmaresul activității sportive de 
masă pe. 1972 — am început convor- 
l'irea — dovedesc, prin consistența 
lor, sensibila creștere a numărului 
participanților în acțiunile sportive 
de masă, implicit preocuparea sporită 
a unor factori cu atribuții pentru 
atragerea maselor către arenele să
nătății și reconfortării fizice. Oprin- 
du-ne asupra celor mai reprezenta
tive. am notat : 835 acțiuni turis
tice și excursii care au angrenat 
47 000 de participamti: 268 de du
minici cultural-sportive ; campio
nate județene sătești de fotbal, vo
lei, handbal, atletism, trinta, desfă
șurate pe centre de comună ; ’com
petiții specifice: 
„Cupa Codrului" 
„Cupa Sîmbrei", 
mare număr de 
tului desfășurat în aer liber și la... 
iarbă verde ; prezența din ce în ce 
mai susținută a tinerilor în între
cerile de la nivelul asociațiilor: 
preocupări pentru învățarea înotu
lui etc. Acestora se cer adăugate 
acțiunile desfășurate imediat după 
ce au fost cunoscute indicațiile 
tărîrii C.C. al P.C.R. privind 
talizarea activității sportive 
masă.

Raportînd însă împlinirile la 
sibiliitățile existente și la cerințele 
momentului, concluziile raportului 
stabilesc că ele sînt reduse, că nu

toți factorii
title pe care le-au avut, 
sarcini noi, complexe,

s-au achitat de obliga-
De aici, 

noi, complexe, înscrise în 
Hotărîrea pe care Comitetul jude
țean de partid a emis-o. 
dintre ele vizează, cum era și fi
resc. organul de specialitate. Știm, 
de altfel, că el și-a și stabilit un 
■nou pian de acțiune. Ce stă înscris 
ca primă urgență ?

— Pentru că activitatea sportivă 
un carac- 
campanic, 
cadrul de 
asociațiile

Multe
„particulare11 ale tuturor amatori
lor de statistici și de calcule fotba
listice.

Figurînd ca un punct de referință 
și de orgoliu pentru fotbalul nostru, 
de duminică seara acest 1—0, rea
lizat în compania elevilor lui Georg 
Buschner, deschide jucătorilor ro
mâni perspective frumoase în grupa 
a IV-a a calificărilor la C.M. In
tr-adevăr, cîștigînd prima manșă a 
pasionantului ei duel cu cealaltă 
protagonistă a seriei, echipa națio
nală a României și-a mărit în mod 
substanțial șansele de calificare la 
turneul final al „Weitmeislerschaf- 
tului", ceea ce (nu-i prea Ia înde- 
mîna oricui), după „El Mundial", 
ar însemna o a doua prezență con
secutivă a jucătorilor noștri printre 
cele 16 mari,

★
Ce anume a contribuit la acest 

rodnic bilanț, la această importantă 
victorie obținută în dauna repre
zentativei R.D. Germane, ca să ne 
referim, în rîndurile care urmează, 
doar la ultima evoluție a fotbaliș
tilor noștri ?

Firește, în mod nemijlocit, PRE
GĂTIRILE EFECTUATE CU DE
PLINĂ SERIOZITATE, VALORIFI
CAREA La MAXIMUM A PE
RIOADEI AVUTE LA DISPOZIȚIE, 
după etapa de campionat, desfă
șurată la 16 mai.

bal de pretutindeni — stîrnește un 
ecou pe măsura sa : la ora aceasta, 
rezultatul consemnat la sfirșitul în- 
tîlnirii cu reprezentativa R.D. Ger
mane este cunoscut in absolut toată 
lumea sportului cu balonul rotund, 
fiind inserat atit in dosarele oficiale 
ale F I.F.A.-ei, precum șj în caietele

Fructuos sfîrșit de stagiune, pen
tru fo baliștii lotului nostru repre
zentativ. De duminică seara, o dată 
cu ultimul fluier al arbitrului aus
triac Erich Linemayer, ei au înche
iat cu brio cvasi-decisiva „campa
nie de primăvară”, reușind un pro
centaj de sută la Sută în actualul

•sezon oficial, ca urmare a celor două 
victorii, obținute la Tirana (4—1, la 
6 mai) și la București (1—0, alal
tăieri) in preliminariile campiona
tului mondial. Orice succes, in a- 
ceastă prestigioasă competiție, — 
care de mai bine de 40 de ani, po
larizează atenția iubitorilor de fot-

a maselor trebuie să aibă 
ter continuu, iar nu tie 
se cere asigurat mai întîi 
manifestare, fortificate 
sportive de pc întreg perimetrul ju
dețului. Mai ales că la acest capi
tol se manifestă serioase deficiente. 
Fiind adevăratele verigi productive 
și „centrii nervoși” ai activității spor
tive din școală, întreprindere, in
stituție, 
rească, sat, 
țite atit din 
nizatoric — 
dese interes 
prin capacitățile lor, exercită 
fluență sau prezintă un ascendent 
asupra masei pe care urmează să 
o angreneze in acțiuni — cit și 
din punct de vedere material. în 
sensul îmbunătățirii balanțelor lor 
financiare, creării sau extinderii 
spațiilor de lucru, asigurării mini
mului de materiale. Numai amelio- 
rind aceste stări de lucruri, putem

Nușo DtMIAN

orga- 
dove- 
care. 

o in-

(Continuare în pag a 2-a)

Ho-
vi- 
de

cooperativă meșteșugă- 
ele trebuie imbunătă- 
punct de vedere 
cu oameni care 
față de sport și

„Spicul de aw". 
„Cupa Oașului", 
animate de un 

amatori ai spor-

po-

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
cCîSZS&XSSfc:

to-

SPARTACHIADA

DESFĂȘURARE

Victor BĂNCIULESCU

tactice ale 
imbi narea 

versați cu

COMERȚULUI " ÎN PLINĂ

In dorința de a asigura membrilor 
săi, tineri și virstnici, o activitate cit 
mai bogată și mai variată, asociația 
SFARTAC BUCUREȘTI, care inglobeazâ 
pe iubitorii sportului din unitățile co
merciale de stat, a inserts în calendar 
competiția denumită „SPARTACHIADA 
COMERȚULUI". Urmărind să dea posi
bilitatea practicării unul sport sau 
tul, în mod organizat și pe o durată 
mare de timp. întrecerea cuprinde 
discipline, cu concursuri eșalonate 
distanța a două luni. Lucrătorii

Singur,"cu Blochwitz la marcftnea ' careului mic, Marcu va risipi o bună ocazie de gol. Foto : Dragoș NEAGU

din noul program de 
mai multe obligații, 
ca organ ce răspunde 
unitară a sarcinilor — 

soluționat numeroase pro- 
de oportunitatea și prompti- 
rezolvărilor depinzînd pașii 
pe care activitatea sportivă 

a județului trebuie să-i facă.
Asupra cîtorva întrebări-cheie, pe 

care le ridică sportul s-tămărean, 
he-am oprit și noi, punindu-le, la.

PENTATLONUL

ATLETIC ȘCOLAR

LA BRĂILA
10 echipe de ’ fete și 18 de băieți 

total aproape 200 de concurenți și con
curente) au participat la concursul din 
cadrul „Pentatlonului atletic școlar", 
desfășurat timp de două zile la Brăila. 
Organizarea excelentă, timpul favorabil 
și pista bine amenajată au contribuit la 
succesul întrecerii, favorizînd obținerea 
cîtorva rezultate promițătoare. La fete, 
primul loc a revenit formației Liceului 
dîn Movila Miresii (prof. Bl Buzoian.u), 
în .timp ce la băieți a învins echipa Li
ceului „Panait Cerna* (prof. N. Vîlcea). 
Individual, pentatlonul a fost cîștigat de 
Lenuța Petcu (Lie. „Panait I strati") și 
Dorn Oprea (Lie. „Panait Cerna'4).

I. BALTAG, coresp.

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

PUGILIȘTII ROMANI TREBUIE SA-SI APERE
7 7

Aspect clin repriza de gimnastică liberă executată de către elevele 
serbării sportive ce s-a des- 
Foto : Theo MACARSCHI

anului III de la liceul „Gh. 
fășurat simbâtă in Capitală.

l.azăr", cu ocazia

„CUPA 1
In întâmpinarea tradiționalei 

a Zilei copilului, Școala generală 
R&zvad (județul Dîmbovița) 
zat .o 
handbal, __ ___ -
din Âdînca, 1 Săcueni, Gura Ocniței,
Gorgota, Valea Voivozilor și Răzvad.
După două zile de frumoase întreceri, 
cele două clasamente (masculin și fe
minin) au avut o configurație identică: 
1. Răzvad, 2. Valea Voivozilor, 3. Gor
gota. Echipelor clasate pe primele locuri 
și celor mai buni jucători le-au fost

IUNIE" LA HANDBAL

„Cupa României" 
la ioîbal

OPTIMILE
DE FINALA

După pauza impusă de meciul cu 
R. D. Germană, unsprezece dintre di
vizionarele A iși vor relua activitatea 
competițională, cu jocurile din cadrul 
„Cupei României", competiție, intrată 
în faza 
partide 
această 
(F. C.

sărbători
din

__ _ , , a organi-
competiție intercom un ala de 
la care au participat echipe

■ Săcueni, Gura 
Valea Voivozilor și

acordate 
premii.

M.

cupe, diplome și frumoase

AVANU, coresp. județean

HANDBALIȘTII DE LA 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
ÎNTREPRIND UN TURNEU 

ÎN R. F. GERMANIA 
masculină de handbalEchipa

Universitatea București întreprinde 
în aceste zile un turneu de mai 
multe jocuri în R. F. Germania. 
După ce vor evolua la Koln, Ham
burg și Friebourg handbaliștii bu- 
cureșteni se vor alinia la startul 
unei mari competiții internaționale 
găzduită de orașul Bochum.

CONSTRUCTORUL CALAȚI
VOINTA BUCUREȘTI

15-3 LA BOX
I s-a 

XX. ------------------- n^r
de spectatori, prima reuniune pugillsti-

.1
_j evoluat 
meciurile, cu 

Miron 
slabă 

......... ..... ____ j gazdele cu 
iată rezultatele (primii sînt tre- 

A. Coj an 
cocoș : Șt. 

pană : O.

Pe arena „Dunărea” din Galați 
disputat, In prezența unui mare 1

că tn aer liber a anului. S-au inttlnit 
boxerii de la Constructorul Galați ?' 
Voința București. Deși au ’-
mulți sportivi cunoscuți, i..„-----
excepția partidelor Amăzăroaie — 
șt Duminică — petre, au fost de 
factură tehnică. Au Învins 
cuți localnicii) : cat. muscă : 
p.p. V. Drăgan (!) ; cat. 
Duminică b.p. I. Petre ; cat. .
Amăzăroaie b.p. T. Miron ; cat. ușoară : 
D. Moraru ra.n. cu C. Lică, Ad. Guțu 
b.ab 3 M. Teofil (!). D. Răduț b.p. A 
lacob (decizie eronată); cat. semimijlocle: 
Șt. Voicu b. dese. 2 C. Harabagiu; cat. 
mijlocie mică : C. Chiracu b.gb. 2 C- 
Ghiță, c. Cojocaru b.p. FI. Bobi (decizie 
eronată).

al- 
mai 
opt 
pe 

din 
comerț, fete și băieți, se întrec la atle
tism (cros și probe de stadion), volei, 
fotbal, popice, tir, tenis de masă, sah 
și orientare turistică.

Competiția se află în plină desfășu
rare. Recent a avut loc una dintre 
cursele de cros Ia care, pe aleile din 
Parcul Tineretului, s-au întrecut peste 
150 de concurenți. iată și cîștigătorii ju
niori (1 500 m) — D. Vrînceanu (O.C.L. 
Victoria), seniori (aceeași distanță) — 
Gh. Decuseară (Intercontinental); seni
oare ’ (600 m) — Elena Androriică 
(T.L.C.R. 2). O bună mobilizare au fă
cut grupele sportive de la O.C.L. Vic
toria, Intercontinental, I.R.H.R., T.L.C.R. 
2 șl I.A.P.L.-Central.

Concursuri reușite, cu numeroși par-

(Continuare în pag a 2-a)

Ștefan Baiatu,-.^siinga).in 
sparring- partneri

părtata peninsulă iberică, ei au 
talizat 9 medalii (4 de argint și 5 
de bronz), doar doi boxeri rămînînd 
nedistinși. Un asemenea bilanț po
zitiv — realizat cu ajutorul unei 
'excelente promoții de pugiliști, pe 
care am mai numit-o cîndva „echi
pa de la Bolzano11, în amintirea 
splendidei evoluții a garniturii de 
tineret — a făcut ca șansele spor
tivilor noștri să fie supraevaluate 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen și ca rezultatele înregis
trate apoi să devină obiect de 
ironie.

Acum, din nou, boxul românesc 
se prezintă la bienala confruntare 
continentală, cum e și firesc, cu in
tenția de a. alinia tot ce are mai 
bun la momentul dat. Federația a 
optat, pentru o soluție care este va
labilă doar în calculele 
sporturilor de echipă : 
experienței boxerilor 
elanul celor mai talentați tineri. In

finală. Mîine vor avea loc 
din „optimi". Au ajuns In 
etapă și trei divizionare B 
Galați. Chimia Km. Vîlcea 

și Metalul București) și două forma
ții din Divizia C, a căror performan
ță, indiferent de rezultatele de mii- 
ne, este excelentă. E vorba de Con
structorul Galați și Știința Petroșani. 
Dar, iată programul complet al me
ciurilor și orașele în care se vor 
disputa :

Buzău : F. C. GALAȚI — PETRO
LUL : Ploiești : CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — DINAMO ; Sibiu : ȘTI
INȚA PETROȘANI — STEAUA : Hu
nedoara : CHIMIA RM. VÎLCEA — 
C.F.R. CLUJ : Drobeta Tr. Severin ; 
METALUL BUCUREȘTI — 
București (stadionul Dinamo) 
CONSTANȚA — F. C. ARGEȘ 
șov (stadionul Tineretului) ; 
TUL STUDENȚESC — ,,U“ < 
S. C. BACĂU — RAPID.

Cu excepția jocului Metalul 
U.T.A., care se disputa de ]

U.T.A. : 
F. C.

> ; Bra- 
SPOR- 
cluj :

La ultimele două ediții ale cam
pionatelor europene de box, în 1969. 
la București și în 1971 la Madrid, 
pugiliștii români au obținut rezul
tate foarte tune, sporind prestigiul 
acestei discipline sportive și ducînd 
faima boxului românesc în lume. 
Favorizați de evoluția at home, cu 4 
ani în urmă, sportivii noștri au cu
les 4 titluri continentale (prin

Foto : Paul ROMOȘAN
Constantin Ciucă, Aurel Dumi
trescu, Calistrat Cuțov și Ion 
Alexe), iar acum doi ani, în înde- (Continuare in pag. a 4-a)

Buc. — 
la ora 

16,30, celelalte partide vor începe la 
ora 17.

După cum se vede, meciurile se 
dispută pe terenuri neutre. In caz 
de egalitate, ele se vor prelungi cu 
două reprize a ,15 minute. Dacă ega
litatea va persista, cînd echipele sînt 
de categorii diferite, se va califica 
formația de categorie inferioară. Cînd 
ambele echipe 
zie, și 
120 de minute, 
turi de la 11 metri.

sînt din aceeași divi- 
rezultatul este egai după 

:, se vor executa lovi-

APĂRÎNDU-ȘI CU SUCCES TITLUL, 
HANDBALIȘTII DE LA STEAUA AU REALIZAT,

ANIVERSARE LA MILA 80
Privit spre amurg, de pe apele bă- 

trînului Danubiu, ȘANTIERUL NA
VAL GALAȚI Oferă călătorului o. pri
veliște impresionantă, care îndeamnă 
la reverie. Brațele uriașelor macarale, 
danele de armare, siluetele mai«s- 
tuase ale navelor aflate în plin pro
ces de plămădire, seînteile de un „al
bastru ireal ale arcului voltaic, fur
nicarul de oameni, toate acestea con
stituie o succesiune de imagini care 
«e înscriu in limitele grandiosului.

...Meseria de constructori de nave 
a locuitorilor fostei schele a Dunării, 
se pierde departe în negura veacu
rilor 17—18. Acest lucru este atestat 
de însemnările francezului Personel, 
care precizează că la Galați se con
struiau galere și fregate pentru ar
mata otomană. Meșterii teslari con
fecționau corpul și catargele acestor 
vase din renumitul stejar moldove
nesc.

Apoi Galațiul cunoaște o puternică 
dezvoltare portuară. Zecile de vase 
care acostau pentru aducerea .și ex
portul mărfurilor necesitau unele re
parații. Așa a.u luat ființă, îh anul 
1893, în imediata apropiere a fostului 
pașalîc Bade Alan (astăzi vestitul car
tier Bădălan). Șantierele române de 
la Dunăre.

• O baracă, 13 muncitori, o nicovală 
și o forjă, o forță motrice de 12 CP, 
a primei ambarcațiuni construite 
aici, iată care a fost inventarul de 
început de drum, a celui care avea 
să devină — în anii puterii populare 
— cel mai mare șantier românesc de 
construcții de nave. Despre condițiile 
mizere de muncă, despre privațiuni, 
stau mărturie desele greve pe care 
le-au declanșat muncitorii de aici. 
Pe acest șantier s-au format și călit 
în focul. luptelor revoluționare, o ple
iadă de cunoscuți conducători ai miș
cării muncitorești.

...Actul istoric din august 1944 a

• ••

• De la ambarcațiunea de 12 CP ia... cargoul de 15 000 tdw
• Ieri o forjă și o nicovală, azi uriașe macarale „Portal" • Cioca
nul nituitorilor Roșea și lordăchescu înlocuit cu agregatul de sudu
ră electrică 
fruntașii în

• Peste tot, sportivii Șantierelor navale Galați, printre 
muncă I

rindul muncitorilor de 
naval Galați un mare 
deschis larg porți.le 
dorința nețărmurită ca

dezlănțuit în 
pe Șantierul 
entuziasm, a 
muncii libere, 
omul să se poată, în sfîrșit, realiza 
integral, pe toate planurile. Tn acest 

bătălie a 
și Marin 

la Galați 
200—700

context, a început vestita 
nitaitorilor Ion lordăchescu 
Roșea, pentru producerea 
a primelor remorchere de 
CP, a tancurilor petroliere de 2 000 
tone, nave care la acea vreme au con
stituit adevărate premiere și acte de 
curaj.

...Anul 1S59 se înscrie cu litere de 
aur în cartea posterității: primul car
gou de 4560 tdw — GALAȚI — pri
mește botezul milenarului Danubius. 
Au urmat alte importante succese: 
primul mineralier de 12 500 tdw; cea 
mai rapidă navă românească, cargoul 
de 7500, iar anul trecut, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului a 
fost lansat primul carbonier de 15 000 
tdw. Duminică, în cinstea împlinirii 
a 80 de ani a șantierului naval de la 
Mila 80, s-a efectuat lansarea la apă 
a încă unei nave de același tonaj.

Despre hărnicia și priceperea pro
fesională a navaliștilor gâlățeni, des
pre realizările lor, s-a scris și se va 
mai scrie. Stau mărturie, în primul 
rînd, cele cea 800 de nave care brăz
dează, în lung și lat, drumurile fără 
pulbere ale fluviilor, mărilor și ocea
nelor lumii, purtînd cu semeție in
scripția î CONSTRUIT LA ȘANTIE
RUL NAVAL GALAȚI I

Cine nu-i cunoaște pe ing. Gh. Tă- 
nase — fost sportiv, astăzi antrenorul 
echipei de rugby, pe ing. V. Pala- 
descu, pe muncitorii Anghel Hagiu, 
D-tru Stircoviceanu — componenți de 
bază ai echipei de rugby, pe fostul an
trenor de canotaj, Al. Bălineanu — 
părintele multor campioni olimpici și 
mondiali, pe tehnicianul Mircea Roi- 
bu. cel care a turnat prima elice pen
tru cargoul de 15000, pe șeful atelie
rului de lăcătușerie, Gh. Lupea, ino
vator, deputat în M.A.N., pe tîmpla- 
t-ul I. Pintiiie sau pe lustrătoarea 
Lina Talabă, pe fostul campion de 
box Gh. Marinescu, toți oameni cu o 
înaltă calificare profesională, prezențl 
permanent pe panoul fruntașilor în 
producție.

Sportul are aici o trainică tradiție. 
Secțiile de performanță — caiac 
canoe (antrenor, Panait Severin), 
rugby, fotbal, tenis de masă au obți
nut de-a lungul anilor succese de 
seamă, care au contribuit la crearea 
unui frumos prestigiu. La numeroa
sele acțiuni de masă organizate de 
asociația sportivă „Ancora", salariații 
răspund cu același entuziasm cu care 
sînt prezenți și la activitatea de pro
ducție.

Sportul și producția se împletesc 
armonios, capătă noi valențe, care 
fac cinste întregului colectiv de la 
Șantierul Naval Galați.

T SIRIOPOL

DE FAPT, O VERITABILĂ PERFORMANTĂ!
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La capătul unei agitate ediții a campionatului masculin de handbal, formația clubului STEAUA si-a 
aparat cu succes titlul, reahztnd astfel a 8-a victorie din palmares. Atit, prin felul în care s-au comportat 
dar mat ales prin puterea cu care au rezistat în final asaltului dat de principalele candidate antre
norii și jucătorii de la Steaua merită felicitări, lată-i, in fotografia noastră, pe autorii performanței de la 
stingă la dreapta (în rindul de sus): antrenorul secund Otto Telman, Gabriel Kicsid Gheorehe Gru-a 
Werner Stockl, Nlcolae Munteanu, Teodor Coasă, Ștefan Birtalan, antrenorul principal Corne] Oțetea’ 
(în rindul de jos): Ion Popescu, Vasile Capră, Alexandru Dincă, Mihai Marinescu, Ștefan Orban,’ 
Gheorghe Goran, Cristian Gațu, Foto i M THEO
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„CUPA FEMINA", 0 COMPETIȚIE REUȘITĂ
Viața sportivă a orașului Caracal 

a fost marcată, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, de organizarea întrece
rilor finale din cadrul „Cupei fe- 
mina", competiție rezervată tinere
lor fete din școli, întreprinderi și 
instituții. întrecerile de eres, tenis 
de masă și șah au adus în concurs 
sute de sportive.

Crosul, disciplină care cucerește 
tradiție aici, a beneficiat de pre
zența a peste 500 de concurente. 
Tenisul de masă șl șahul, găzduite 
de sălile Școlii generale nr. 5 și a 
Casei de cultură, au oferit dispute 
interesante și de bun nivel tehnic, 
datorită prezenței în concurs a unor 
jucătoare talentate și cu bune re
zultate pe plan județean (Gabriela 
Vancu, Cornelia- Mîtrana, Georgeta 
Zaharia, Doina Tătaru), precum și 
a unor speranțe ale sportului cara

calean (Daniela Colită, Florina An
tonie, Narcisa Andrășescu).

Numeroase premii în materiale 
sportive au răsplătit eforturile par- 
ticipanților. Pentru cea mai bună 
mobilizare la întreceri, asociația 
sportivă a Liceului nr. 2 a primit 
o frumoasă cupă de cristal.

G. DONCIU — coresp.

„SPARTÂCHIADA 
COMERȚULUI" ÎN PLINĂ 

DESFĂȘURARE
(Urmare din pag I)

Cu prilejul recentei vizite efec
tuată în țara noastră de cîțiva îno
tători din S.U.A., F.R. Natație a or
ganizat o masă rotundă la care a 
invitat pe Ed Solotar și Robert 
Ausley, cei doi specialiști care au 
însoțit lotul sportivilor de peste 
Ocean, precum și cîțiva dintre pro
fesorii și antrenorii de înot din țara 
noastră.

Oaspeții au expus pe larg unele 
metode folosite în S.U.A. pentru in
struirea copiilor, pe grupe de vîr
stă, ca și o serie de mijloace folo
site în pregătirea înotătorilor de 
performanță. La fiecare din proble
mele aduse în discuție, E. Solotar și 
R. Ausley au furnizat date intere
sante, care au făcut ca această în- 
tîlnire amicală dintre specialiștii ro
mâni și americani să se transforme 
intr-un util schimb de experiență, 
ale cărui concluzii vor putea fi fo
losite în activitatea secțiilor noas
tre.

Am folosit prilejul acestei rodnice 
întîlniri pentru a solicita oaspeților 
răspuns la cîteva întrebări de ac
tualitate.

Un dialog util Intre antrenorii români și cei americani 
mod individual acasă, conștienți 
fără ea nu pot realiza per for-

E.S. : La noi, selecția este foarte 
simplă. În clubul pe care il conduc 
la Washington există 350 de înotă
tori.

In fiecare an fixez o serie de ha
remuri pentru diferite categorii de 
vîrstă. Cine reușește să înoate dis
tanța de 100 yarzi (91,44 m) în cifra 
respectivă, îndeplinește o primă con
diție de intrare in club ; cea de a 
doua presupune CUNOAȘTEREA 
LA PERFECȚIE A CELOR 4 PRO
CEDEE TEHNICE.

ÎNTREBARE : Cum sînt pregătiți 
copiii în aceste grupe de vîrstă ’

„CICLOP- O NOUA
ASOCIAȚIE SPORTIVA

BUCUREȘTEANA

O nouă asociație sportivă a luat 
ființă în Capitală : A.S. CICLOP. 
Constituită din salariații cunoscutei 
întreprinderi bucureștenie. ea debu
tează cu patru secții (automobilism, 
tenis de masă, șah și turism), reu
nind 200 de membri. Ca președinte 
a fost ales ing. Nicolae Apostol.

ticipanți, s-au organizat la popice (cei 
mai buni fiind St. Dumitru, de la in
tercontinental, I. Mierlă, de la I.H.R. 
Lido, V. Burz&u, de la I.C.R.T. și Ga
briel Șerbănescu, de la M.C.I.), fotbal 
(dintre cele 16 formații participante bine 
s-au comportat pînă acum cele de la 
T.H.R. Athenăe Palace și O.C.L. Alimen
tara 6) și tir.

încheierea competiției este programată 
la 23 iunie, cînd vor avea loc finalele 
pe unul din marile stadioane ale ora
șului. Se intenționează organizarea cu 
acest prilej și a unui meci internațional 
de fotbal. „Spartachiada comerțului*1 
este o inițiativă bună a asociației Spar
tac, care ar putea fi preluată și de alte 
mari organizații sportive din Capitală. 
(T. R.)

ÎNTREBARE : Care sine metodele 
de selecționare a copiilor în grupele 
(de pregătire) pe categorii de vîrstă?

C. E. DE BOX
PE MICUL ECRAN

PRIMUL CONCURS
DE TENIS LA DROBETA

TR. SEVERIN
Orașul din fața Porților de Fier a 

găzduit, recent, o premieră sportivă. 
Din inițiativa inspectoratului școlar 
județean, șl cu sprijinul C.J.E.F.S.. a 
avut loc, la Drobeta Tr. Severin, pri
mul concurs de tenis, sport care a 
Început să cucerească adepți, mai a- 
les în rîndurile copiilor și tineretului.

La întrecere (organizată doar pen
tru băieți) au participat echipe ale 
liceelor din Strehaia, Cujmir, Vînju 
Mare, Baia de Aramă, Orșova și 
Drobeta Tr. Severin, fiecare alcătui
tă din cîte doi concurenți.

In proba individuală a Învins Li- 
viu Teodoru (Baia de Aramă). Tot 
el, împreună cu colegul său Gheor
ghe Bordiuc, a triumfat și la dublu.

GII. MANAFU-coresp.

PIONIERI, 
INSTRUCTORI SPORTIVI

alClubul sportiv „Cutezătorii", 
Palatului pionierilor din București, 
din dorința de a stimula activita
tea polisportivă în școli, cartiere 
etc. a organizat un curs de forma
re a instructorilor sportivi din rîn- 
dul pionierilor și școlarilor. Au par
ticipat pește 60 de candidați din 
toate sectoarele Capitalei. Timp de 
qouă săptămîni, cursanții au luat 
parte la lecții teoretice și practice 
în cadrul a șapte discipline spor
tive : atletism, fotbal, tenis de cîmp 
și de masă, volei, șah. turism.

Zilele trecute a avut loc închi
derea festivă a cursurilor cu ocazia 
căreia absolvenților li s-a înmînat 
broșura „îndreptar pentru instruc
torii sportivi pionieri" (cuprinzînd 
noțiuni generale de regulament și 
organizare a celor șapte discipline 
sportive), carnetul și brasarda de 
instructor sportiv, mingi, fluiere etc. 
Micii activiști sportivi se vor do
vedi — sintem siguri — animatori 
ai exercițiului fizic și sportului 
printre colegii și prietenii lor.

Secția de sport a Studioului de 
televiziune comunică programul 
transmisiilor de la Belgrad ale 
campionatelor europene de box. Pe 
micul ecran vor putea fi văzute: 
marți 5 iunie, ora 15,30 — sferturi 
de finală (gala I), transmisie di
rectă, ora 22,50 — sferturi de fi
nală (gala a II-a), seleețiuni înre
gistrate; miercuri 6 iunie ora 15,30 
— sferturi de finală (gala a IlI-a), 
transmisie directă; ora 22,45 —
sferturi de finală (gala a IV-a), 
setecțiuni înregistrate: joi 7 iunie, 
ora 15,30 — semifinale (gala I), 
transmisie directă; ora 22,50 —
semifinale (gala a II-a), selecțiuni 
înregistrate; sîmbătă 9 iunie, ora 
19 — finale (primele 2 meciuri) 
transmisie directă; ora 22.30 — fi
nale (următoarele 9 partide), în
registrare integrală.

ADUNAREA FESTIVA A 
absolvenților I.E.F.S.

Sa aduce la cunoștință ab
solvenților I.E.F.S. (promoția 
1963) că Adunarea festivă cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de 
la absolvire va avea loc 
ziua de 16 ipnie, ora 9, 
sediul institutului.

MC'

SPORTUL SĂTMĂREAN DISPUNE DE SUFICIENTE RESURSE
(Urmare din pag 1)

avea certitudinea că acțiuni de 
masă, cărora le-am prevăzut o des
fășurare in timp nu vor eșua, la 
o anumită etapă, din cauza penuriei 
de terenuri (foarte acută fa mo
mentul de față, în special în muni
cipiul Satu Mare), a mijloacelor de 
transport (avem experiența multor 
ratări anterioare datorate acestui 
impediment) sau lipsa de înțelegere 
a diferitelor cadre de conducere din 
unitățile economice. Trebuie, tot
odată, lucrat la schimbarea de op
tică existentă în foarte multe aso
ciații, care subordonează întreaga 
activitate de masă cîte unei echipe 
•— de regulă la fotbal — formație 
care înghite toate veniturile asocia
ției și activează fără nici o perspec
tivă. Cazul asociațiilor de la „Unio". 
„23 August", „I.P.L.“, „Sănătatea", 
„C.F.R.", „Comunala".

Desigur, multe dintre mutațiile 
preconizate mai sus se pot realiza 
imediat. Altele, însă, numai pe 
parcurs. Asta nu înseamnă că ac
tivitatea sportivă de masă din aso
ciațiile care solicită remanieri tre
buie să sufere sau să aștepte. Din 
contra ! Pe lingă competițiile tradi
ționale, vom căuta forme adecvate 
— cu prioritate cele simple, necos
tisitoare, desfășurate in aer liber — 
Vom înmulți inițiativele locale in- 
cluzind sporturile care au cea mai 
mare audiență printre tinerii locu
lui, vom căuta să dinamizăm și a- 
cele categorii de oameni care pînă 
acum s-au ținut departe de sport.

— Cîteva dintre secțiile 
formanță ale județului 
baschet, lupte) s-au impus 
deosebit în arena internă 
trimis reprezentanți la 
două Olimpiade și la mai multe e- 
diții ale campionatelor balcanice. 
Momentan, peste 20 de juniori și 
seniori din aceste secții fac parte 
din loturile naționale. Activitate sa
tisfăcătoare desfășoară și secția de 
fotbal de la ..Olimpia", popicele de 
la „Spartac". secția de baschet a 
Scolii sportive din municipiu.

Studiind însă situația performan
ței sătmărene. în momentul de față, 
se observă că ea se află într-un 
oarecare declin, că unele echipe au 
retrogradat (șahul și baschetul fete) 
sau au în față spectrul retrogra
dării (două dintre armele secției de 
scrimă), că rezervoarele par să-și 
fi micșorat posibilitatea de-a pulsa 
elemente care să întărească primele 
garnituri. Ce se preconizează pen
tru depășirea acestui impas, pentru 
revenirea formațiilor amintite la 
pozițiile pierdute, pentru, preîntîm- 
pinarea unor situații similare ?

— Nu vreau să liniștesc pe ni
meni — și cu atît mai puțin pe 
sportivi și antrenori — spunînd că

de per- 
(scrimă, 
în mod 
și și-au 
ultimele

chiar dacă anumite echipe au 
dut, pentru moment, pozițiile 
nute în ierarhiile naționale, nivelul 
valoric al secțiilor respective — în 
special a] scrimei și baschetului — 
nu este periclitat. Asta, datorită fap
tului că aici lucrează oameni pri- 
cepuți și
— cum 
Haukler 
și G. Mahler la baschet 
asigură permanent elemente capa
bile să primenească loturile și să 
Ie mențină o ridicată cotă valorică. 
Aceleași aprecieri pot fi legate și 
de numele Iui Gheorghe Stalcu. 
antrenorul echipei de fotbal, cel 
care a reușit să realizeze coeziunea 
intre jucători, să Ie valorifice su
perior calitățile, să crească cîteva 
elemente cu frumoase perspective. 
Certitudinea unor reprezentări ono
rabile ne-o dau și cîteva dintre 
sporturile aplicative, printre care ti
rul și radioamatorismul.

Vizavi de aceste secții harnice, 
există însă altele (atletismul, teni
sul de masă, șahul, gimnastica) cu 
rezultate fluctuante și necompetitive 
pe plan național, fapt datorat, după 
cum sublinia și raportul, unei stări 
de automulțumire, lipsei de exigen
ță a unor antrenori, poziției mi
nimului efort pe care se postează 
unii dintre sportivi. Ce vom face ? 
Vom acționa in spiritul indicațiilor 
pe care Comitetul județean de par
tid ni le-a dat, conccntrind efor
turile materiale și umane pentru 
ridicarea secțiilor noastre reprezen
tative, întărind îndrumarea și con
trolul Ia nivelul tuturor unităților 
sportive, pentru ridicarea calitativă 
a procesului instructiv-educativ. 
pentru impulsionarea tehnicienilor 
și sportivilor in realizarea sarcini
lor de performanță.

— Asupra cîtorva dintre specia
liștii care lucrează în performanta 
sătmăreană ați făcut aprecieri și 
ați emis pretențiile cuvenite. Ce a- 
precieri faceți însă și ce aspirații 
legați de activitatea profesorilor de 
educație fizică ?

— Este un subiect pe care o sâ-I 
abordez permitîndu-mi să folosesc 
aprecierile și sfaturile primului se
cretar al Comitetului județean de 
partid, tovarășul Iosif Uglar. Dîn- 
sul specifica că. în condițiile jude
țului nostru, care nu beneficiază — 
deocamdată — decît de un număr 
restrîns de profesori de educație fi
zică (73), aceștia nu trebuie să se 
rezume și să se 
cu ceea ce fac 
buie să devină 
ai performanței 
județului, să se 
spectori“ ai educației fizice 
care, în multe școli, o nredau pro
fesori de alte specialități — și in 
îndrumători activi ai asociațiilor

pier- 
deți-

cu mare tragere de inimă 
sfat AI. Csipler și S. 

Ia scrimă, Ecaterina Both 
care

mulțumească doar 
la catedră, ci tre- 
adevărati fermenți 
din toate colturile 
constituie în ®l,in- 

pe

8 CĂLĂRIE f
întreceri dîrze, viu disputate, de

semnarea cîștigătorilor în majorita
tea probelor la diferențe minime, 
iată ce a caracterizat ultimele 
dispute ale concursului de călărie 
de la Craiova.

Dintre cei 34 de concurenți ore- 
zenți la startul categoriei semiușoa- 
re de obstacole, 10 au terminat par
cursul cu zero puncte penalizare, 
pentru desemnarea cîstigătorului 
fiind necesară disputarea unui par
curs de baraj. Clasament : 1. Gio- 
conda Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Bard 
0 p.p. ; 2. Hanz Schneider (C.S.M.

sportive care nu beneficiază de ca
dre de specialitate.

— Deși în ultimul timp perime- 
bazei materiale s-a extins, eltrul

este departe de a satisface cerin
țele activității de educație fizică și 
sport din județ. După cum spu
neați mai înainte. în municipiul 
Satu Mare există o serioasă lipsă 
de terenuri atît pentru activitatea 
de masă (un fapt semnificativ : din 
16 asociații sportive ale întreprinde
rilor doar două dețin cîte o bază 
sportivă), cît și pentru pregătirea și 
reprezentarea secțiilor de perfor
manță. De asemenea, spațiile de 
joacă pentru copii, zonele de agre
ment din jurul localităților sînt 
foarte reduse, continuă să existe co
mune care nu dispun de un mini
mum de baze sportive. încercînd o 
explicație a acestei stări de lucruri, 
raportul a adresat critici la adresa 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare, sindicatelor, organizațiilor 
de tineret, C.J.E.F.S.-ului care, deși 
aveau indicațiile ferme ale Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. și Legii 
29, nu și-au intensificat acțiunile 
de amenajare a bazelor sportive 
simple, a zonelor de agrement, a 
spatiilor de joacă pentru copii, ac
tivează cu încetineală, sînt lipsite de 
inițiativă, nu angrenează oamenii în 
acțiunile de muncă patriotică pen
tru realizarea acestor prevederi. în- 
sușindu-vă, credem, partea de cri
tică. cum v-ați hotărît să acționați 
pe viitor ?

— Cu mai multă operativitate in 
realizarea terenurilor simple, cu 
mai multă convingere pe lingă e- 
dilii localităților pentru desemna
rea acelor terenuri promise activi
tății de educație fizică și sport, cu 
mai multă insistență pe lingă con
structorii angajați în diferitele o- 
biective sportive, cu mai mult spri
jin și îndrumare de specialitate pe 
lingă asociațiile care manifestă in
teres pentru extinderea patrimoniu
lui sportiv.

— O chezășie 
tivelor pe care 
propus, rămîne 
factorii cu atribuții din județ. Ți
neți să formulați vreo dorință pri
vind felul cum trebuie să decurgă 
această relație ?

— Aș dori ca această colaborare 
care, pînă acum, a decurs excelent 
numai Ia cel mai înalt nivel, să se 
constituie si să se facă simțită 
JOS, LA NIVELUL ÎNTREPRIN
DERILOR. INSTITUȚIILOR, ȘCO
LILOR, COMUNELOR.

Proiecte, gînduri, dorințe, aspira
ții, căutări... 
tre ele să-și 
mire, făcînd 
dețul „de la 
mai curajos 
și să-și poarte ecourile favorabile 
și dincolo de granițe.

R.A. . Cei din categoria 7—8 ani 
vin la bazin de două ori pe săptă- 
mînă, cite o oră, iar cei de 9—10 
ani — de trei ori pe săp amină. 
Principala preocupare a antrenori
lor (sau asistenților) este ca acești 
copii să-și îmbunătățească tehnica 
la toate procedeele și să înoate con
tinuu, să înceapă să se obișnuiască 
cu efortul in antrenament. Compe
tițiile rezervate acestora (organizate 
numai pe plan local) sînt destul de 
rare, cel mult 4—5 intr-un sezon 
întreg.

Grupa copiilor de 11—12 ani face 
zilnic cite un antrenament de 90 de 
minute, iar sîmbătă și duminică lu
crează cite două orc și jumătate. 
Doar cei mai talentați și mai serioși 
sînt chemați de două ori pe săptă- 
mînă și la un al doilea antrenament. 
Concursurile acestora sînt 
<lcse.

fa 
că 
manțe ieșite din comun,

ÎNTREBARE : Cum reușesc ele
vii să îmbine obligațiile școlare cu 
necesitatea unei pregătiri zilnice 
de o deosebită intensitate ?

E.S.: Am să dau exemplul ele
vei mele, MELISA BELOTE, triplă 
campioană olimpică, prima înotă
toare din lume care a parcurs 200 
m spate in mai puțin de 2:20.0. De 
luni pînă vineri, dimineața inainte 
de școală, face un antrenament de 
o oră. După masa de prînz, 
o oră de odihnă șî apoi un nou 
antrenament, de două ori mai difi
cil ca durată și intensitate. Sîm- 
băta și duminica, atunci cînd nu 
are concursuri, antrenamentele du
rează 2l/i—3 ore.

ÎNTREBARE : Antrenamentul li
nei campioane olimpice are vreo 
particularitate deosebită ?

mult mai

mare al 
singura

ÎNTREBARE : Numărul 
kilometrilor parcurși este 
explicație a rezultatelor înalte obți
nute de înotătorii americani ?

E.S. : Fără îndoială, cei care înoa
tă zilnic 5—6 ore obțin rezultate su
perioare. Părerea mea este insă că 
intensitatea lucrului in tot acest 
timp stă pe același plan. Cine re
zistă la această muncă — 1 " 
fer la organism 
cert rezultate superioare; 
cedează, se elimină singur 
grupă. Și pe aceștia din

mă re- 
obține în mod 

cine 
din 

„„ . urmă
noi avem oricînd posibilitatea de 
a-i înlocui.

ÎNTREBARE : Cit timp afectați 
dv. lucrului pe uscat și în ce pe
rioade ?

E.S.: La clubul meu nu se poa
te vorbi de așa ceva. Bazinele 
sfat închiriate și nu ne putem 
permite să pierdem vremea cu 
exercițiile de forță și suplețe. La 
bazin, copiii vin doar să înoate. 
Pregătirea fizică specifică o fac

E.S. : Nicidecum. Lucrăm 11 luni 
din an, cu pauze ce însumează 4—5 
săptămini. în septembrie — înot 
continuu fără cronometru, fa oc
tombrie, aproape la fel. Abia în 
noiembrie începe pregătirea in
tensă Ia procedeul de specialita
te. în decembrie, distanțele scad, 
dar crește intensitatea. întrucît pî
nă atunci lucrăm îndeobște in ba
zin de 25 yarzi, trecem, pentru 
două săptămîni, la bazinul de 59 
m. Perioada ianuarie-aprilie este 
întrucilva asemănătoare. Un singur 
amănunt care poate vă interesea
ză : în lunile de vară, pentru că 
antrenamentul este mult mai difi
cil, este nevoie de variație și de 
aceea dimineața lucrăm în bazi
nul de 50 yarzi, iar după-amiază 
în cel do 25.

ÎNTREBARE : Ce mijloace folo
sesc elevii dv. pentru refacerea 
după efort ?

E.S. t Eu recomand unul singur 
— SOMNUL. Și văd că roadele 
sînt dintre cele mai bune.

★

Din discuțiile reproduse mai sus 
se desprind multe elemente esen
țiale în pregătirea copiilor și îno
tătorilor fruntași. Multe dintre a- 
cestea pot constitui, desigur, și 
pentru antrenorii noștri, elemente 
utile de îmbogățire a planurilor de 
pregătire, cars să ducă la un sub
stanțial progres al sportivilor frun-

CU SUCCES TITLUL, JUCĂTORII DE LA STEAUA 
AU REALIZAT, DE FAPT, 0 VERITABILĂ PERFORMANTĂ!
Ciștigind a 7-a oară consecutiv campionatul ei au stabilit un record absolut
La sfîrșitul săptâmînii trecute, mai 

precis sîmbătă pe înserate, handba- 
liștii de la Steaua zîmbeau fericiți în 
fața obiectivelor aparatelor de foto
grafiat și primeau felicitările admi
ratorilor lor. Acești sportivi trăiau un 
moment de mare satisfacție, deoarece, 
cu cîteva clipe înainte, primiseră me
daliile și tricourile de campioni ai 
țării pentru cea de a opta victorie în 
cea mai importantă competiție internă 
a handbalului masculin. O victorie 
cu semnificații multiple. Cu acest 
prilej trebuie să ținem seama de o 
serie de factori la care s-a apelat 
mal puțin în cronicile și comentariile 
legate de desfășurarea diferitelor mo
mente de vîrf ale întrecerii.

In acest sens este necesar să sub
liniem că valoarea victoriei formației 
Steaua se amplifică pe fondul concu
renței mult crescută în această edi
ție față de cele precedente. De a- 
ceastă dată, nu numai comportarea 
și rezuiltaitele celorlalte echipe frun
tașe (Universitatea București în spe
cial, Dinamo București cu deosebire 
în finalul campionatului) ci și felul 
în care și-au apărat șansele multe 
din celelalte participante la întrecere; 
au creat o ambianță eompetiționalâ 
ceva mai echilibrată, mai agresivă, 
proipicg apariției a numeroase și su
culente surprize. In această situație, 
Steaua a început disputa cu oarecare 
fluctuații de formă, adică mai puțin 
sigur decît era de așteptat, după care 
a urmat o scădere bruscă a capacității

răsese arena competițio-nalâ. Dup3 
cum se știe maeștrii emeriți ai spor» 
tului Gh. Gruia și Ion Popescu au 
fost sărbătoriți cu ocazia ultimului 
joc, cel cu Dinamo București. Alți 
jucători ai teamului militar nu mai 
sînt chiar la prima tinerețe, iar cei 
tineri (Drăgăniță, Capră, portarul 
Munteanu) nu au atins încă plafonul 
valoric al unei definitive consacrări. 
Este, deci, absolut evident că sarcina 
antrenorilor Cornel Oțelea și Otto 
Telman nu a fost dintre cele mai 
ușoare, dar spre meritul lor, ei au 
reușit, cu toate greutățile ivite po 
parcurs, să aducă formația..............
de a putea sprinta decisiv 
disputei și să cîștige pentru 
consecutiv (record absolut 
balul românesc !) titlul de 
a țării.

Avem convingerea că odată ce mo
mentul festiv va fi depășit, cei doi 
antrenori — a căror seriozitate și 
capacitate a fost temeinic verificată 
— vor prospecta și vor pregăti viito
rul sezon competițional 
fie spus, excelent pentru 
nei echipe, deoarece — 
campionatului mondial, 
1974 — campionatul are

în situația 
in finalul 

a 7-a oară 
în hand- 

campioană

CLASAMENTUL A,

1. STEAUA BUC.
2. Universitatea Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Minaur B. Mare
5. Univeristatea Cluj
8. Politehnica Tlmș.
7. Independența Sibiu
8. Dinamo Brașov
9. Carom

10. Voința Buc.

DIVIZIA

27 23 1 3 482-347 47
27 18 4 5 417-355 40
27 17 2 8 381-322 36
27 13 4 10 438-393 30
27 10 5 12 407-401 25
27 9 5 13 361-360 23
27 9 3 15 397-448 21
27 8 5 14 387-424 21
27 8 2 17 335-398 18
27 4 1 22 340-497 9

(în treacăt 
rodarea u- 
din cauza, 

februarie 
__ o formulă 

comprimată, iar competițiile interna
ționale la nivelul echipelor de club 
sînt reduse la maximum), lucrind cu 
asiduitate ta cristalizarea formulei de 
echipă, capabilă să onoreze și chiar 
să depășească (pe plan internațional, 
firește) excelentul palmares, cu care 
— pe bună dreptate — se mindrește 
secția de handbal a clubului Steaua. 
Le uram deplin succes pe acest drum 
dificil, dar plin de satisfacții.

Călin ANTONESCU

de luptă, cauzată și de o aglomerare 
a jocurilor decisive (turul de sală al 
campionatului, jocurile din C.C.E.) 
în care valoarea formației a fost se
rios „subțiată" și de o excesivă ner
vozitate. Dar, spre lauda lor, jucăto
rii acestei formații au avut puterea 
să-și strîngă rîndurile, să se regă
sească și intr-un final agitat de în
trecere, să se impună net în fața 
principalilor lor adversari, în speță 
Universitatea București și Dinamo 
București, rezistînd cu succes tuturo-r 
asalturilor date de echipele aflate 
pe poziții medii sau mai slabe în 
clasament.

Cunoscînd aceste lucruri, succesul 
handbaliștilor militari apare cu atît 
mai consistent cu cit formația se află 
și în plină perioadă de reașezare. O 
parte din componenții ei de bază pă-A. VASILIU

SPORTIVELE NOASTRE
AU DOMINAT AUTORITAR

DE JUNIOAREC. E.
Campionatele europene de popice, re

zervate junioarelor, s-au Încheiat la 
sfîrșitul săptâmînii trecute în localita
tea cehoslovacă, Prerov, cu un strălucit 
succes al tinerelor noastre jucătoare, 
care au cucerit toate medaliile de aur 
puse in joc : echipe, la perechi (Vasilica 
Pințea si Elisabeta Szilaghi) șl la indivi
dual (Vasilica Pințea). Așadar, Vasilica 
Pințea devine triplă campioană euro
peană, reeditînd astfel succesul Corne
liei Petrușcă de acum cîțiva ani, cînd 
la C.M. de la Bolzano a fost imbatabilă 
in toate probele feminine.

Această rară performanță a 
nat pe toată lumea prezentă 
sală din Prerov, personalități 
ale acestui sport elogiind pe

impresio- 
în marea 
marcante 

__ ________ tinerele 
noastre reprezentante. Conducătorul de
legației României, prof. Ladislau Szocs, 
secretarul general al F.R.F., ne-a spus 
că președintele forului suprem interna
țional. Adolf Oesch (Elveția), le-a felici
tat călduros pe campioanele continen
tale șl a ținut să precizeze : „In ultimul 
deceniu, senioarele și junioarele dv. do
mină arena mondială, ceea ce denotă 
că jocul de popice se bucură de o largă 
popularitate in România. Vasilica Pin- 
țea, Elisabeta Szilaghi și Bălașa Mirică 
sint jucătoare de mare finețe, cu un stil 
incintător, cărora Ie prevăd un viitor 
de... aur“. Cuvinte de laudă au mai 
adresat echipei feminine, președintele fo
rului de specialitate din Iugoslavia, 
Vilko Șafar, arbitrul internațional Frantz 
Watzinger (Austria), președintele secției 
asfalt a F.I.P. și conducătorul federației 
cehoslovace, Antonin Cihlar. Ultimul a 
afirmat : „Nu credeam ca echipa dv. 
feminină, care a avut de înfruntat sex-

în realizarea obiec- 
Satu Mare și le-a 
colaborarea între

Am dori 
găsească 
astfel ca 
capăt de
în circuitul de valori

ca multe dm- 
curînd împli- 
sportul din ju- 
tară“ să intre

MOTOCICLIȘTII ROMÂNI
PE LOCUL DOI 

IN PRIMA ETAPĂ 
A „CUPEI DUNĂRII"

Duminică a început, în orașul ceho
slovac Nitra. o nouă ediție a competi
ției internaționale de motocros, dotată 
cu trofeul „Cupa Dunării”. Dornici de 
a revitaliza echipa națională, specialiștii 
federației au alcătuit un program de 
pregătire a selecționabililor de natură 
să-i aduc$ pe aceștia la o formă cores
punzătoare posibilităților lor reale. Și 
așteptările au fost satisfăcute, motocro- 
siștii români s-au numărat printre ani
matorii întrecerilor, fiind depășiți doar 
de puternica reprezentativă a cehoslova
ciei, care a beneficiat de avantajul te
renului.

în program a figurat o singură probă, 
250 cmc. La start s-au aliniat formațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei, iugoslaviei, Ro
mâniei și Ungariei, alcătuite din cîte 
patru alergători, care și-au disputat 
întîietatea în două manșe, fiecare, a cîte 
30 de minute, plus două ture. Cursele 
au fost mult gustate de public, român ; 
ocupînd locuri bune atît în clasamentul 
individual, cît și în cel pe echipe.

Rezultate tehnice : 1. I. Falta (Ceho
slovacia), 2. N. Bobrovski (Cehoslova
cia), 3. I. Verki (Cehoslovacia)... 6. N. 
Banu, 7. A. Crisbai,... 9. Șt. Chițu... 14. 
P. Lucaci. Echipe ; 1. Cehoslovacia, 2. 
ROMANIA, 3. Ungaria, 4. Bulgaria, 5. 
Iugoslavia.

Următoarea etapă va avea loc în ziua 
de 24 iunie, la Sofia.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE 
VITEZĂ

a campionatului republl- 
la motociclism deslășu- 

(în cartierul ȚIglina) s-a . — pe3te
___ __ __ __ _ ___ - Pe 
întreceri viu disputate, spec- 

clase :

Prima etapă 
can de viteză 
rată la Galați _
bucurat de un deosebit succes. 
10 000 de spectatori au urmărit 
ploaie * ‘ ‘ j
taculoase. Iată cîștigătorii, pe 
70 cmc — Mihai Dinescu (Energia Cîm- 
pina); 125 cmc — Alex. lonescu Cnstea 
(Oțelul Galați); 175 cmc — Werner
Hirschvogel (C.S.M. Reșița); 250 cmc — 
Ionel Pascotă (Progresul Timișoara); 
500 cmc — Florian Bejan (C.S.M. Re
șița) ; ataș — Macsay ~ Vitlinger (Mo
torul Baia Mare).
T. SIRIOPOL. — coresp județean

;• GIMNASTICĂ IUn moment de neuitat: festivitatea de premiere m proba de perechi, la 
care Vasilica Pințea (în dreapta) și Elisabeta Szilaghi au urcat pe cea 

podiumului laureatelor.
fusese realizată nici măcar în confrun
tările masculine. Ea a doborit, însă, 81 
de popice. Ba fel de bine a știut să se 
mobilizeze, în momentele grele și Bă- 
tașa Mirică, care — după un început 
slab (116 la primul ,,plin“) — șl-a regă
sit ritmul normal, iar în final a acțio
nat cu o precizie de..-, metronom, înre- 
gistrînd 395 p d. rezultat extrem de pre
țios în dobîndirea victoriei pe echipe. 

Omogenizarea formației se datorează 
și modului judicios în care antrenorul 
Tudor Buzea a trimis pe arenă jucă
toarele, alcătuind o formație în care 
echipierele s-au suplinit de minune de 
la un schimb la altul, și încă ceva im
portant : buna pregătire tehnică și tac
tică a fost completată de o pregătire 
fizică superioară, cinci din cele 20 de 
sportive calificate în turneul final indi
vidual în urma a două probe prelimi
nare, de cîte 100 bile mixte, fiind ro
mânce. Reconi'irmîndu-și valoarea, re
prezentanțele țării noastre au dominat 
copios proba finală, ocupîrid următoa
rele poziții în ierarhia actualei ediții a 
C.E. (la care s-a înregistrat un record 
de participare) : Vasilica Pințea medalie 
de aur, Elisabeta Szilaghi medalie de 
bronz, Bălașa Mirică — locul 5, Erica 
Szasz — 12, și Elena Gonciar — 1*1.

Aceste frumoase performanțe se adau
gă impresionantului palmares al jucă
toarelor de popice din țara noastră, mul
tiple campioane mondiale și europene 
de senioare și junioare, rezultate ce tre
buie apărate și consolidate în viitoarele 
mari confruntări internaționale.

Traian IOAN1ȚESCU

mai înaltă treaptă a 
teturi atât de puternice ca cele ale R.D. 
Germane, Ungariei și Cehoslovaciei, be
neficiara avantajului terenului propriu, 
să învingă pe toată linia. Româncele, 
însă, au dat dovadă de un înalt spirit 
de luptă și au reușit aproape imposi
bilul

într-adevăr, din discuțiile purtate eu 
specialiștii care au însoțit delegația ro- 

. mână, a reieșit că pistele sălii din Pre- 
rov, destui de moi, au solicitat concu
rentelor întregul lor arsenal fizic șl 
tehnic, detașîndu-se acele jucătoare care 
au avut un plus de putere de luptă. Este 
suficient sâ arătăm că Vasilica Pințea, 
pentru a cuceri locul întîi în proba in
dividuală, avea nevoie la ultima manșă 
de „izolate* de 78 pd, cifră care nu

AGRONOMIA CLUJ

Șl CHIMIA NĂVODARI CĂ Șl PROMOVATE ÎN DIVIZIA A
Duminică s-a desfășurat în Capitală 

cea de a II-a etapă a turneului de 
calificare în Divizia A de rugby în 
care sînt angrenate patru echipe. In 
cele două întîlniri, favoritele au în
vins : Chimia Năvodari — U.R.A. Te
cuci 14—0 (6—0) și Agronomia Cluj — 
Constructorul București 25—6 (15—6). 
In prima partidă s-a putut vedea că 
tecucenii au meritul de a fi ajuns în 
acest turneu dar nu și cunoștințele 
tehnice necesare participării la între
cerile din prima divizie a țării. Chi
mia (antrenor Tr. Doiciu) este însă 
o echipă care cunoaște bine rugby-ul, 
avînd în Cetea — care trăiește o a 
doua tinerețe — un veritabil coor
donator.

Jocul dintre Agronomia și Construc
torul a fost aprig disputat, el scoțînd 
în evidență forma bună a clujenilor, 
antrenați de AI. Paloșanu, dar și in
suficiența echipei bucureștene, preo
cupată . pe alocuri de „evoluții" care 
n-au nimic comun cu acest sport. 
Vorbind despre Agronomia — această 
echipă care joacă curat, sportiv, tre
buie să ne referim la două prezențe : 
cea a internaționaluiui Mircea Rusu 
(care dind dovadă de o lăudabilă 
sportivitate a revenit în mijlocul ti
nerilor care aveau nevoie de el) și 
a lui Ion Balint (loviturile precise 
de picior ale acestuia, statura, evolu
ția sa în postură de coordonator al 
formației;, sînt cu totul remarcabile).

Duminică 3 iunie vom asista la o 
nouă etapă : U.R.A. Tecuci va întîlni 
Constructorul București, iar Agrono-

mia Cluj pe Chimia Năvodari. Este 
interesant de arătat că aceste ultime 
două echipe (care au obținut fiecare 
cite două victorii în turenu), indi
ferent de rezultatul dintre ele, au de 
acum dreptul să facă [iarte, in cam
pionatul viitor, din primul eșalon 
rugbystic al țării. (M. FR.).

TRIUNGHIULARUL ECHIPELOR 
MASCULINE DE JUNIORI 

ROMÂNIEI, UNGARIEI 
BULGARIEI

SIBIU, 28 (prin telefon). Sala 
sportive din localitate a găzduit întîlni- 
rea internațională triunghiulară de gim
nastică dintre reprezentativele de ju
niori ale României, Ungariei și Bulga
riei, care au concurat cu exerciții liber 
alese. A fost o repetiție generală în 
vederea competiției dotată cu „Cupa 
prietenia44, ce va avea loc în august, 
în R.D. Germană. Din echipa română fi 
frumoasă comportare au avut Nicohre 
Mihai, cu un exercițiu bine executat la 
cal, Sorin Cepoiu, cîștigător la inele, 
probă în care el a prezentat multe ele
mente de forță și dificultate într-o spec
taculoasă compoziție, și ion Checicheș, 
clasat pe primul loc Ia sol. in urma unei 
execuții în care sportivul român a pre
zentat și un element de foarte mare di
ficultate, dublu salt înapoi

Cea mai bună impresie au lăsat-o însă 
tinerii gimnaști din I3:.?. Ungară, omo
geni și de valoare ridicată, care au ter
minat învingători atît pe echipe cît și 
la individual compus. Iată rezultatele 
înregistrate : pe echipe — România — 
Bulgaria 260.75 — 257.55; R.P. Ungară — 
România 267,30—260,75: individual com
pus — ianoș Sziron (R.P.U.) 54,25. Vasili 
Vasiliev (R.P.B.) 53.05, Gdrgy Berkeși 
(R.P.U.) 52.70, Gyula Utsinyi (R.P.U.)
52,65, Nicolae Mihai și Gheorghe Neagu 
(România) 52.05.

Hie IONESCU — coresp.

ALE 
Șl

Școlii

DISPUTE STRÎNSE ÎN ULTIMELE PROBE ALE CONCURSULUI DE LA CRAIOVA

Sibiu) cu Călin 4 p.p. (32,4 sec.): 
3. Mircea Sile (Dinamo) cu Alun 
4 p.p. (35,0 sec.).

La categoria mijlocie au terminat 
fără greșeală, din 26 de călăreți, 
doar 3. în urma barajului s-a sta
bilit următoarea ordine : 1. M. Bur
tea (C.S.M. Sibiu) cu Strop, 2. A. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Baiazid, 
3. N. Clipici (Recolta Mangalia) cu 
Strident.

în proba de obstacole rezervată 
fetelor, s-au prezentat la start 16 
sportive. Cea mai bună comportare 
au avut-o Mariana Moișanu (Steaua)

Pînzaru 
clasate,

cu Pipăruș și Gioconda 
(C.S.M. Iași) cu Lăcătuș, 
în această ordine, pe primele două 
locuri în clasament.

Cea mai spectaculoasă probă a 
fost cea de obstacole pentru echipe. 
Recolta Mangalia cu numai 8 p.p 
s-a clasat pe primul loc, depășind 
echipele C.S.M. Sibiu — 11 p.p. și 
Petrolul Ploiești — 12 p.p.

în proba de dresaj juniori, victo
ria a revenit Danielei Molnar 
(Steaua) cu Șiret, care a acumulat 
311 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat Use Nacu (C.S.M. Sibiu) cu

Decebal — 302 p și Norica Petric 
(Mondial Lugoj) cu Ghiocel — 
299 p.

La dresaj, categoria „Sf. Gheor- 
ghe“. Horst Hisch (C-S.M. Sibiu) cu 
Artist acumulînd 893 p s-a clasat 
înaintea lui Eugen Cotan (Filmul) 
cu Baba Novac și Iosif Molnar 
(Steaua) cu Arcaș. La categoria in
termediară, victoria a revenit lui 
Iosif Molnar cu Suspin, urmat de 
Horst Hisch cu Aa-tișt și Eugen Co
tan cu Baba Novac.

Șt. GURGUI — coresp. județean

‘ ATLETISM
Șlf TOTUȘI,

Revenim cu unele amănunte pri
vitoare la concursul republican de 
primăvară pentru probe combinate, 
desfășurat săptămîna trecută.

• Ne oprim în primul rînd asu
pra decatlonului seniorilor și nu 
numai datorită faptului că disputa 
pentru cucerirea primului Ioc a fost 
cea mai interesantă, iar rezultatele 
obținute sînt cele mai bune, ci pen
tru că aici s-a petrecut un fapt des
tul de rar întîlnit în atletism. Des
pre ce e vorba?

La aruncarea suliței, (șef de pro
bă N. Popescu) liderul din acel mo
ment al întrecerii, Andrei Sepsy, 
reușește în cea de-a treia încercare 
o aruncare de peste 60 metri. Arun
carea a fost efectuată corect (de 
deasupra umărului), sulița a „muș
cat" la aterizare, Sepsy nu a depă
șit pragul (arcul de cerc) sau pre
lungirile laterale ale acestuia și a 
părăsit zona de elan prin lateral, 
după ce sulița a atins solul. Totuși, 
încercarea a fost declarată nereuși
tă de către arbitri. De ce? Arbitrul 
șef al probei susține că în timpul 
elanului decatlonistul de la Steaua 
ar fi depășit (călcat în afară) una 
din liniile laterale care delimitează 
sectorul de elan. Nu punem în dis
cuție afirmația deși, în felul cum 
susține arbitrul că s-ar fi produs 
această infracțiune (cu piciorul 
stîng...) — dacă există o infracțiu
ne — ea n-ar fi fost posibilă din 
punct de vedere tehnic. Răsfoind 
însă regulamentul I.A.A.F., regula
ment altminteri foarte exigent și 
exact în privința executării exerci-

Pe marginea concursului de probe combinate

CINE A CiȘTlGAT DECATLONUL?
țiului atletic, cu unele stipulări 
par chiar inutile sau ciudate, 
foind deci acest regulament nu am 
găsit nicăieri — și, deci, nici la ca; 
pitolul 182, cuprinzînd dispoziții re
feritoare la aruncarea suliței — 
nici o frază potrivit căreia călcarea 
fa afara zonei de elan în timpul a- 
lergării ar atrage nereușita respecti
vei încercări.

De acest lucru au încercat să-l 
convingă pe arbitrul probei atit 
Sepsy cît și antrenorul său, loan 
Soter, la încheierea decatlonului. 
Arbitrul a rămas însă ferm pe pozi
ție și pe cunoștințele sale — dacă 
le putem numi așa — iar Sepsy a 
rămas cu... 54,28 m Ia suliță, fiind 
întrecut în cele din urmă de Vasi- 
le Bogdan. (Aceasta spunea după 
concurs: „îmi pare rău pentru An
drei, cl ar fi cîștigat, și-ar fi putut 
depăși și recordul personal. Dacă 
aruncarea de 60 m va fi considerată 
corectă nu am de ce să fac contes
tație").

Este păcat că rezultatul unui con
curs de decatlon poate fi determi
nat de o greșeală de arbitraj, este 
păcat că roadele unui efort extenu
ant pot fi anulate de o decizie ero
nată. Sperăm că Federația va ana
liza acest caz și va modifica hotă- 
rîrea arbitrului de la aruncarea su
liței. Și ar fi bine, poate, să mai ve
rifice din cînd în cînd cunoștințele 
de regulament ale corpului de ar
bitri...

O In acest sezon, alături de alte 
întreceri, unele devenite de tradiție, 
decatloniștii vor participa — ca și

care 
răs-

Spuneam 
trei cla-

pentatlonistele — la ediția inau
gurală a „Cupei Europei pe 
echipe — organizată special pen
tru probele combinate (4 repre
zentanți de națiune), 
că rezultatele primilor
sați sînt mulțumitoare pentru în
ceput de sezon. Ele pot fi desigur 
îmbunătățite. Mai slab s-a prezentat 
proaspătul senior Radu Gavrilaș, 
care n-a reușit să depășească gra
nița celor 7 000 de puncte. Să spe
răm că ieșeanul va reveni curînd 
cel puțin la nivelul de anul trecut, 
pentru ca atletismul nostru să poa
tă prezenta la „Cupa Europei" o 
echipă omogenă.

• în spatele fruntașilor este un 
gol imens — și de valoare și de... 
participare. Iar perspectivele nu 
sînt, deocamdată, deloc îmbucură
toare pentru că în concursul junio
rilor n-am remarcat nimic deosebit. 
Un decatlonist se formează foarte 
greu, dar parcă ceva semne ale talen
tului s-ar putea vedea și la 19 ani... 
• La senioare (9 pentatloniste la 
start) — nici un motiv de speranțe. 
Nu trebuie să consultăm tabelele 
pentru a vedea ce înseamnă punc
tele de azi, față de cele de ieri, ca 
să putem aprecia un rezultat. 
Adevărul este că nu avem specia
liste la această probă și aici viito
rul pare și mai puțin încurajator, 
pentru că, la întrecerea junioarelor 
— singura speranță: Coculeana 
Bucătaru — au participat doar 5 
atlete. Nu e cam puțin pentru un 
campionat național?

Vladimir MORARU
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ASCEAISIUMEA ECHIPEI DE TINERET ✓

Neînvins pJnă sîmbăta în grupa 
sa preliminară a campionatului euro
pean, Iotul nostru de tineret pînă în 
23 de ani avea toate șansele să „urce" 
în sferturile de finală. înfrîngerea 
de sîmbâtă, însă, de la Pitești, a 
schimbat knediat „balanța teoretică", 
acum reprezentativa similară a R. D. 
Germane — care mai are de susținut 
două partide pe teren propriu — fi
ind favoritul nr. 1. La o-ra actuală, 
se discută și despre valoarea adver
sarului întîlnit de echipa lui Cornel 
Drâgușin, sîmbătă după-amiază. Și 
acest lucru va trebui să-1 subliniem, 
pentru că oaspeții au prezentat un 
team valoros, bine compartimentat și 
remarcabil prin forța sa de joc. E- 
chipa R. D. Germane ș-a prezentat 
pe stadionul argeșean cu o apărare 
așa cum o anticipam — decisă, aglo
merată, masivă — dar, mai ales, cu 
un atac peste așteptările noastre, și 
aceasta datorită celor două extreme 
Schulenberg și Sachse. In contextul 
acesta, formația noastră trebuia să 
evolueze la un potențial ridicat și 
nu s-ar putea spune că ea nu a în
cercat așa ceva. Dorind victoria, ea a 
mizat mult pe primele 45 de minute 
eînd a și ales, de altfel, vintul în 
favoarea sa, sperînd să arunce, atunci, 
zarurile în grupa preliminară. Numai 
că, în cele 30 de minute de joc bun 
al formației noastre, cînd nu au lip
sit șuturile, pe fondul unei dominări 
evidente, nu s-a făcut simțită sufi-

cient și precizia în execuții, așa' in
cit din torentuil ofensiv nu a rezultat 
decît un gol, înscris, totuși, de un 
fundaș.

Răniînca ca echipa noastră să în
cerce, după pauză, vadorifrearea spo
rului său de tehnicitate și crearea 
acelor „momente surpriză" în stare 
să deregleze o echipă matură, bine 
clădită fizic, și, in plus, cu avantajul 
unui vînt foarte tare. Dar, și de 
data aceasta au intervenit- carențe 
decisive care au făcut pur și simplu 
inutil consumul de ambiție și de e- 
nergie de dupâ pauză. Pentru că, 
mal fiecare jucător s-a angajat In
tr-un stil individual, mijlocașii „au 
cărat" peste măsură balonul, și n-au 
ales un partener ideal, iar la toate 
acestea s-au adăugat și carențele de 
marcaj, mai ales ale fundașului Mate- 
escu care, sedus de pofta golului, a 
uitat pentru ce fusese selecționat și 
a lăsat mai tot timpul partea șa li
beră. Pe partea aceea s-a creat go
lul victoriei oaspeților ; tot pe acolo 
se mai putea înscrie de cîteva ori, 
dar să nu uităm și carențele din a- 
tac. în linia ofensivă, Mulțescu n-a 
fost nicidecum o extremă, micuțul 
Petrescu a fost inhibat de duelul fi
zic inegal cu masivii apărători ad- 
verși, Georgescu s-a zbătut mult in 
prima repriză, dar nu a fost susți
nut, iar din cei trei oameni de la 
mijloc, chemați să sprijine ofensiva, 
doi traversau o eclipsă de formă

(Moldovan și mai ales Marian Po
pescu). Sigur, toate aceste carențe 
de fond explică și „recordul" din re
priza secundă, cînd formația noastră 
& tras o singură dată la poartă și 
atunci, pe deasupra porții. S-ar pu
tea explica jocul mai slab din par
tea a doua și prin dezavantajul vîn- 
tului. Dar să nu uităm că în prima 
repriză oaspeții jucaseră în aceleași 
eondiții. Numai că, atonei, ei știu- 
seră să folosească bine presingul șl 
arma contraatacului. Echipa noastră 
n-a reușit, insă, să valorifice la ma
ximum acele prime 30 de minute 
bune, șj nu-i mai rămîne decît șansa 
de a juca in toamnă, în ultimul său 
meci, cum a jucat selecționata 
R. D. Germane, sîmbătă, la Pitești. 
K singura șansă (logică) de a mai 
spera în calificare...

Mircea M. IONESCU ț 
i

ÎNTÎLNIRI AMICALE

INTERNAȚIONALE
mu,, învinsa in U.R.Ș.S.

înEchipa de fotbal Jiul, care se află 
turneu în U.R.S.S., a evoluat la Kara
ganda în compania 
Sahtior.

Meciul a. luat șfîrșit 
în favoarea gazdelor.

formației locale

cu scorul de 2—1

Succesul de la Tirana, venind 
după acel 0—2 în „verificarea" de 
la Kiev, a creat o tună stare de 
spirit, un climat favorabil în rîn- 
durile selecționabililor, dar, oricum, 
meciul decisiv de la 27 mai tre
buia pregătit cu o deosebită atenție, 
cunoscute fiind ultimele perfor
manțe ale selecționatei R.D. Ger
mane, o echipă aflată într-o fru
moasă ascensiune: medalie de 
bronz la J.O. de la Miinchen, com
portare remarcabilă, în iarnă, la tur
neul din America de Sud, în sfir- 
șit, victorii obținute în fața Ceho
slovaciei (în toamna anului trecut, 
la Bratislava) și Ungariei (o semi- 
finalistă a campionatului european, 
în 1972, în Belgia), cu puține zile 
în urmă, la Karl Marx-Stadt.

Frumoasa carte de vizită, scrisă 
în ultima vreme de elevii lui Bus- 
chner în soccerul european și, mai 
ales, declarata ambiție a acestora 
de a se număra printre viitoarele 
participante la turneul final al 
Campionatului mondial, departe de 
a-i îi demobilizat pe jucătorii noș
tri, au constituit un și mai mare 
stimulent pentru lucru intens, me
todic, în timpul preparativelor.

Așa ne putem explica, acum, la 
puțin timp după consumarea eve
nimentului fotbalistic găzduit de 
stadionul „23 August", forța de mo
bilizare a tricolorilor, ridicatul tem- 
pou impus adversarului in multe 
momente ale partidei, în general 
jocul de bună factură tehnico-tae- 
tică, îndeosebi în perioada de după 
deschiderea scorului, cînd 
lui Dumitrache a imprimat 
vei un plus de încredere și 
solut necesară clarviziune.

Și nu întîmplător acum, in par
tea a doua a meciului — CA UR
MARE A JOCULUI MAI BINE 
GINDIT ȘI MAI PRECIS ÎN EXE
CUȚIILE TEHNICE — au apărut 
mai des ocaziile de gol la poarta 
lui Blochwitz : vreo 2—3 mari cît 
roata carului, față de una singură 
realizată în toată repriza I, acea din 
min. 23. cînd, la centrarea lui Troi, 
Radu Nunweiller, cel mai bun ju
cător al formației noastre, a reluat.

reușita 
ofensi- 
de ab-

SELECȚIONATASELECȚIONATA FEROVIARA
A ORAȘULUI BUCUREȘTI (OLD BOYS) 

A EVOLUAT LA VIENA

din plonjon, cu capul, din apropie
rea careului mic.

Rezultatul bun

CUM A PIERDUT LA ALTENBURG
ECHIPA „SUB 21 DE ANI

Recent, s-a desfășurat. în capitala 
Austriei, întîlnirea amicali» de fotbal, 
care a opus selecționatele feroviare ale 
orașelor București și Viena. Meciul s-a 
încheiat cu tin rezultat nedecis : 1—1
(0—0). Unicul gol al fotbaliștilor români 
a fost înscris de NicOlae Roman, în 
min. 60.

atît de mult 
așteptat după perioada de derută, 
din toamnă, mai precis după „epi
sodul Helsinki", jocul, în general, 
remarcabil — ca ținută, viteză de 
joc și manevre tehnico-tactice — 
nu trebuie să ne împiedice, însă, să 
ne ocupăm tot în aceste rînduri, și 
de unele slăbiciuni manifestate du
minică in evoluția fotbaliștilor noș
tri. Slăbiciuni evidente, atît în si
tuațiile în care echipa noastră s-a 
aflat în atac, cît și în acelea cînd 
a fost nevoită să dea replica la con
traatacurile declanșate de adversar, 
rar dar periculos.

în momentele de posesie a mingii, 
erorile așa-zise de fond s-au sem
nalat : a) păstrarea mai mult decît 
era necesar a balonului (mai ales in 
prima jumătate de oră, perioada de 
acută emoție de start, de inhibare) 
de către Dobrin, Radu Nunweiller 
și Dumitru ; b) jocul static al vîrfu- 
rilor Troi, Dumitrache și Marcu 
care, tot în aceeași perioadă, faci
litau adversarului, orini imobilismul 
lor, efectuarea marcajului; c) lipsa 
sincronismului în acțiunile pe care 
jucătorii din liniile de mijloc și apă
rarea imediată încercau să Ie con
ceapă împreună cu cele două extre
me. Marcu, aripă cu o mare viteză 
de reacție. în stare să se descurce 
mai bine pe spații mai mari, a re
simțit cel mai mult pasa primită 
în... contratimp, deoarece el trebuia 
jucat mai mult la lansaj, la întîlnire 
cu mingea pe poziții viitoare, în spa
tele fundașului Clanzera și nu la pi
cior, acolo unde, deocamdată, nu 
prea îi convine.

Sînt greșeli reperate de altfel și 
de o serie de tehnicieni ai fotbalului 
nostru, cu care am discutat după 
joc, și pentru eliminarea cărora va 
trebui să se investească toată pri-

ceperea și toate strădaniile conduce
rii tehnice.

Trecînd la carențele evidente in 
momentul acțiunii de apărare, a 
fost limpede că mai toate contra
atacurile, efectuate de adversar, în 
deosebi în prima repriză, au în
semnat aproape tot atîtea situații de 
panică Ia poarta lui Răctucanu. Și 
aceasta din mai multe motive: a) 
neîntîlnind un prea mare obstacol 
în pregătirea contraatacului (înain
tașii și mijlocașii noștri n-au efec
tuat decît arareori presingul, prefe
rind acel așa-zis marcaj-, aproxima
tiv, de supraveghere) oaspeții au 
putut ajunge în careul nostru, foar
te expeditiv, din numai 2—3 pase, 
majoritatea dintre ele bine orientate 
și cu adresa dorită. întrucit și „vîr- 
furile" lui Georg Buschner au ma
nevrat, cu și fără balon, destul de 
in voie, pe o întinsă arie paralelă 
cu linia ,,16“-lui nostru ; b) n-a func
ționat precum a 
presingului, după 
dorit și sarcinile 
marcajului strict,
tor în parte. Astfel, 
care trebuiau să-i ia în primire a- 
ripile, în special fundașul lateral 
dreapta Ganzera, profitind de „ne
atenția" lui Marcu a urcat de ct- 
teva ori nestingherit in 
înd faze periculoase 
Răducanu, rez 
după multe emoții...

ir
O analiză, firește,

intermediul filmului care se găsește 
înregistrat la Televiziune, 
depista „detalii" semnificative 
nu ne îndoim, nici o clipă, că 
pregătirea sezonului viitor, 
toamnă, cel decisiv, antrenorii
Ientin Stănescu și Robert Cosmoc 
vor face apel și la aceste impor
tante mijloace de determinare a 
lipsurilor, în vederea remedierii 
lor.

Numai folosind, cu pricepere, 
toate învățămintele, toate datele, 
desprinse cu prilejul acestor evolu
ții din primăvară ale fotbaliștilor 
tricolori, vom putea pune, din 
timp, bazele succeselor viitoare, 
din toamnă, cînd se vor definitiva 
finalistele „Weltmeisterschaftului"...

ta Turneul U.E.F.A.

LOTUL NAȚIONAL
DE JUNIORI
PLEACĂ AZI

IN ITALIA

Dialog cu antrenorul ION VOICA

sîmbătă, la 
de tineret

După cum se știe, 
Altenburg, selecționata 
a țării noastre (sub 21 de ani) a 
întîlnit într-o partidă amicală for
mația similară a R.D. Germane. 
Victoria a revenit, la limită, gazde
lor, cu scorul de 1—0 (0—0). La so
licitările noastre, antrenorul I. Voi- 
ca, însărcinat cu pregătirea acestui 
lot de tineret, ne-a făcut cunoscute 
amănunte legate de desfășurarea 
partidei.

— Care sînt primele considerații ?
— A fost un joc de bună fac

tură, aplaudat deseori de cei 4 000 
de spectatori. Deși am pierdut în
tîlnirea, mă declar mulțumit de 
comportarea echipei noastre. Victo
ria ne putea reveni la fel de bine, 
perioadele de dominare fiind apro
ximativ egale. Jucătorii noștri au 
beneficiat de cîteva ocazii clare de 
gol, dar Iovănescu, Savu și Rădu
lescu nu au reușit să le fructifice.

— Ce formație ați folosit ?
— Nu am avut de ales, întrucit 

trei dintre titulari s-au accidentat 
în timpul jocurilor de verificare și 
au devenit indisponibili. Cu toate 
eforturile depuse de dr. Demeter, 
ei nu au putut fi recuperați pînă 
în ziua meciului. Așa că am pre
zentat „ll“-le : Voinea — Gustov,

Grigoraș, FI. Marin. Ciocîrlan 
Savu, Iovănescu — Chihaia, Radu
lescu. Ion Ion, Roșu. Dintre aceștia, 
Grigoraș. FI. Marin, Iovănescu și 
Chihaia au fost cei mai buni. în 
schimb, Savu, Rădulescu și Roșu 
nu au dat randamentul scontat.

— Cuni s-a primit golul ?
— într-un moment neașteptat 

pentru noi, într-o perioadă în care 
noi aveam inițiativa. Aș putea spu
ne că am plătit tribut superficia
lității. în min. 59, a fost suficientă 
o singură greșeală, „o improviza
ție" a Iui Iovănescu. care în loc să 
pasieze, și-a permis să-1 dribleze în 
fata careului mic de 16 m pe 
Moldt, care l-a deposedat și a.poi, 
a șutat, puternic, pe jos. După pri
mirea golului, am atacat continuu, 
dai- jucătorii noștri nu au fost în 
stare să profite de situațiile create.

— Cum vi s-a părut arbitrajul ?
— întîlnirea a fost condusă di 

un tînăr arbitru cehoslovac exigea 
și corect. I-a eliminat din joc, pe 
rind, pe Ciocîrlan. Moldt și FI. 
Marin, toți trei pentru a doua in
trare dură, după ce primiseră, fie
care. avertisment.

Gheorghe NERTEA
Troi îl va depăși _ adversarul său 

Bransch (nr. 3), care așteaptă la pindă.
Kurbjuiceit, dar apoi, va avea de furcă și cu libero-ul

Foto : Paul ROMOȘAN

fost indicat arma 
cum au lăsat de 

de îndeplinire ale 
pe fiecare jucă- 
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Va

în cursul dimineții de azi, lotul 
republican de juniori, care partici
pă la ediția din acest an a Tur
neului U.E.F.A., părăsește țara pe 
calea aerului, cu destinația Italia, 
gazda importantei competiții conti
nentale, rezervată celor mai tinere 
reprezentative naționale.

Delegația fotbaliștilor noștri — 
condusă de secretarul general _ al 
F.R.F.. Ion Alexandrescu. șj avînd 
ca antrenori pe C. Ardeleanu și !•' 
Voinescu. iar ca medic pe dr. M. 
Georgescu — este compusă din ur
mătorii 16 jucători : Ciurea și Ioni- 
ță — portari ; Cotigă, Negruțiu. 
Naghi, Lucuță. Chivu, Agiu — fun
dași ; fuga, Hurioi, Munteanu — 
mijlocași ; Crișan, Stoica, Răduca- 
nu. Șumulanschi și Băcescu — finu, Șumulanschi și Băeescu — 
tacanți.

Reamintim că echipa noastră 
componentă a grupei A, alături 
formațiile Italiei, R.F. Germania 
Norvegiei — va fi cazată pe toată 
durata turneului în localitatea bal
neară Forte dei Marmi și că primul 
meci, din cadrul grupei. îl va sus
ține joi 31 mai. cu începere de la 
ora 17,30. pe stadionul din Massa. 
în compania Italiei.

de 
și

Campionatul de juniori

MI1NE, PATRU MECIURI
DE BARAJ

Duminică s-a încheiat returul cam
pionatului de juniori. Iată cîștigătoa- 
rele celor opt serii : Liceul de fotbal 
Bacău (seria I), Dinamo București 
(II), Metalul București (III), F. €. Ar
geș (IV), Vagonul Arad (V), „U" Cluj 
(VI), Școala sportivă Sinaia 
Corvinul Hunedoara (VIII), 
formații s-au calificat direct 
turneul final al competiției.

Echipele clasate pe locul II 
rii vor susține, mline 30 mai, meciuri 
de baraj, după următorul program 1

POLITEHNICA IAȘI — F. C. CON
STANȚA, KAP1D BUCUREȘTI — 
C.I.L. TG. JIU. I.T.A. — F. C. BUJOR. 
ȘCOALA SPORTIVA BRAȘOV — 
A. S. ARMATA TG. MUREȘ.

Partidele vor începe la. ora 17. iar 
returul lor va avea loc duminică, 3 
iunie. Câștigătoarele acestor duble 
meciuri de baraj se vor califica, și 
ele pentru turneul final.

CLASAMENTELE GRUPELOR PRELIMINARII
ALE TURNEULUI U. E. F. A.

Preliminariile actualei ediții s-au des
fășurat pe 9 grupe și s-au soldat cu 
următoarele rezultate :

Grupa 1: Malta — Austria 1—1 (1—0), 
Austria — Malta 4—0 (3—0). Clasamen
tul :
1. AUSTRLA 2 110 5r-l 3
2. Malta 2 0 11 1—5 1

Grupa 3 : Luxemburg — Islanda 2—1 
(1—1), Lslanda — Luxemburg 2—0 (2—0). 
Clasamentul :
1. ISLANDA 2 10 1 3—2 2
2. Luxemburg 1111 2—3 2

Grupa 3 : Irlanda — Suedia 2—1 (1—ÎL
Suedia — Irlanda o—l (0—1). clasamen
tul :
1. IRLANDA 2 2 0 0 3—1 4
2. Suedia 2 0 0 2

Grupa 4 : Finlanda — Norvegia 
Norvegia — Finlanda 1—0 (0—0). 
șamentul :
1, NORVEGIA 2 110
2. Finlanda 2 0 11

Grupa 5 : Portugalia — Spania
(1—1). Spania — Portugalia 3—1 (2—0). 
Belgia — Spania 2—1 (1—1). Belgia — 
Portugalia 3—1 (2—0), Spania — Belgia

1—3 0
0—0,
Cla-

1—0 30-1 1
2—1

DUPĂ ETAPA a xxin-a In o IVIZIA C-LUPTĂ DESCHISA, PENTRU ȘEFIE,
T> 7

A

IN SASE SERII»
SERIA 1 SERIA a lll-a SERIA a V-a SERIA a Vll-a SERIA a IX-a SERIA a Xl-a

Botoșani — Avlntul Frasin 4—1

Iași Victoria Roman 0-2

1-0
Vatra

Textila
(4-1)

Unirea
(0-1)

I.T.A. iași — A.S.A. Cîmpulung
(1—0)

Danubiana Roman — Mlnobradul 
Dornei 6—0 (4—0)

Minerul Gura Humorului — Străduința 
Suceava 1—0 (0—0)

C.S.M. Suceava — Nicolina iași 4—0 
(2—0)

Foresta Fălticeni — Cristalul Dorohol 
4-2 (2-0)

Carpați
rești 1—2

Chimia
2—1 (0—3)

Petrolistul Boldești — Prahova Ploiești
1—1 (1—0)

Petrolul Berea — Victoria Florești 3—0 
(1-0)

Chimia Brazi
(0-1)Olimpia Rm. Sărat — I.R.A. Cîmpina 4-1 (2—1)Poiana Clmplna
(1-1)

Sinaia — Șoimii TAROM Bucu- 
(1-1) 
Bu?ău Caraimanul Bușteni

Unirea Focșani 0—1

Metalul Mija 1—1

roșie București — Autobuzul
1—0 (0—0)
Călărași — Olimpia Giurgiu

T. M. București

Flacăra
București

Celuloza
3- 2 (2-0)

Voința București
2—2 (0—0)

Electronica București — Dinamo Obor 
București 3—o (2—0)

Unirea Tricolor București
Slobozia 4—0 (3—0)

Sportul ciorogirla — Tehnometal Bucu
rești 1—2 (1—1)

Laromet București — Sirena București
4— 0 (2—6)

(Corespondenți s C. Toader. M. Stan,

Metalul Topleț

Tg. Jiu — Dunărea Calafat

Metru Cimentul Tg. Jiu

Moldova Nouă Victoria

— Arieșul Cîmpia

Soda Ocna Mureș

C.I.L. Blaj 0—1

Azotul

(Corespondenți : T, Ungureanu, V. (Corespondenți : V- Feldman, C. Teo- Gh. Vlad. Gh. Burtea, O. Guțu, P. 4
Diaeonescu, D. Valeriu, M. Chinac, D. dorescu. N. Dincă, M . Irimia, I. Tănă- gliei și P. Popa).
Bolohan, G. Alexa și D. Crăciun). seșcu, T. Budescu și E. Stroe).

1. Celuloza Călărași 23 15 6 2 43—15
1. C.S.M. Suceava 23 15 5 3 50—15 35 1. Metalul Mija 23 12 6 5 33—27 30 2. T.M. București 23 11 7 5 41—30
2. Victoria Roman 23 14 2 7 47—22 30 2. Caraimanul Bușteni 23 11 7 5 27—22 2<J 3. Autobuzul Buc. 23 10 6 7 32—21
3. Dapublana Roman 23 13 3 7 49—27 P 3. Olimpia Rm. S. 23 10 7 6 36—30 27 4. Flacăra r. Buc. 23 10 5 8 27—21
4. Foresta Fălticeni 23 10 5 8 34—32 25 4. Unirea Focșani 23 9 8 6 33—25 26 5. Azotul slobozia 2S 11 3 9 37—36
5. Avintul Frasin 23 11 2 10 31—29 24 5. Prahova Ploiești 23 9 7 7 38—30 25 6. Electronica Buc. 23 10 4 a 32—20
6. Minerul G. H. 23 K) 4 9 36—37 24 6. Petrolistul Boldești 23 8 7 8 33—24 23 7. Unirea Tricolor Buc.
7. Mlnobradul V. D. 23 9 3 11 39—41 21 7. Șoimii TAROM Buc. 23 9 5 9 22—19 23 23 10 3 10 32—26
0. Nicolina Iași 23 8 4 11 30—35 20 8. Carpați Sinaia 23 9 5 9 26—23 23 8. Olimpia Giurgiu 23 7 8 8 24—26
9. A.S.A. Cîmpulung 23 7 6 10 26—32 20 9. Petrolul Berea 23 9 3 9 31—35 23 9. Laromet Buc. 23 8 5 10 22—22

10. Unirea Iași 23 7 6 10 31—42 10. Victoria Florești 23 10 3 10 29—38 23 10. Voința Buc. 23 6 9 8 22—24
11. Străduința Suceava 23 6 7 10 18—27 19 11. Poiana Cîmpina 23 6 9 8 33—24 21 11. Sirena Buc. 23 8 5 10 28-43
12. Cristalul Dorohol 23 8 3 12 2<3—52 19 12. I.R.A. Cîmpina 23 7 7 9 23—26 21 12. Din. Qbar Buț.. 23 5 10 8 23—24
13. I.T.A. Iași 23 7 4 12 18—30 18 13. Chimia Brazi 23 6 6 11 26—35 13 13. Tehnometal Buc. 23 5 9 9 28—37
14. Textila Botoșani 23 6 6 11 27—43 18 14. Chimia Buzău 23 4 2 17 18—50 10 14. Sportul Ciorogirla 23 3 4 16 17—63.

Etapa viitoare (3 iunie). Unirea lași Etapa viitoare : Olimpia Rm. Sărat — Etapa viitoare : Dinamo Obor Buc

Metalul Oțelu Roșu
3-0 (0—0)

Pandurii
2—1 (2—0)

Minerul
l-l (l-l)

Minerul
Craiova 2—1 (0—0)

Meva Drobeta Tr. Severin — A-S. Bocșa 
3—1 (3-1)

Știința Petroșani — Steagul roșu Ple- 
nița 4—0 (1—0)

Vulturii textila Lugoj 
vinari 0—0 '

(Corespondenți : R. Zeno, P. Cristea, P. 
Petre, P. Simandau. 
și C. Olaru).

Dej 1—1
Gherla

Minerul Bihor 2—1

Minerul Ro-
Turzii — per-

Unirea Alba lulia
Turzii 2—o (1—0)

Arieșul Turda —
4—0 (2—0)

Tehnofrig Cluj
(0-0)

Minaur Zlatna — Unirea
Metalul Aiud — C.I.L.

(2-1)
Aurul Brad

(1-1)
Industria sirmei cîmpia 

mata Cluj 6—0 (3—0)
(Corespondenți : I. Filipescu, p. La- 

zăr. I. Ion, N. Băișan, I. Somogyi, M- 
Susau și P. Touea).

Toplița — Forests Bistrița ș—0

(VII),
Aceste 
pentru
în se-

2—2 (2—1). Portugalia
(0—0). Clasamentul : 
1. BELGIA
3. Portugalia
3. Spania

— Belgia
7—3 5
5—7 4
7—7 3
ola.n-

23
22
21
21
21
20
19
10

M. Focșan, S. JSăloi

1. Minerul Motru 23 14 6 3 58—ÎS 31
2. Vulturii Lugoj 23 14 5 4 50—17 33
3. Minerul Mold. N, 22 11 3 8 41—27 25
4. A.S. Bocșa 23 11 2 10 38—34 24
5. Steagul r. Plenița 23 11 1 11 28--31 23
6. Pandurii Tg. Jiu 22 11 1 10 23—31 23
7. Știința Petroșani 23 11 0 12 33—31 32
8. Metalul Oț. Roșu 23 9 3 11 36—36 21
9. Metalul Topleț 23 10 1 12 37—44 21

10. Minerul Rovinari 23 8 5 10 28—35 21
11. Dunărea Călafat 23 9 2 12 29—36 20
12. Cimentul Tg. Jiu 23 7 5 U 19—46 19
13. Meva Drobeta T. $. 23 7 3 13 25—38 17
14. Victoria Craiova 23 6 5 12 18—43 17

1. Arieșul Turda
~ Unirea Dej 

Ind. sjîrmei C. 
Minaur Zlatna 
Aurul Brad

6. CIL Blaj
7. Unirea Alba lulia
8. Metalul Ai ud
9. Minerul Bihor

10. Soda Ocna Mureș
11. CIL Gherla
12. Arieșul C. Turzii
13. Dermata Cluj
14. Tehnofrig Cluj

2.
3.
4.
5.

T.

3
2
5
3 
0
4
3
3
7
6

18—21 30 
38—17 29 
45—20 .27 
30—21 26 
28—26 25 
27—28
25— 28
26— 31 
26—40 
25—42 
23—28 
10—27 
17—31
9—23

24
23
23
20
20
19
15
15
14

Mureșul
(0-0)

Someșul _______ _______ ___
ghienl 2—0 (1—0)

Ggz metan Mediaș — Lacul ursu 
vata 3—0 (1—0)

Minerul Bălan — Forestierul Tg. 
euiesc 1—1 (0—1)

Oltul șf. Gheorghe — Vitrometan 
diăș 4—1 (2—0)

Texțila Odorhelul Secuiesc
Covasna 3—0 (2—0)

Viitorul Tg. Mureș — Unirea Cristuru
Secuiesc 2—i (1—9) 

(Corespondenți : V.
ton, r. zamfir. R. Bortoș, 
A. Pialoga șl A. Szabo).

1. Gaz mștan Mediaș
2. Textila Odorliei
3. Viitorul Tg. M.
4. Viit. Gheorghieni
5. Minerul Bălan
6. Lacul Ursii Sovata
T. Qltui Sf. Gh.
8. Vitrometan Mediaș
9. Unirea Criștur

10. Forest. Tg. Sec.
H, Mureșul Toplița
12. Someșul Beclean
13. Carpați Covașna
14. Forests Bistrița

Beclean Viitorul Gheor-
S°-
Se-

Me-

Carpați

Pașcanu, c. Pia- 
Gh. Briotâ,

23 15
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

13 
12 
U 
10

9 
10 
n
7
8
8
7
5
4

32— 24 34
37—3Ș 28
30— 33 25
33— 27
33—37
59—32
28—26
31— 30
33—34
33—42
20—63
32— 46
19—70

24 
24 
22 
21
21
21
20
17
16
10

I.T.A. Iași (0—0), Străduința Suceava 
Foresta Fălticeni (1-1), Victoria Ro- 

Mînerul Gura Humorului (2—1). 
Frasin — Nicolina lași (0—2), 
Cîmpulung — Textila Botoșani 
Cristalul Dorohol — Danubiana 
(2—3), Mlnobradul Vatra Dornei 

Suceava (0—2).

man — 
Avlntul 
A.S.A. 
(1-0). 
Roman
— C.S.M.

Chimia Brazi (1—2), Victoria Florcștl — 
Petrolistul Boldești (0—1), Metalul Mija 
— Chimia Buzău (2—0). Șoimii TAROM 
București — Prahova Ploiești 
Caraimanul Bușteni — petrolul
(0—2), I.R.A. Cîmpina — Carpați Sinaia 
(0—2), Unirea Focșani — Poiana Cîm
pina (o—4).

(0-1),
Berea

rești — Celuloza Călărași (1—1), Azotul 
Slobozia — Voința București (0—2), Teh
nometal București — Flacăra roșie Bucu
rești (0—2). T.M. București — Laromet 
București (0—2), Autobuzul București — 
Electronica ~ 
București 
(3—7), Olimpia Giurgiu 
rogîrla (3—1).

București (0—1), Sirena
Unirea Tricolor București

Sportul Cio-

Calafat — Ml- 
Boșea — Mi

ll—3). Metalul Topleț — 
Jiu (0—3), cimentul Tg. 

Vulturii Lugoj (0—5). Victoria 
— Steagul roșu Plenița (0—3), 

Oțelu Roșu — Meva Drobeta Tr. 
(2—0), știința Petroșani — Mi-

Etapa viitoare : Dunărea 
perul Rovinari (2—6), A.S. 
neryl Motru " “ " ‘
Pandurii Tg.
JiU -*
Craiova
Metalul
Severin 
norul Moldova Nouă (o— 1).

Turda. Unirea De.î Și(Echipele Arieșul _____ , __ _ ,.
Industria sirmei Cîmpia Turzii au fost 
penalizate cu cite 4 puncte).

Etapa viitoare : C.I.L. Gherla — Teh
nofrig Cluj (0—1), C.I.L. Blaj — Metalul 
Aiud (2—3), Soda Ocna Mureș — Unirea 
Alba lulia (0—2). Dermata cluj — Au- 
rui Brad (0—1), Arieșul c. Turzii — Mi
naur Zlatna (0—1). Unirea Dej — Indu
stria sirmei C. Turzii (1—3), Minerul 
Bihor — Arieșul Turda (1—5).

Mediaș a Cost pe-(Echipa Vițrotnetan 
nalizată eu 4 puncte).

Etapa viitoare : Carpați Covasna — 
Viitorul Tg. Mureș <0—1). Forestierul Tg. 
Secuiesc — Textila Odorhei (1—2), Uni
rea Cristur — Someșul Beclean (2—2), 
Vitrometan Mediaș — Mureșul Toplița 
(0—0). Lacul Ursu Sovata — Minerul Bă
lan (0—2), Forests Bistrița — Oltul Sf. 
Gheorghe (2—10), Viitorul Gheorghieni 
— Gaz metan Mediaș (0—4).

SERIA a ll-o SERIA a IV-a SERIA a Vl-a SERIA a Vlll-a SERIA a X-a SERIA a Xll-a

Vaslui — Cimentul Bicaz 4—0Viitorul
(2-0)

Textila
S—1 (0-1)

Unirea Tricolor Birlad — Relonui Să- 
vineștl 1—1 (1—0)

U.R.A. Tecuci — constructorul Gh. 
Gheorghlu-Dej 3—3 (3—1)

Minerul Comăneștl — Rulmentul Bîrlăd 
3-1 (2-0)

Letea Bacău — Locomotiva Adj ud 1—1 
(1-0)

Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej
Tg. Ocna 1—0 (0—9)

Buhuși — Petrolul Moinești

I.M.U. Medgidia
1—1 (1—0)

Marina Mangalia
0—1 (0—0)

Chimia Brăila — Cimentul Medgidia 
l-t (1-0)

Comerțul Brăila — Viitorul Brăila 0—2 
(0-1)

Oțelul Galați
(0-0)

Ancora Galați
1—4 (0—2)

Electrica Constanța — Portul Constan
ta 1-1 (1—1)

Oituz

Granitul Babadag
știința Constanța

Dunărea Tulcea 1—0

Constructorul Galați

Progresul Corabia — Oltul Slatina 1—1 
(1—1)

Recolta Stoicănești — Unirea Drăgă- 
șani 4—1 (2—0)

Petrolul Tirgoviște
1-1 (1-1)

Textllistul Pitești 
gurele 1—2 (1—1)

Automatica Alexandria — Petrolul Vi
dele 2—0 (2—0)

Răsăritul Caracal
2-1 (1-0)

C.F.R. Roșiorii de Vede — Dacia pi
tești 1—0 (1—0)

Flacăra Moreni

Chimia Tr. Mă-

Chimia Găești

Gloria Arad — Constructorul Arad 3—1 
(0-1)

Vagonul Arad — Unirea Tomnatic 3—0 
(1-0)

Eiectromoțor Timișoara
Ghelar 3—0. (3—0)

C.F.R. Simeria — Minerul Teliuc 
(1—0)

Minerul Lupenl —. U.M. Timișoara 
(1-1)

Victoria Călan
(1-0)

Progresul Timișoara
8—0 (2—0)

Minerui

Mureșul Deva

1—1
l—l

i—o

Furnirul Deta

Minerul Cavnic — Topitorul Baia Mare 
1—0 (0—0)

Unirea Zalău
(0-0)

Someșul Satu Mare — Recolta Salonta 
3—0 (0—0)

C.I.L. sighetu Marmației — Minerul 
Baia Borșa 1—0 (0—0)

Constructorul Baia Mare — Bihoreana 
Marghita 1—3 (1—2)

Rapid Jibou — Bradul Vișeu 1—0
Voința Cărei — Minerul Baia 

2-1 (1-1)

Brașov — Carpați Brașov 0—2
Victoria Cărei 1—0

(1-0) 
Sprie

(Corespondenți i M.
Solomon, C.

și Gh. Gorun).
1. Viitorul Vaslui
2. Petrolul Molnești
3. Relonui Săvlnești
4. Textila Buhiiși
5. Letea Bacău
6. Locomotiva Adjud
7. Rulmentul Blrlad
8. Trotușul
9. Constr.

19. U.R.A. Tecuci
11. Oituz Tg. Ocna
12. Minerul Comăneștl
13. Cimentul Bicaz
14. Unirea Tricolor Birlad

23

Florea, I. Vieru. 
I. Birzan. I. Ilie

23
23
23
23
23
23
23
23
23

4 4 ts 29—89 12 
Etapa viitoare : Locomotiva Ad j ud — 

Trotușul Gh. Cheorghiu-Dej (0—2). Uni
rea Tricolor Birlad — Minerul Comăneștl 
(9—5), Textila Buhuși — Letea Bacău 
(1—4), Petrolul Molnești — Viitorul Vas
lui (0—1), Relonui Săvlnești — U.R.A. 
Tecuci (1—2), Oituz Tg. Ocna — Cimen
tul Bicaz (0—2). Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Rulmentul Birlad (1—1).

(Corespondenți : R. Avram, I. Cioboa
ta, “ ‘ ' ’ * - - - ----------------
T.

D. Cristache, I. Baltag, V. Ștefănescu. 
Siriopol și N. Stere).

1.
2.

4.
5.
s.
7.
0.
9.

10.
11.
12.
13. 
H.

Constr. Galați 
IMU Medgidia 
Oțelul Galați 
Portul C-ța 
Marina Mangalia 
Chimia Brăila 
Viitorul Brăila 
Electrica C-ța 
Cimentul Medg. 
Dunărea Tulcea 
Granitul Babadag 
Știința C-ța 
Ancora Galați 
Comerțul Brăila

23 14
23 10
23 10
23 9
23 10
23 9
23 9
23 10
23 7
23 9
23 5
23 6
23 7
23 2

4 42—17
6 30—27
7 20—17
7 30—18
8 23—20
7 29—26
9 33—32

L0 25—21
8 20—21

11 24—29
7 24—34

Medgidia

33
27
26
25
25
25
23
23
22
21
21
20
19
12

(Corespondenți : C. Filip, 
i. Avanu, A. Momete, M. 
ponciu și T. Negulescu).

1. Flacăra Moreni
2. Oltul Slatina
3. Dacia Pitești
4. Automatica Alex.
5. Chimia Tr, Măg.
6. Prog. corabia
7. Petrolul Videle
8. Unirea Drăgâșani
9. Petrolul T-viște

10. Răsăritul Caracal
11. C.F.R. Roșiori
12. Chimia Găești
13. Recolta Stoicănești
14. Textllistul Pitești

M. Dogara, 
Bizon, Gh.

(Corespondenți : Gh. Nico>iță, N. 
Gheorghe, A. Petre, V. Mitnteanu, I. Co- 
tescu, A. Gtinther Și C. Crețu).

(Corespondenți : Z. Dehrețeni, M.
țoiu, V. Ștefan, V. Mihalț. 
F. Kulcsar și Tr. Silaghi).

T.
Bon- 

Teodor,

Etapa viitoare : Cimentul
Comerțul Brăila (0—0), portul Constanța
— Chimia Brăila (9—1), Oțelul Galați — 
I.M.U. Medgidia (0—2), știința Constanța
— Ancora Galați (1—2), Granitul Ba
badag — Electrica Constanța (1—1), Con
structorul Galați — Marina Mangalia 
(0—0), Viitorul Brăila — Dunărea Tul
cea (1—3).

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

39—13
36—22
38—18
25—JG
28-29
30—34
22—20
20—22
30—38
28—27
23—40
28—32
32—55
25—40

34
30
29
27
24
24
22
21
21
20
20
19
17
14

1. Mureșul Deva
2. Victoria Călan
3. Electromotor Tim
4. UM Timișoara
5. CFR Simeria
6. Mineruț Uupe.ni
7. Minerul Teliuc
S. Vagonul Arad
9. Gloria Arad

Unirea Tomnatic 
Progresul Tim. 
Minerul Ghelar 
Furnirul Deta 
Constr. Arad

10. 
11.
12.
13.
14.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

14
11
10
11
9

10
9

10
10

9
7
9
7
5

5
5
6
4
6
4
6
3
3
3
6 :
1
5
3

34—28 27
41—20 26
38—20
34—26
33—33
26— 27
33— 29
34— 40
31— 45
32— 35
30—37
24—39
27— 67

26
24
24
24
23
23
21
20
19
19
13

1. Victoria Cărei
2. Minerul cavnic
3. Topitorul Baia M.
4. Bihoreana Marg.
5. Voința Cărei
6. Minerul B. Sprie
7. Braclui Vișeu
8. Rapid Jibou
9. CIL Sighet
.0. Unirea Zalău
4. Recolta Salonta
.2. Minerul Borșa
3. Someșul S. Mare 
.4. Constr. B. Mare

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

2
3
5
1
1
3
5
5
2
4
2
2
4
1

5
5
7

10
10
10
9

10
12
11
12
13
12
13

79-17
33—22
41—23
43—37
32-44
35—30
21—29
28— 40
29— 34
23— 33
19—34
28—35
24— 31
24—30

Găești Uni-Etapa viitoare ! Chimia , ___
rea Drăgășanl (0—2). Petrolul videle — 
Dacia Pitești (0—1), Chimia Tr. Măgu
rele — Automatica Alexandria (0—0), 
Petrolul Tirgoviște — C.F.R, Roșiori 
(0—4), Flacăra Moreni — Recolta Stoi- 
cănești (2—1). Răsăritul Caracal — pro
gresul Corabia (0—1), Textllistul Pitești 
— Oltul Slatina (0—1).

4 2 11
4 2 0 2
4 1 1 2.

Grupa S : Olanda — R.F.G. o—0, _
da — Polonia 1—2 (0—2), R.F.G. — Olan
da 1—I (1—1), Polonia - 
(0—0), Polonia — Olanda 
R.F.G. — Polonia 3—1 (2—0).
meatul :
1. R.F.G.
2. Polonia
3. Olanda

Grupa 7:
(1—0), Scoția — 
Tara Galilor — 1 
ța — Scoția o—3 (0—1), Scoția — Fran
ța 2—4 (2—2). Franța — Țara '----------
1— 0 (1—0). Clasamentul :
1. SCOȚIA 4 2 11
2. Franța 4 2 0 1
X Țara Galilor ț 11 i

Grupa 8 : Iugoslavia — Grecia
(1—0), România — Iugoslavia 
Grecia — Iugoslavia 2—1 (2—0), Grecia
— România 0—1 (0—q). Romania — Gre
cia 2—2 (2—0), Iugoslavia “
0—2 (0—0). Clasamentul ;
1. ROMÂNIA
2. Grecia
3. Iugoslavia

Grupa 9 : U.R.S.S. —
(3—0), Turcia — Ungaria 
U.R.S.S. — Ungaria 2—0 (2—0).
— U R.S.S. 1—1 (0—0), •’ -
U.R.S.S. 1—2 (0—1), f
2— 1 (0—0). Clasamentul :
1. U.R.S.S. 4 3 1 0 8—4 7
2. Ungaria 4 1X2 4—6 3
3. Turcia 4 0 2 2 3—7 3

Conform unei hotăriri a U.E.F.A.-el 
(comisia de juniori), echipele clasate 
in preliminarii pe locul 2 vor fi scutite 
de calificări la ediția viitoare și vor 
participa direct la turneul final. Este 
cazul echipelor naționale din Malta. Lu
xemburg. Suedia. Finlanda, portugalia. 
Polonia Fianța. Grecia și Ungaria. Re
amintim că ediția 1S74 a Turneului se 
va desfășura în Suedia, cu prilejul a- 
niversării a 75 de ani a federației de 
specialitate.

R.F.G. 0-1 
3—0 (1—0).

Clasa-

4 2
4 2
4 0

0 5—2 6 
2 6—5 4
2 2—6 2

2
0
3

Tara Galilor — Școția 1—1 
- Țara Galilor 1—0 (1—0). 
Franța 2—1 (0—0), Fran-

Galilor

Romania

4
4
4

Turcia
1—1 (1—0). 

’ ***. Turcia 
Ungaria — 

Ungaria —

2
2
0

2 0 5—2 8
1 1 6—5 5
1 3 2—S X

3-—2

Turcia

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE ÎS

I

CONCURSULUI DIN 
MAI 1973 :
: Cat. 1 : 2
a 2-a : 3.30
2 4S7 lei ; a

, ; 143.70 a 443 lei ; a 6-a :

Extragerea 
a 100 000 lei. 
a 3-a : 26.70 
l 299 lei ; 
4 562.80 a 40 iei.

Report categoria 1 : 630 441 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. B : 7,75 va

riante ă 10 294 lei : Cat. C : 34.05 a 2 343 
lei : Cat. D ; 1 834,90 a 60 lei : cat. E • 
121,23 a 200 lei ; Cat. F : 2 080,60 a 40 
lei.

Report categoria A : 148 543 lei.
Cîștlgători al 100 000 lei sînt : Dumi

trescu Ilie din Ghimbav — Brașov șl 
Cerchez Constantin din Pucioasa — 
Dîmbovița, care cîștigă cîte un autotu
rism. „Dacia 1300" plus diferența in nu
merar.
CÎȘTIGĂTORil EXCURSIILOR ATRIBU
ITE LA TRAGEREA SPECIALA PRONO- 

EXPRES DIN 33 MAI 1973
Categoria o (9 excursii in Iugoslavia pe 

COASTA DALMAȚIEI) ; 1. DiaconeșcU
IOn — Cîmpulung jud. Argeș: 2. Bene- 
deic Sara — Săcele jud. Brașov; 3. Mi- 
klo.ș Francisc eoni. Saula jud. Cluj: 4. 
Gherase Costinei — Medgidia jud. Con
stanța: 5. Tonița Nicolaie — Craiova; 6. 
Borotea Lazăr — Reghin jud. Mureș: 7. 
Chircscu Eugen — Moldavița jud. Su
ceava ; 0. Dragoman Emilian — Timi
șoara: 9. Rusu Constantin — București. 
Categoriile H și p (31 excursii în Bul
garia și Grecia): i Constantinescu Con
stantin și 2- Constantinescu constantin 
din Buzău: 3. Bena Ion — Gravita jud. 
Caraș Severin; 4 Ungureanu Ion — 
Craiova; 5. Anglițoiu Aritina — Tg. Jiu; 
" — 7 Medrea

ă 
a 5-a ;

variante 
a 19 964
4-a : 50,

LC.I.M.
(0-2)

Metalul 
veni 2—1

Chimia '
2—1 (2—1) 

c.s.u. Brașov
0—2 (0—2)

»u»;rorped<> zărnpști — U.F.A. Sibiu 
,iJ0-O)

C.F.R. Sighișoara — Independența 
nădie 1—o (1—0)

Lotrul Brezoi — Textila Sebeș 
(3-0)

(Corespondenți „ _
ciu, Gh. Matei, V. Popoviei, C. 
A. Turjan și L Zidaru).

1. Tractorul Brașov
2. Carpați Brașov
3. ICIM Brașov
4. Metalul Copșa M.
5. cfr sighișoara
6. Chimia Victoria
7. Oltul Rm. Vîlcea
8. Lotrul Brezoi
9. indep. Clsnădie

10. UFA Sibiu
H. chimica Tîrnăveni
13. eșu Bțașov
13. Torpedo Zămești
14. Textila Sebeș

(Echipa Textila Sebeș 
zatâ cu 4 puncte)

Etapa viitoare ; Textila _ _,
mia Victoria (0—4), Independența Cis- 
nădie — Tractorul Brașov (0—3). Tor
pedo Zărnești — C.S.U. Brașov (0—0). 
Carpați Brașov — Lotrul Brezoi (0—1),
I. C.I.M. Brașov — C.F.R. Sighișoara 
(0—1), Chimica Tîrnăveni — Oltul Rm. 
Vîlcea (1—1), U.P.A. Sibiu — Metalul 
Cppșâ Mica (0-4),

Copșa Mică — chimica 
(1-1)
Victoria — Oltul Hm.

Tractorm

Tirnă-

Vil cea

Brașov
a—o
Cis-

7-0

E. Bogdan. M. Fali-
Chiriac,

23
23
23
23
23K
23
23 
23
23
23
22
23
22

6
1
1
3
6
37
j
2

10
6
7
4
1
(ost pcnalt-

51-17 34
31—17
30—17
30—21

3
9
7
9 — ~
8 24—31

10 38—36
8 35—33
9 25—36 

.1 32—32
3 23—35 
0 24—39 
9 21—27 
.2 28—27
3 19—43

26
26
25
24
23
23
23
22 
20
20
19
1.3
13

6. Ștefan Marcel — Deva: 
loan — com. Clopotlva jud. Hunedoara 
8. Ștefan Marcel — Deva: ‘ 
Deslderiu 
Maria — corn.
Lungu Constantin 
bu Gheorghe — , _ T
Marin — com. Clinceni jud. ilfov; 14. 
Ardeleen Emilian loan — Arad; 13. Mi- 
hâesei ' Ioan — sat N. Bălccscu cătun 
Buhuș jud. Bacău; 16, Dreghlciu Ioan — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej jud. Bacău: 17. 
Pătrău Vasile — Buzău; ÎS. Șerbănolu 
Ion — Reșița jud. Caraș Severin: 19. 
Forț loan — Cluj: 20, Osman Gemaledin 
— Medgidia: 21. Horvath Geza — Odor
hei Secuiesc jud. Harghita; 22. Sușan 
Dumitru — Simeria jud Hunedoara: 23. 
Tira Ileana — corn Costeni jud. M-ara- 
mureș; 24. Timiș Pompiliu — Brazi jud. 
Prahova; 23. Gabri Iosif — Satu-Mare: 
26. Ilijin Gheorghe — Timișoara: 27.
Basma Ana Maria — Blled jud. Timiș: 
28. Marinolu Constantin — corn. Ure- 
cheșți jud. Vrancea : 29. Rogojan Con
stantin; 30. Dobocan Ion loan și 31. Ca- 
taramache costache toți din București.
• Tragerea Loteriei in Obiecte va avea 

toc astăzi la București in sala Clubului 
Finanțe Bănci din. strada Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 19.00.

9. Vagper 
Tg. Mureș; 10. Damaschin 

Bellnț jud. Timiș; 11.
— București: 12. Har- 
Pitești: 13. Rădulescu

Mine- 
Tlmi- 
(1-1), 
(3-0),
Arad 

Călan

Etapa viitoare : Mureșul 
rul Lupenl (2—2). Electromotor 
șoara — Progresul Timișoara 
U.M. Timișoara — Gloria Arad 
Unirea Tomnatic — Constructorul 
(2—3). Vagonul Arad — Victoria 
(9—3), Furnirul Deta — Minerul Teliuc 
(0—2), Minerul Ghelar — C.F.R. sime
ria (0-1).

Deva — Etapa viitoare : Recolta 
ința Cărei (0—2). Bradul 
structorul Bala Mare (0—2). Bihoreana 
Marghita — Rapid Jibou (1—I), Victoria 
Care» — Someșul Satu Mare (1—3), Mi
nerul Borșa — Unirea Zalău (2—2), Mi
nerul Baia Sprie — Minerul Cavnic 
(1—2). Topitorul Baia Mare — C.I.L. Si
ghet (1—3).

Salonta — Vo- 
Vișeu — Con-

Sebeș — Cbl-



Ziarele din Berlin comentează meciul

de la București:

RECUNOAȘTERE UNANIMĂ

MII MULȚUMIT
DE COMPORTAREA 

FIORETISTELOR NOASTRE 
EA COMO?

A SUCCESULUI MERITAT LA ROLAND GARROS CAMPIONATELE INTERNATIONALE
ne răspunde antrenorul GH. MATEI

AL ROMÂNIEI
BERLIN. 28 (prin telefon). Ziare

le berlineze care au apărut luni 
dimineața comentează pe larg întîl- 
nirea de 1a București, dintre selec
ționatele de fotbal ale României .și 
R.D. Germane. Ele recunosc, in 
unanimitate, victoria pe deplin me
ritată a selecționatei române și 
subliniază că lupta pentru califica
re rămîne încă deschisă pentru 
ambele formații.. Iată cîteva citate 
apărute in ziarele de luni ;

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND11 
scrie sub titlul „Concepția noastră 
de joc nu s-a dovedit bună la 
București1, printre altele : „în pri
vința justeței victoriei cucerite de 
gazde cu 1—0 nu există nici un 
dubiu. Spectacolul nu s-a ridicat la 
un nivel deosebit. am remarcai 
lipsa de eficacitate a ambelor echi
pe. Gazdele au tras mult la poartă, 
dar eu insuficientă precizie, in timp 
<e concepția echipei noastre a fost 
deficitară, prin abordarea unui joc 
defensiv, cu prea puține contra
atacuri și șuturi la poartă'1.

..BERLINER ZEITUNG" relevă în 
titlu : „Greșeala portarului nostru 
a adus românilor victoria". Apoi se 
scrie : „Din primele 45 de minute 
s-a văzut că românii posedă o teh
nică mai bună și manevrează mai 
bine balonul în fața unei echipe 
instalată intr-un joc defensiv. Ră
ducanu a apărat bine putinele șu
turi care i-au fost trase. Dumitru și

Dumitrache au fost cei mai pericu
loși jucători români".

„JUNGE WELT'1 arată că „ro
mânii au cucerit pe merit cele două 
puncte, datorită tehnicii individua
le, mobilității în joc. In prima re
priză, superioritatea a fost de par
tea gazdelor, dar atacurile lor s-att 
lovit de un „lacăt11, care nu pro
mitea să fie deschis".

Ziarul „DEUTSCHE SPORTECHO11 
scrie în unul din subtitluri „Apă
rare masivă, dar prea puțin joc de 
alac“, apreciind printre altele : 
„Victoria clară a românilor nu este 
oglindită suficient in scorul de I—0. 
Cursul jocului a fost in mare ma
joritate în favoarea lor, și dacă 
scorul a rămas așa. aceasta se dato- 
rește mai multor factori : numeroa
se din ocaziile gazdelor au fost iro
site : apărarea noastră a fost exce
lent dirijată de Bransch și Sammer 
(din păcate Blochwitz poartă pe 
conștiință golul datorită neatenției): 
tactica defensivă aplicată aproape 
trei sferturi din perioada jocului 
nu a fost cea mai potrivită. De ase
menea, cele mai multe dueluri s-au 
încheiat în avantajul românilor, 
ceea ee dovedește superioritatea lor 
tehnică. O impresie bună au lăsat 
Nunweiller, Dumitrache, Dumitru și 
Deleanu, prin jocul lor ofensiv".

KLAUS THIEMANN
„Deutsche Sportecho11 — Berlin

PLOAIA A OPRIT DESFĂȘURAREA
PARTIDELOR DE IERI

PARIS, 28 (prin telefon). — Din 
nou ploaia a împiedicat desfășura
rea programului campionatelor in
ternaționale de tenis ale Franței, 
care se desfășoară pe terenurile 
stadionului Roland Garros. Un sin
gur meci din programul după a- 
miezii de luni s-a putut încheia la 
orele prevăzute, italianul , Adriano 
Panatta calificîndu-se pentru opti
mile de finală, în fața chilianului 
Jaime Fillol, învins cu 6—4, 6—1.
6— 1. Tot pentru „optimi11 se cali
ficase anterior iugoslavul Bora lo- 
vanovici, prin victoria cu 6—2. 6—1,
7— 6 asupra italianului Barazzutti. 
Toate celelalte meciuri au fost a- 
mînate pentru marți, cînd ar urma 
să se dispute și primele patru op
timi de finală : Năstase—Jauffret, 
I avlor—Gerken. Kodes—Iovanovici, 
Gorman—Holecek.

Iată acum cîteva rezultate din 
proba de dublu. In primul tur, ro
mânii I. Sântei și S. Mureșan au 
fost învinși de columbienii Molina 
—Velasco, cu 2—6. 2—6. O surpri
ză a fost creată de perechea’ vest- 
germană Fassbender—Pohmann,
care a eliminat cuplul australian 
Alexander—Dent : 2—6, 6—4, 6—4.

în alte partide din primele tururi 
s-au înregistrat rezultatele : Gor
man, Van Dlllen—Battrick, Phillips 
Moore 6—1, 6—4 : Froehling, Pa- 
sarell—Kukal. Hrebec 7—6, 7—6 ; 
Fairlie. El Shafei—Hirai. Tanada 
7—5, 7—6 ; Metreveli, Lihaciov— 
Dibbs, Solomon 2—6, 6—4, 6—1 ; 
Gottfried, Stockton—Di Matteo, Zu- 
garelli 7—6, 6—3 ; Fassbender, Poh
mann—Chanfreau, Goven 6—3, 7—6; 
Kodes, Ashe—Dominguez, N’Godrel- 
la 7—3, 6—1 ;
Seewagen, 
Newcombe, 
6—2, 6—1 ;
Borg, Johansson 6—4, 6—1.

3,

Estep. Warwick— 
Walthall 7—5. 6—4 ;
Okker—-Cornejo, Fillol 
Gorman, Van Dillen—

CAMPIONATE SI CUPE DE FOTBAL IN EUROPA
5 l"- • ' •'* : ■ -■ ■ ■' ..... .................... ■ .

I.R.S.S. (etapa a 8-a desfășurată în 
cursul săptămînii). Ț.S.K.A. Mosco
va — Dinamo Minsk 3—2 : Spartak 
Moscova — Zenit Leningrad’ .2—0 : 
Dinamo Tbilisi — Dinamo Moscova 
0—3 ; Ararat Erevan —■ Torpedo Mos
cova 1—3; Zaria Voroșiloiigitad — 
Dinamo Kiev 1—0; Dnepr Dneprope
trovsk — Kairat Alma Ata 2—0 ; 
S.K.A. Rostov pe Don — Șahtior Do- 
mețk 0—0 (în urma executării lovi
turilor de la 11 m : 2—4) : Karpati 
Lvov — Pahtakor Ta.șkent 2—1. In 
clasament conduce echipa Dnepr 
Dnepropetrovsk cu 10 p. (golaveraj 
11—6), urmată de Ț.S.K.A. Moscova 
— 10 p (11—9) și Șahtior Donețk — 
10 p. (6—G).

lympiakos Pireu — 91 p. : 2. P.A.O.K. 
— 89 p. ; 3. Panathi.naikos —.79 p.

I NGARIA (etapa a 27-a) : Ferenc- 
varos — Ujpesti Dozsa 2—1 ; Văsas — 
Tatabanya 0—0 : Egyetertes — Hon- 
ved 1—1; Szeged —■ Csepel 3— l1; 
M.T.K. — Raba E.T.O. 2—1 ; Video
ton — Pers 3—1 : Zalaegerszeg — 
Diosgyor 1—1 ; Komlo — Salgotârjan 
1—0. Clasament : 1. l ipești Dozsa — 
42 p. ; 2. Vasas — 37 p. ; 3. Ferenc- 
varos — 36 p.

DE TIR ALE R.D. GERMANE

CEHOSLOVACIA (etapa a 26-a 
desfășurată în timpul săptămînii). 

' Slovan Bratislava — A. C. Nitra 
2—0 ; Spartak Trnava — Spartak Hră- 
dec Kralove 1—0; Banik Ostrava — 
Zbrojovka Brno 1 
ga — 'Lokomotiv Kosice 0—0 ; 
Trjinec — Slavia Praga 1— 
Jilina — Skoda Plsen 3—0 ;
Koșice — Du>kla Praga 0—1. Clasa
ment : 1. Spartak Trnava — 33 p. 
(din 25 meciuri) ; 2. — Tatran Pre- 
șov —■ 30 p. (din 25 de jocuri) ; 3. — 
,V. S. J. Kosice — 29 p.

SUEDIA (etapa a 7-a) : 
den — Norrkoping 2—2 ; 
Landskrona 2—3 ; Malmo 
?—.. Aatvidabgrg — 
4—1 : Elfeborg — Gais 
meat : 1. Aatvidaberg - 
Oester —- 11 p. ; 3. Gais

Djurgaar- 
Sirius. — 

—- Oester 
Hammarb.y 

0—2.
- 14 p. ;
— 11

( lasa-
2.

P- 1

0 ; Sparta Pră-
‘ T. J. 

-4 ; Z.V.L.
V. S. J.

Cer no
2—0 :
Ruse

GRECIA (etapa a 33-a) : Olympia- 
kos Pireu — Aris 2—1 ; PAOK — O- 
lympiakos Volos 1—9 j Panathinaikos 
— Kalamata 2—2 ; Fostir — A.E.K. 
2—1 ; Aegaleo — Panionios 2—0 ; He- 
raklis — Kavala 2—0 ; Panseraikos— 
Ethnikos 1—1 ; Trikala — Olympja- 
kos Nicosia 4—1. Clasament : 1. O-

BULGARIA (etapa a 30-a) : 
More Varna — Spartak Pleven 
Lokomotiv Sofia — Dunav 
2—0 : Pernik — Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia 3—1 ; Trakia 
Plovdiv — Beroe Stara Zagora 3—1 ; 
Laskov Iambol — Cernomoreț Bur
gas 2—1 ; Etir Tirnovo — Lokomotiv 
Plovdiv 3—0 : Levski Spartak Sofia
— Spartak Varna 2—2; Akademik 
Sofia — Slavia .Sofia 1—2. Clasament : 
1. Ț.S.K.A. — 45 p. ; 2. Slavia Sofia
— 39 p. ; 3. Lokomotiv Plovdiv — 
37 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 30ra) : Ce- 
lik Zenika — Olimpia Ljubljana 1—0 ; 
Borac Banja Luka — Sutjeska Nik- 
sici 0—0 ; Spartak Subotița — Parti
zan Belgrad 1—1 ; Velez Mostar —

Sarajevo 2—1 ; Hajduk Split — Slo
boda Tuzla 4—0 ; Dynamo Zagreb — 
Bor 4—1; Zelezniciar Sarajevo — 
O.F.K. Beograd 1—3 ; Steaua Roșie 
Belgrad — Vardar Skoplie 3—2. Cla
sament : 1. Steaua Roșie Belgrad — 
46 p. ; 2, Velez Mostar . — 42 p. ; 3 
O.F.K. Beograd — 40 p.

SPANIA (optimile de finală ale 
„Cupei- :— meciuri tur) : Betis Sex il 
la — Burgos 2—1 : Orense — Granada 
1—1 ; Atletico Bilbao — Oviedo 2—0 ; 
Malaga — Cella Vigo 2—0; Castel
lon — Valencia 0—0 : Gijon — Real 
Madrid 1—0 ; Espanol Barcelona — 

< Coruna- 1—2. Partida Sevilla ■— C. F
Barcelona se va disputa joi. Echipa 

1 Atletico Madrid, care recent a cu
cerit titlul de campioană, a fost eli
minată în .,16-mlle11 de finală ale 
„Cupei Spaniei11 la fotbal. Fotbaliștii 
de la Atletico Madrid au pierdut 
cu 0—2 meciul retur susținut . în com
pania formației Espanol Barcelona, 
după ce în primul jo-c cîștigaseră cu 
1—0.

PORTUGALIA (semifinalele „Cu
pei") : Farense — Setu.bal 0—1 ; 
C.U.F.' — Sporting Lisabona 0—1.

ELVEȚIA (etapa a 24-a) : Chaux de 
Foods — Grasshoppers . Ziirich 0—1 
Chiasso — St. Gali 1—o”; Lausanne — 
F. C. Basel 0—0 ; Sion — Servette 
Geneva 1—0 : Winterthur — Lugano 
1—3 ; Young Boys Berna — Granges 
6—3 ; F. C. Zurich — Fribourg 1—2. 
Clasament : 1. F. C. Basel -— 35 p. ; 
2. Grasshoppers Zurich — 33 p. ; 3. 
Sion — 31 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
asiatică a

5 LIDERI LA EGALITATE
DE PUNCTE ÎN TURNEUL

DE ȘAH DE LA DORTMUND
28 (Agerpres). — Turneul 

de șah de la Dortmund a 
runda a 10-a. In toate cele

MtlNCHEN,
internațional 
continuat cu _____  ..
șapte partide încheiate : Andersson — 
Keres, Dueball — Kunstowicz, Kestler
— Hecht, Gerusel — Keene, Cioeâltea
— Popov, Marovici — Spasski și Parma
— Suesz a fost consemnată remiza, par
tida dintre Vesterinen și Paoli s-a în- 
trerupt.

în clasament eondue Spasski (U.R.S.S.), 
Andersson (Suedia). Marovici (Iugosla
via). Hecht (R.F. Germania) și Popov 
(Bulgaria) — toți cu cite 672 puncte. 
Maestrul român Victor Cioeâltea se află 
pe locui 9 cu 5 puncte.

• La Seul. în zona 
preliminariilor campionatului mon
dial. echipa Israelului a învins cu 
scorul de 1—0 (după prelungiri), 
selecționata Japoniei. în finala zo
nei, echipa Israelului va întîlni for
mația Coreei de sud.

• Peste 80 000 de spectatori au 
• urmărit pe stadionul „Maracana“
din Rio de Janeiro meciul interna
țional amical dintre selecționatele 
Braziliei și Boliviei. Jucînd exce- 

: lent, fotbaliștii brazilieni au obți-

nul victoria cu scorul de 5—0 (3—0), 
prin golurile marcate de Rivelino 
(min. 6 și 13). Levinha (min. 54 și 
65) și Valdomiro (min. 18).

• Echipa braziliană America Rio 
de Janeiro, va întreprinde un tur
neu de o lună în Argentina, Spania 
și cîteva țări din Africa. In Spania, 
fotbaliștii brazilieni 
turneul la 15 iunie 
Apoi, ei vor evolua 
gossa, Barcelona și

își vor începe 
la Pontevedra. 
la Vigo, Sara- 
Sevilla,

VOLEIBALIȘTII BRAȘOVENI

IN POLONIA
VARȘOVIA. 28 (Agerpres). — în ca

drul turneului pe care-1 întreprinde în 
polonia, echipa masculină de volei Trac
torul Brașov a susținut două partide 
Ia Mielec cu formația locală Stal. In 
ambele meciuri, victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—0 (15—3, 15—5,
15—12) și respectiv cu 3—1 (1—15, 
15—10, 16-14).

SUHL, 28 (prin telefon). în loca
litate se dispută de două zile cam
pionatele internaționale de tir ale 
R.D. Germane. Pe poligonul din 
Suhl, cel care în urmă cu doi ani 
a găzduit campionatele europene, 
sînt prezenți peste 200 de trăgători 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană. Cuba, Elveția, Olanda, 
Polonia. România. Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S. și K.D. Germană. Țara 
noastră este reprezentată de un lot 
destul de numeros de trăgători 
tineri, fără experiența concursuri
lor internaționale, unii chiar ju
niori. în prima zi a competiției cel 
mai bine dintre țintașii români s-a 
clasat I. 
egalitate 
la proba 
liberă.

Dar iată rezultatele : armă

Codreanu — locul 4 
de puncte cu locul 
de 60 focuri culcat.

— la
III —
armă

liberă

calibru redus 60 focuri culcat, se
niori : 1. R. Fantier (Polonia) 597 p. 
2. R. Teysner (Polonia! 596 p, 3. P. 
Ruch (Elveția) 595 p, 4. I. Codrea
nu (România) 595 p... 46. I. Trăscă- 
veanu 584 p... 53. Gh. Barbu 581 p 
(au participat 58 concurenți). Armă 
standard 60 focuri culcat, senioare : 
1. Tamara Cerkasova (U.R.S.S.) 594 
p. 2. Marianne Krauter (R.D.G.) 593 
p. 3. Valentina Marteniova (URSS) 
590 p... 9. Ioana Soare 587 p, 10. Ana 
Goreti 587 p... 21. Veronica Stroe 
573 p (43 concurente). La pistol vi
teză, la ora efectuării convorbirii 
telefonice, pe primele locuri în cla
sament se aflau P. Buscher (Elve
ția) și W. Suski (R.D.G.) fiecare cu 
cite 592 p. Cei doi pistolari români, 
M. Stan și Al. Gered. au punctat 
588 și, respectiv. 587. întrecerile se 
încheie miercuri.

FUNDURI DESPRE OLGA KORBUT

u

„0 GIMNASTA GINGAȘA, CARE
A UIMIT

Recent, un grtlp de gimnaste so
vietice, a întreprins un lung turneu 
de demonstrații în S.U.A. La Hous
ton, Buffalo, Los Angeles, Miami, 
Washington și în celebra sală new- 
yorkeză Madison Square Garden, 
ele au cules ropote nesfîrșite de 
aplauze. Iar printre preferatele pu
blicului de peste Ocean s-a situat 
„micuța11 Olga Korbut (1,55 m înăl
țime ; 38 kg. 
ziarul 
Science 
but. o 
niatură.
grația și ușurința pe care le po
sedă..".

Ei;;, aeeștei mari sportive, ii sînt 
dedicate și.. landurile reportajului 
care urmează.

’reutate). Despre ea, 
american „The Christian 
Monitor" scria : ..Olga Kor- 
gimnastă gingașă ca o mi
tt uimit întreaga lume, cu

★

Nici o gimnastă nu a reușit să 
culeagă la cea de a XX-a ediție a 
J.O. o 
dalii ca 
17 ani.
dalii de
nu numai pentru
fost socotită una dintre cele mai iu
bite campioane de la Miinchen. 

«Spectatorii au fost cuceriți de origi- 
■ uaUta’ea și măiestria ei ,în fie

care din exercițiile gimnastei SOvie 
tice au fost elemente foarte rar în- 
tîlnite sau chiar ,,premiere“. La pa
ralele, de exemplu, ea a demonstrat 
un element original care a și pri
mit numele de ..inelul Korbut'1.

asemenea recoltă de tne- 
Olga Korbut, în vîrstă de 
Ea a cucerit trei me- 

aur și una de argint, dar 
aceasta Olga a

Popularitatea „olimpică11 a gim 
nastei a depășit cu mult toate gra
nițele. Poștașii din orașul Grodno, 
orașul natal al Olgăi Korbut, pot 
depune mărturie : un adevărat to 
rent de scrisori și telegrame a inun
dat poșta locală, toate purtînd ace
eași adresă — „R.S.S. Bielorusă. 
Grodno, str. Kalinovski 5, ap. 4“ 
sau, mai simplu — „U.R.S.S.. Olga 
Korbut11... Se pare că doar în An
tarctica nu există deocamdată cores
pondenți pentru Olga, care a primit 
scrisori pînă și din Noua Zeelandă. 
Campioana olimpică declară :

— La început, am crezut că sînt 
simple cereri de autografe sau foto-

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

materie de selecție, aceasta este o 
opțiune de prudență și nimeni nu 
poate învinui federația că ar fi 
greșit, în raport cu interesele gene
rale. în acest context, renunțarea 
la un reprezentant în limitele ca
tegoriei semigrea pare o măsură 

, drastică, luată în compensație pen
tru preferința manifestată față de 

1 cîteva elemente de nădejde, „fără 
acoperire imediată.

După cum se știe, federația a re-

campionatele europene 
și 4 pugiliști cu mai

ÎNTREAGA LUME

La Bangkok s-a desfășurat cea de a 6-a ediție a campionatelor de 
box amator ale Asiei. latărl pe indianul Methab Singh (dreapta)-plasind 
o puternică directă în figura adversarului său, tailandezul Orahol Wong, 
în meciul lor conțină pentru turneul categoriei ușoare. A ciștigat. Singh, 
la puncte Foto; ASSOCIATED PRESS .

ținut pentru 
6 debutanți 
vechi state de serviciu în arena in
ternațională. în ordinea categorii
lor ei, sînt > Ștefan Băiatu, Constan
tin Gruiescu, Mircea Tone, Gabriel 
Pometcu, Simion Cuțov, Paul Do
brescu, Alexandru Popa. Sandu Tirî- 
lă, Alee Năstac și (sărind cate
goria semigrea) Ion Alexe. Cei zece 
boxeri s-au aflat în ultima vreme 
în antrenamentul șl sub suprave
gherea antrenorilor emeriți Ion Popa 
și Mihai Petre. Pregătirea, care a 
decurs conștiincios, a putut șlefui 
cite ceva, dar nu putea determina 
o schimbare calitativă radicală la 
cei aleși. Apreciind global lotul ro
mânesc pentru turneul continental 
de la Belgrad, nu trebuie să uităm 
că ne aflăm în momentul dificil al 
schimbării generațiilor de pugiliști 
și că această împrejurare a influen
țat decisiv și selecția, și structura 
echipei.

Ce putem aștepta de Ia cei zece 
reprezentanți ai boxului românesc? 
De la toți, fără îndoială, o evoluție 
plină de combativitate și elan — 
așa cum i-au cunoscut întotdeauna 
adversarii —. în vederea obținerii 
cit. mai multor poziții fruntașe. Să 
nu uităm că încă în 1972, la toate 
categoriile de greutate, boxerii ro
mâni figurau printre primii 
clasați în Europa ! O asemenea si
tuație onorantă trebuie apărată.

Schimbări de structură s-au pe
trecut și în alte formații europene 
de reputație. Această împrejurare 
îngreunează pronunțarea unor pro
nosticuri. Puținele competiții inter
naționale din ultima vreme (numă
rul diminuat trebuind pus în legă
tură cu prudența federațiilor națio
nale înaintea campionatelor euro
pene) dau un caracter riscant apre
cierii șanselor.

în ceea ce-i privește pe pugiliștii 
noștri, se poate spune că cei 4 din 
vechea gardă (Gruiescu, Pometcu, 
Năstac, Alexe) — minus sporul de 
vîrstă și o oarecare estompare a rit-

10

obișnuit — își păs- 
pe plan european, 

lor personale și mai

mulul de luptă 
trează șansele 
datorită faimei 
ales rutinei care le permite alege
rea mai lucidă și mai înțeleaptă a 
mijloacelor tactice în ring. Gruies- 
cu și Alexe — de a căror inteli
gență tehnică nu ne îndoim — ră- 
mîn la cheremul resurselor lor fi
zice (mai ales primul), iar Pometcu 
și Năstac — caracterizați de ambi
ție — au prilejul să arate că pot 
fi odată și primii in Europa I

Dintre debutanți, trei (Tone, S. 
Cuțov și Dobrescu) sînt uniți prin 
aceleași trăsături 
puterea de luptă 
mun, prin spiritul 
(care-i însă adesea 
tăișuri, pentru că poate impune res
pect multor adversari, dar te și poa
te pierde în ispita unui potrivnic 
foarte tehnici). Cei din spița acestor 
combatanți sînt mai puțin apți să 
suporte bătăliile consecutive ale 
unui turneu lung și. obositor, dar 
avem încredere în capacitatea lor 
juvenilă de recuperare. Dacă e să 
avem surprize plăcute, probabil că 
ele de la acești trei băieți ne vor 
veni.

Ceea ce nu Înseamnă că îi lă
săm cu totul în fara considerațiilor 
noastre pe Băiatu, Popa și Tîrîlă. 
Cu calități deosebite (primii doi — 
buni tehnicieni, al treilea — po
sesorul unui pumn necruțător), ei 
își pot face drum prin meandrele 
tragerilor la sorți, valorificînd ceea 
ce au mai bun.

Misiunea boxerilor noștri la cam
pionatele europene nu este ușoară, 
dar avem încredere în rîvna lor 
sportivă 1

de voință, prin 
ieșită din co- 
ofensiv, bătăios 

o armă cu două

— Pentru actuala etapă de pre
gătire. comportarea îlaretistelor 
noastre poate fi apreciată ca satis
făcătoare. Ana Pascu, mai ales, a 
dovedit multă mobilitate pe planșă 
și numai unele inexactități de arbi
traj, în asaltul din semifinale, cu 
Urbanska (n.n. pierdut cu 3—4) au 
privat-o de șansa de a ajunge în 
finala „Floretei de argint". Fiindcă 
sînt ferm convins că odată ajunsă 
între primele 6 concurente. Ana 
Pascu. cu impetuozitatea ei cunos
cută, n-ar fi scăpat 
obținerii unui loc

— Dar în cazul
— Ea a evoluat 

mi-finale, realizînd 
în turul I și 4 în .. .____
si alte două în sferturi de finală. 
Stahl ar fi avut o comportare bună 
si în continuare, dacă pregătirea ei 
fizică s-ar fi ridicat la nivelul con
cursului. Este singura ei carență.

— Surprinde, desigur, și rămlne- 
rea Ilenei Gyulai, în sferturi. Ce 
s-a întîmplat cu această floretistă 
pe care specialiștii italieni (și nu 
numai ei) o vedeau printre prota
gonistele turneului ?

■— Ileana a debutat excelent în 
concurs. Dovadă și faptul că a fost 
cap de 
obținut 
posibil, 
avut și 
încheiat 
cap de serie, 
sferturile de finală, ea a trecut pe 
lingă două victorii, în asalturile cu 
Urbanska și Tordassi. 
trăgătoare cu mult sub 
prezentantei . noastre, 
recidiva durerii din 
accidentul suferit luna trecută, la 
antrenament. Altfel, am convinge
rea că și ea ar fi ajuns în finală, 
în ceea ce o privește pe Magda
lena Bartoș, lipsa ei de experiență 
— mai ales în asaltul cu incomoda 
si experimentata suedeză Kestrin 
Palm — a pus-o în inferioritate. 
Bartoș este. însă, o floretistă ofen
sivă. cu frumoase posibilități. '

Cit privește perspectiva — aceas- ’ 
ta însemnînd C.M. de seniori din 
iulie de la Goteborg, antrenorul Gh. 
Matei a tinut să ne asigure că în 
tot cursul lunii iunie floretistele 
noastre fruntașe se vor pregăti a- 
siduu. vor aduce corective în tehni
că și tactică, astfel ca marele exa
men din Suedia să le găsească fn 
deplinătatea capacității lor de con
curs.

posibilitatea 
ne podium... 
Ecaterinei Stahl ? 
bine, pînă în se- 
9 victorii — trei 
turul II, precum

serie în turul I. în care a. 
5 victorii, adică maximum 
O comportare frumoasă a 
în continuare. în. turul II, 
cu 4 victorii, de asemenea, 

Apoi, în turul III,

indiscutabil
valoarea re-
Motivul — 

umăr, după

Tiberiu STAMA

unui concurs atletic, desfâ-

Timp de trei zile, la Valencia s-au des
fășurat întrecerile celei de-a opta edilii 
a campionatelor europene de karate, 
competiție la care au participat sportivi 
din 12 țări. Pe echipe, titlul de campioa
nă continentală a revenit formației sco
ției.

La Los Angeles, atletul american Rick 
Wolhuter a stabilit un nou record mon
dial în proba de 830 yarzl cu timpul 
de 1:44,6. Vechiul record era de 1:44,9 
și aparținea, din anul 1966, compatrio
tului său Jim Ryun. La prima sa parti
cipare intr-un concurs în S.U.A., cunos
cutul campion belgian Emile Puttemans 
s-a comportat excelent, ciștigînd cursa 
de două mile cu 8:26,6 (cei mai bun re
zultat mondial al sezonului). In proba 
de 110 mg, victoria a revenit lui Rod 
Milburn, cronometrat în 13.3. Proba de 
săritură cu 
americanul
n
Cu prilejul _ ___ __ _____ _ ____
șurat la Dresda, Burglinde Pollak (R.D. 
Germană), medaliată cu bronz la Jocu- *. 
rile olimpice de la Miinchen, a realizat 
cea mai bună performanță mondială 
a anului ia pentatlon cu un total de 
4 624 puncte. Cele mai bune rezultate ale 
Burglindei Pollak au fost realizate în 
probele de săritură în înălțime : 1.73 m 
si aruncarea greutății : 15.43 m.

prăjina a fost cîștlgată <fe 
Robert Pullard cu 5,20 m.

de a XX-a Olim-Olga Korbut, așa cum au văzut-o spectatorii celei 
piade, la Miinchen.
grafii. De cele mai multe ori, însă, 
oamenii mă felicitau și-mi urau suc
cese, povestindu-mi în același timp, 
despre ei, despre planurile lor de 
viitor. îmi pare foarte rău că nu sînt 
în măsură să răspund la toate scri
sorile.

într-adevăr, Olga este foarte ocu
pată : ea a terminat Școala medie 
și a intrat la Facultatea de istorie 
de la Institutul pedagogic din Grod
no. Deocamdată, nu știe dacă se va 
dedica muncii științifice în dome
niul istoriei sau dacă va 
meseria de profesor. în același 
Olga nu uită nici de pregătirea 
tivă. Doar titlul de cea mai 
sportivă a anului (ciștigat în
multe concursuri și anchete ale dife
ritelor publicații) obligă Ia o con
tinuă perfecționare. La începutul 
anului compania engleză de radio- 
televiziune B.B.C. i-a oferit Olgăi 
premiul special de la telespectatorii

ales-o sportiva nr.

alege 
timp, 
spor- 
bună 

mai

britanici, care au
1 pe 1972.

O popularitate 
juns să o intimideze pe Olga. Să nu 
uităm, însă, că alături de ea se află 
antrenorul Renald Knîș, un om 
foarte tăcut, aproape posac, care nu 
se lasă îmbătat de fanfara amăgi
toare a gloriei. El este de părere 
că eleva sa nu a realizat încă nici 
jumătate din ceea ce este capabilă. 
Knîș, plin de fantezie și în căutarea 
noului, a și alcătuit programul vi
itoarelor 
împreună cu eleva sa 
să-1 transpună în realitate. Desigur, 
este nevoie de un volum de muncă 
imens, dar Olga este capabilă să-și 
ducă misiunea pînă la capăt și, 
poate, chiar în acest an va demon
stra alte noutăți.

MIHAIL SUPONEV
A.P.N.

Moscova

atît de mare a a-

evoluții ale Olgăi și —
caută

Cu prilejul reuniunii internaționale de 
box de la Viena. campionul european la 
categoria mijlocle-mică, italianul Carlos 
Duran, l-a învins la puncte pe brazilia
nul Adriano Rodriguez. In meci „semi- 
vedetă", la categoria „mijlocie”, Matt 
Donovan (Trinidad) a obținut victoria 
prin k.o. tn repriza a 7-a în fața aus
triacului Hans Orsolics.

Competiția ciclistă internațională Paris 
— Bourges (225 km) a fost cîștigatâ la 
această ediție de francezul Roland Bei— 
land, cronometrat cu timpul de 5h 29:15.

Cea de a 70-a ediție a tradiționalei curse 
cicliste Bordeaux — Paris a fost cîști- 
gatii de rutierul l'rahcez Enzo Mattieca, 
in vîrstă de 26 de ani. El a fost crono
metrat pe distanța de 562 km cu timpul 
de 14 h 17:55 
km). Pe locul 
patriotul său Cyrille Guimard 
4:05. urmat de belgianul Walter. <Jode- 
froot — la 7:53. In urma rezultatelor în
registrate In această cursă, în clasamen
tul „Trofeului Super prestige-pernoci'1 
continuă să conducă belgianul Eddy 
Mercux cu 260 puncte.

(media orară de 39.364 
secund s-a clasat coro

lă

UTRECHT, 28 (prin telefon), 
neul internațional de polo a 
sfîrșit cu succesul echipei olandeze, 
care, în ultima partidă, a întrecut 
formația Iugoslaviei cu 4—3 (1—1,
0—0, 2—0, 1—2). Selecționata Româ
niei a întîlniit în cel de al treilea 
joc echipa R. F. Germania (pe care 
o învinsese la „Trofeul Hungaria" cu 
5—4). De această dată, jucătorii ro
mâni au evoluat slab și au pierdut 
la același scor (4—5).

Chiar de la începutul meciului, C. 
Rusu, Schervan, Nastasiu și apoi I. 
Slavei, Răducanu, D. Popescu au fă
cut grave greșeli (marcaj defectuos 
în apărare, pase la adversar, șuturi 
imprecise) dînd posibilitate sportivi
lor vest-germani să aibă inițiativa în 
permanență. Aceștia au condus cu 
1—0, 3—1, iar de la situația de 3—3 
s-au distanțat la 5—3 și au învins

LOTUL BOXERILOR IUGOSLAVI PENTRU C. E
BELGRAD, 28 (Agerpres). — Federația 

iugoslavă de box a alcătuit echipa care 
va evolua în cadrul celei de-a 20-a e_ 
dițil a campionatelor europene de la 
Belgrad (1—9 iunie). în ordinea celor 11 
categorii au fost selecționați următorii 
pugiliști : Alisanovici, Asanovlcl, Ris-

Tur- 
luat

cu 5—4 (2—1, 1—1, 2—1, 0—1). De 
subliniat că la scorul de 3—4, Clau- 
diu Rusu a ratat un penalty, iar la 
situația de 3—5, cînd formația noas
tră avea „om în plus11, iar adversarii 
se apărau cu zonă mică (4 jucători 
contra 5), Răducanu a. tras în bară. 
Au înscris i Tischer 2, Simon 2, 
Schimidt de la învingători, CI. Rusu 
2 (unul din 4 tn), V. Rus (sup. nume
rică) și I. Slavei (s. n.). de la învinși. 
A condus G. Konig (Ungaria).
•Clasamentul final: 1. Olanda 5 p, 

2. R. F, Germania 4 p, 3. România 
2 p, 4. Iugoslavia 1 p.

O pasionantă cursă de 10 000 m a avut 
loc în cadrul concursului internațional 
atletic care s-a desfășurat la Helsinki. 
Primul a trecut linia de sosire dublul 
campion olimpic, finlandezul Lasse Vi
ren, cronometrat cu timpul de 28:17.8 
(cea mai bună performanță mondială a 
anului). El a fost urmat de compatrioțil 
săi Seppo Tuominen — 28:1816 și Seppo 
Nikkari — 28:28,2.■
Turneul internațional de tenis de la 
Chingford (Anglia) a fost ciștigat de 
„veteranul" australian Owen Davidson, 
care l-a învins in finală cu 3—6. 9—3. 
6—1 pe Colin Dowdeswell. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat australianca 
Fiane Fromholtz, învingătoare cu 6—1. 
3—6, 6—4, în partida cu nona CIoss.

Selecționata feminină de volei a Cana
dei a susținut două jocuri de la sosirea 
sa în R.P. Chineză. In prima partidă, 
disputată la Kiangsu, oaspetele au în
vins cu 3—0 selecționata locală. în me
ciul următor, voleibalistele canadiene au 
evoluat la Tientsin, victoria 
gazdelor cu scorul de 3—1.

revenind

al Italiei
243 Km)
Patrick 

âh 56:39. în fața unui pluton 
care cuprindea și pe llde-

Etapa a 9-a a Turului ciclist 
(Carpegna — Âlma Adriatica, 
a fost cîștigată de belgianul 
Sercu în 
compact, ___ __I.,__ 7__ —
rul cursei. Eddy Merckx. Nici o selling 
bare în clasamentul general.

ECHIPELE BULGARIEI ȘI GRECIEI
CALIFICATE IN C.M. DE POLO

tici. Jovanovlci, Petrovici, Benes, Jell- 
sevici, popovlci, Vujkovici, Parlov și 
Matejici. Cel mai valoroși componenți 
al echipei iugoslave sînt campionul o- 
limpic la categoria semigrea, Mathe 
Parlov, și campionul balcanic al cate
goriei ușoare, Marian Benes.

BELGRAD, 28 (Agerpres). — La 
Hva-r au luat sfîrșit întrecerile tur
neului de calificare pentru campio
natul mo-ndial de polo pe apă. In ul
tima zi a competiției s-au înregistrat 
următoarele rezultate i Suedia — Po
lonia 7—6 (2—3, 2——1, 0—I, 3—1) ; An
glia— Bulgaria 6—5 (2—0, 0—2, 3—2,

1—1) , Grecia — Austria 11—2 (4—0, 
3—0, 2—1, 2—1).

Clasament final : 1. Bulgaria, 2.
Grecia, 3. Anglia, 4. Suedia, 5. Po
lonia. 6. Austria

Pentru faza finală a campionatu
lui mondial, programată între 1 și 9 
septembrie la Belgrad, s-au calificat 
echipele Bulgariei și Greciei.
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