
iNTlLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU ACTIVUL DE PARTID 
AL ARMATEI

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor noastre armate, 
miercuri au continuat lucrările ac
tivului de partid pe Ministerul 
Apărării Naționale.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, de profundă' dragoste și 
atașament față de partid, de con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, participanții ău în- 
timpinat cu ovații sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în aula Aca
demiei Militare.

Secretarul general al partidului 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Virgil Trofiti, 
precum și de general colonel Ion 
Coman, șef de secție la C.C. al P.C.R.

La lucrările activului au luat par
te general de armată Ion loniță, 
ministrul apărării naționale, general 
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului și șef al Marelui Stat 
Major, general maior Constantin O- 
priță. adjunct al ministrului și secre
tar al Consiliului Politic Superior, 
adjuncți ai ministrului, generali și 
ofițeri din comandamentele de ar
mate șî de arme, din direcțiile cen
trale, comandanți de mari unități, 
unități și ai instituțiilor militare de 
învățămînt, secretari ai consiliilor 
politice și ai comitetelor de partid.

Timp de două zile, participanții

au analizat pe larg — în lumina 
înaltelor exigențe imprimate de 
hotărîrile Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., a 
programului de educație patriotică 
și comunistă, elaborat de Plenara 
Comitetului Central din noiembrie 
1971 — rezultatele activității, obți
nute pînă acum în cadrul armatei, 
precum și măsurile ce se impun a 
fi luate în continuare pentru creș
terea rolului organizațiilor de par
tid, al tuturor comuniștilor în ac
tivitatea de educare a trupelor, de 
ridicare continuă a capacității de 
luptă a armatei. Raportul pe aceas
tă temă a fost prezentat de minis
trul apărării naționale.

In încheierea dezbaterilor 
fășurate în plen și grupe de
—, la care au participat 173 
generali și ofițeri, comandanți, 
tiviști de partid, a luat cuvîntul 
neralul de armată Ton loniță.

Salutat cu îndelungi urale,
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Dind glas sentimen
telor de mare bucurie de a avea 
în mijlocul lor pe comandantul su
prem al forțelor armate, participan- 
ții la consfătuire au aclamat minute 
în șir pe conducătorul partidului și 
statului nostru. In repetate rînduri, 
cuvântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată cu puter
nice aplauze, întregul activ de 
partid expriinîndu-și sentimentele 
de profundă satisfacție de a primi

des- 
arme 

de 
ac- 
ge-

a

direct din partea comandantului su
prem indicațiile și îndrumările sale 
pentru ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a pregătirii de luptă și 
politice pentru ca întregul efectiv 
al armatei noastre, educat în spi
ritul nobilelor idei ale patriotismu
lui și internaționalismului socialist, 
al dragostei nețărmurite față de pa
trie. partid și popor, să fie gata 
aricind să răspundă misiunii de 
onoare ce i s-a încredințat.

Adunarea activului de partid pe 
armată s-a încheiat într-o atmosferă 
de puternic entuziasm. în sală ră
sună urale prelungite, se ovaționea
ză îndelung pentru Partidul 
nist Român. Se scandează 
in șir „Ceaușescu-P.C.R.“.

Puternică manifestare de 
ment față de partid, față de 
iubit fiu al națiunii, 
Nicolae Ceaușescu, consfătuirea .ac
tivului de partid a constituit o vjf 
expresie a devotamentului armatei 
noastre populare care se distinge 
prin coeziunea de granit a rînduri* 
lor sale, fiind pătrunsă de o singură 
voință — înfăptuirea 
politicii 
dința a 
oricînd 
ordinul 
îndeplinească orice misiune în inte
resul apărării și înfloririi Republicii 
Socialiste România.

Comu- 
niinute

atașa- 
cel mai 

tovarășul

neabătută a 
partidului, slujirea cu cre- 
patriei și poporului, gata 
la chemarea partidului, la 
comandantului suprem să

IN OPTIMILE Dl FINALA ALL CUPEI ROMÂNIEI IĂ FOTBAL
ALTE ȘASE DIVIZIONARE A PĂRĂSESC COMPETIȚIA1

• Cea mai mare surpriză : Dinamo eliminată de Construc
torul Galați din Divizia C ! • Deținătoarea trofeului, Ra
pid, trece in rîndul... spectatorilor ® La Brașov, decizie 
prin lovituri de la 11 m ® S-au calificat pentru „sferturi

5 divizionare A, 2 echipe din B și una din C

(2-0) 
(0-0) 
(3—0) 
(0-0) 

7.. 7. : METALUL BUCUREȘTI — U.T.A. 1—1 (0—0, 1—1) 
- - ------- ; - - * | 2—1 (0—0)

Brașov : „U“ CLUJ — Sportul studențesc 5—4 (0—1, 1—1, 1—1)
prin lovituri de la 11 metri 

Galați : S.C. BACĂU — Rapid București 2—1 (1—0)

Echipele scrise cu majuscule s-au calificat pentru „sferturile de 
finală", care se vor disputa la 24 iunie, (Citiți in pag. a IV-a croni
cile „optimilor").

2—1Buzău : PETROLUL PLOIEȘTI — F.C. Galați
Ploiești : CONSTRUCTORUL GALAȚI — Dinamo Buc. 1—0 
Sibiu : STEAUA BUCUREȘTI — Știința Petroșani 
Hunedoara : CHIMIA RM. VîLCEA — C.F.R. Cluj 
Drobeta Tr. S. :
București : F.C. ARGEȘ — F.C. Constanța

4—1
1—0

SE TRANSPUN ÎN VIAȚĂ PREVEDERILE HOTĂRÎRII PLENAREI C.C AL P.C.R

*

Preocupări concrete ia insti

SPORTIVE DE MASA ALE STUDENȚILOR
tutul de arhitectură

Mincu“, Academia de

„Ion

Studii

Economice și Universitate

din meciul F. C. Argeș 
Constanța (2—1). Troi cîștigă 
din numeroasele dueluri cu 

fapt, Troi a 
jucători care 
ieri.

Fază
F.C.
unul
fundașul Nistor. De 
fost unul din puținii 

au corespuns
l

re-

studenților de la A.SE. desfășurate cu prilejul București

de 
de 
de

lume 
mai... miră pe 
Ele au intrat

un aspect al disputelor atipice ale 
Foto : Dragoș , NEAGU

Imagine elocventă a popularității de care se bucură sportul în rînduT tineretuliii studios din țara noastră. Iată 
.... . . . . I „Cupei Victoriei" pe stadionul Tineretului din

ROMOȘAN

Surprizele ce se în
registrează. an de 
an, in meciurile 

de cupă, sînt singurele 
surprize de pe 
care nu 
nimeni!
în tradiția acestei com
petiții și eventuala lor 
absență ar lipsi între
cerea, de la egal la e- 
gal, dintre diviziona
rele A și formațiile 
categorie inferioară, 
principalul ei punct 
at racție.

Și. totuși. în fața 
zultatelor înregistrate, 
ieri, in optimile de fi
nală ale Cupei Româ
niei. este imposibil să 
nu te miri. Cine ar fi

In recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R., 
cu privire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului se atribuie condu

cerilor institutelor de învățămînt superior, ca
drelor didactice sarcina de a lua măsuri con
crete pentru îndeplinirea în întregime a rolului 
ce-1 au în sistemul educației fizice și sportului, 
siluind pe prim plan promovarea gimnasticii, 
atletismului, turismului și înotului. Aceeași 
Hotărîre subliniază că se va

înotului.
acorda o atenție

deosebită îmbunătățirii calității și eficienței 
procesului de învățămînt in cadrul lecțiilor de 
educație fizică. Tn acest sens programele de 
educație fizică vor fii orientate astfel încît să 
asigure un conținut adecvat pregătirii temei
nice a studenților, cea mai mare parte a acti
vităților desfăsurîndu-ise în aer liber.

Prevederile Hotărîrii de partid ău' firește, un 
caracter extrem de important în orientarea ac
tivității sportive din institutele de învățămînt

superior, 
trei luni 
ment, am dorit să aflăm in ce măsură condu
cerile unor catedre de specialitate' și implicit 
factorii cu obligația de a sprijini buna desfășu
rare a activităților sportive cu studenții au tre
cut la materializarea prevederilor Hotărîrii. 
Sondajul nostru începe în cîteva institute de 
învățămînt

Tocmai de aceea.. acum, la aproape 
după apariția acestui important docu-

i

superior din Capitală.

putut crede, de pildă, 
că Dinamo, cu 
jucători de 14 
va avea probleme 
Ploiești, pierind 
la urmă steagul in fața 
divizionarei C — citiți 
bine : C! — Construc
torul Galați ? Oricit am 
iubj surprizele din fot
bal, un asemenea re
zultat este inacceptabil 
Meciurile de ieri aveau, 
de altfel să se soldeze 
și cu eliminarea 
alțe mari favorite 
cestei competiții, 
nătoarea trofeului 
persoană : Rapid 
adevărat însă că pilula 
a fost mai puțin ama
ră. ea venind din par-

atîția 
carate, 

la 
pînă

unei 
a a- 
deți- 

in
Este

Club 
colegă 

printr-un

tea lui Sport 
Bacău, oricum, 
de divizie și 
gol litigios.

In rîndul 
lor, figurează, 
și eșecul 
clujeni în fața Chimiei 
Rimnicu Vîlcea, iar eli
minarea U.T.A.-ei de 
către o altă divizionară 
B, Metalul București, 
nu poate, de asemenea, 
să nu stîrnească multe 
comentarii, chiar dacă 
în ultimii ani meciurile 
de cupă au devenit 
specialitatea metal ur-
giștilor bucureșteni Me
rită consemnată și re
plica dirză pe 
F. C. Galați a

surprize- 
evident, 

feroviarilor

care 
dat-o

Petrolului, învingător 
la limită.

bl rest. Steaua a tre
cut fără nici o dificul
tate de divizionara C 
Știința din Petroșani, iar 
in alte două partide 
s-au înfruntat echipe 
din primul eșalon, deci 
de forțe apropiate, care 
nu puteau prilejui deci! 
rezultCfte normale : F C. 
Argeș învingător in jo
cul cu F C Constanța 
și Universitatea . Cluj, 
calificată prin 
de la 11 metri, 
ciul cu Sportul 
țese Să vedem 
ce secret ascund sfer
turile de finală! (J.
BERARÎU).

lovituri 
in me- 
studen- 

acum

însemnări de la campionatul republican pe ambarcațiuni mici rezervat seniorilor

REUȘITA COMPETIȚIEI IN ANSAMBLU
NU POATE SĂ ASCUNDĂ CARENȚELE DE DETALIU

ZILNIC, SPORT DUPĂ
PREFERINȚE...

Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“ numără la această ora peste 
1300 de studenți și studente. Prin 
specificul studiului, această masă 
importantă de viitori arhitecți este 
nevoită să stea aplecată deasupra 
planșelor o mare parte din timpul 
de muncă, uneori aproape 10 ore

0 concluzie coțnunâ pentru cele trei institute de 
învățămint superior în care am efectuat 

sondajul. înainte de toate, o colaborare mult 
îmbunătățită. în urma apariției Hotărîrii de partid 
intre colectivele catedrelor de educație fizică, și 
sport, organizațiile U.T.C. și Consiliile asociațiilor 
studenților comuniști Este o colaborare cu efecte 
pozitive și pentru viitor. După aceea : se constată 
o preocupare generală pentru sporirea bazei mate
riale, folosindu-se cu pricepere toate posibilitățile. 
Se înțelege că existînd spații suficiente pentru prac
ticarea sportului, problema atragerii tineretului

studios spre exercițiul fizic își va găsi o rezolvare 
mai operativă, mai eficienta.

într-o singură direcție, deocamdată, există o siare 
de fapt care nemulțumește : atragerea elementu
lui feminin este încă slabă, mai mult simbolică. 
Socotind că studentele din cele trei institute re
prezintă cel puțin jumătate din procentul cursanți- 
lor, apare stringentă necesitatea măririi efortului 
depus pentru angrenarea în concursuri și competiții 
de masă a tinerelor fete. Este o carență pe care 
cei cu obligații în această. direcție trebuie să o 
remedieze.

PLENARA C.J.E.F.S. SIBIU
In sala de festivități a Casei ar

matei Sra desfășurat, ieri, plenara 
Consiliului județean Sibiu pentru 
educație fizică și sport. Alături de 
membrii C.J.E.F.S. au luat parte Ia 
adunare numeroși invitați, directori 
de școli, profesori de educație fizică, 
președinți de cluburi și asociații 
sportive, activiști și tehnicieni ai miș
cări de educație fizică și sport, re
prezentanți ai unor organzații de 
masă și instituții cu atribuții în do
meniul sportului.

Au participat, de asemenea, tova-. 
răsii Ion Prică, secretar al Comite
tului județean de partid. Ion Muri- 
teanu, șef de secție la Comitetul ju
dețean. si alți membri ai Biroului, 
Traian Petru, vicepreședinte al Con
siliului popular județean, Teodor 
Topa. președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor. Constantin Vul- 
cu, prini-secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C.; Ana Vintilă. președin
tele Consiliului județean al Organi
zației pionierilor. Herman Schmidt, 
inspector șef în Inspectoratul școlar 
județean.

Din partea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică, și Sport a fost 
prezent tovarășul Emil Gbibu, secre
tar al C.N.E.F.S. .

Pe marginea materialelor prezenta
te p.■•tiarei — Raportul de activitate 

pe zi. înțelegeți, deci, de ce stu
denții de la acest institut sînt dor-, 
nici să practice exercițiul fizic șf 
fac aceasta fără a mai aștepta în- 
îndemnuri.

Aceasta se traduce prințr-o parti
cipare de masă, conștientă, la toate 
acțiunile catedrei de educație fizică 
și sport, inițiate în colaborare cu 
organizația de tineret și asociația 
studenților comuniști. Să luăm, de 

pe 1972 și Planul de măsuri pe 1973, 
alcătuit în baza prevederilor Hotă
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie — s-au purtat 
dezbateri ample și rodnice. Ahalizînd 
activitatea desfășurată în lumina do
cumentului de partid, a noilor sar
cini ce revin mișcării sportive, credi
tată cu înalte responsabilități pe 
plan social, vorbitorii au fost una
nimi în aprecierea că există mari 
posibiltăți și resurse pentru ca spor
tul sibian să înregistreze un conside
rabil salt de calitate. în toate com
ponentele lui, așa cum cere Hotă- 
rîrea.

Luind cuvîntul în cadrul plenarei, 
tovarășul Emil Ghibu a expus prin
cipalele direcții către care va trebui 
să fie canalizată munca noului Birou 
executiv ce va fi ales. Secretarul 
C.N.E.F.S. s-a referit la necesitatea 
unei colaborări strînse. eficiente, în
tre toate organele si organizațiile 
chemate să pună umărul Ia dezvolta
rea sportului românesc, la aportul 
sporit care se așteaptă din partea 
cadrelor tehnice, al profesorilor de 
educație fizică, al tuturor activiștilor 
in promovarea consecventă a ideii 
de exercițiu fizic, în organizarea ac
tivităților de masă, în depistarea și 
șlefuirea talentelor. 

pildă, un caz, cel al competiției in
titulată sugestiv „Capiteliul de aur“. 
întrecerea a fost inaugurată în 
toamnă, mareînd sărbătorirea a 75 
de ani de la înființarea învățămîn- 
tului de arhitectură din. România. 
La această competiție s-au prezen
tat reprezentanții tuturor anilor de 
studiu, amatori de fotbal, baschet, 
tir, înot, judo, tenis de masă, șah. 
turism etc. De atunci și pînă ,a-

Trăgînd concluziile la acest punct 
al ordinei de zi, tovarășul Ion Prică, 
după ce a subliniat caracterul fruc
tuos, de lucru al ședinței, a trecut 
în revistă obiectivele din viitorul 
apropiat și de perspectivă care stau 
in față mișcării sportive sibiene. El 
i-a asigurat pe cei prezenți de spri
jinul nelimitat al Comitetului jude
țean de partid în îndeplinirea misiu
nii nobile ce Ie-a fost încredințată, 
aceea de a face din exercițiul fizic 
si sport un mijloc eficient de întărire 
a sănătății, de ridicare a capacității 
productive, de creștere a unui tine
ret puternic, viguros, apt să ducă la 
bun sfirșit măreața operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

In Biroul executiv al C.J.E.F.S. au 
fost aleși : Ion Munteanu, președinte. 
Traian Tudoran, prim-vicepreședinte 
Traian Petru, Teodor Topa, Constan
tin Vulcu, Ana Vintilă si Alexandru 
Gatea. inspector general al Inspecto
ratului școlar iudețean, vicepreșe
dinți, Viorel Hirtău, secretar, și încă 
9 membri.

In încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist . Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. 

cum, aproape toți .studenții și-au 
înscris numele pe foile de con
curs. Important de menționat este 
că disputa se desfășoară non-stop, 
pînă la finețe <'in.uț.yi universitar. ..

Paralel, viitorii arfaitecți — prin

Tiboriu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 2-a)

ÎN FAȚA BLOCULUI 0.0. 8 SE JOACĂ TENIS...

în prezența președintelui Federației române de tenis, Constantin Mateescu, președintele comitetului asociației de loca
tari adresează citeva cuvinte de mulțumire celor care au contribuit la amenajarea terenului.

Probabil eâ pentru mulți copii ai microralonului n din Drumul Taberei — dar nu ne îndoim că și pentru toi atît
de mulți părinți — ziua de ieri va rămine ca o amintire plăcută, a fost ziua in care — pe un teren adevărat de tenis, cu mingi
noi nouțe și cu rachete adevărate — s-a putut juca tenis... adevărat.

Cind locul pe care se află acum terenul mai era acoperit de nămeții lui martie, Comitetul asociației de locatari
ai blocului O.D. 8 — Microraionul II, Drumul Taberei, lua inițiativa amenajării unui teren de tenis, ștefan Chelariu. pre
ședintele comitetului, ne spune : „Cu sprijinul părinților, al consiliului popular al Sectorului VII. al membrilor comitetului 
asociației am hotărit să oferim în dar copiilor noștri, de 1 lume, un teren de tenis tatâ-l acum gata". La ora 9.30 suprafața de 
joc era în așteptarea momentului inaugural. Președintele Federației române de tenis, tovarășul Constantin Mateescu, 
invitat la micul moment festiv, a venit cu... tolba plină de daruri: rachete și 10 de mingi pe care ie-a oferit copiilor 
„Considerăm toarte bună inițiativa comitetului asociației de locatari. Amenajarea acestui teren de tenis va avea darul să 
stimuleze acțiuni asemănătoare. Cu cît ele vor fi mai multe, cu atît tenisul va cunoaște o șl mai mare popularitate. Federația 
intenționează să stimuleze și pe viitor asemenea inițiative, oferind celor care vor amenaja terenuri răcnete, mingi și fi
leuri" — ne-a declarat președintele federației.

Micuții Tatiana cioc. Nicolae Belega, Cristian Chelariu — cărora li s-au oferit în dar răcnete —, precum și Silvia Dincă, 
Carmen Ionesco, Monica Tudor, Marilena Popescu, dar și alți copii care au primit mingi, au rămas pe terenul lor după ple
carea noastră șl nu ne îndoim că au jucat partide pasionante de tenis. (I. G.)

La finele săptămînii trecute, pis
tele de apă ale lacului Snagov au 
găzduit, timp de trei zile, întrece
rile campionatului republican pe 
ambarcațiuni mici, la care au par
ticipat cei mai buni schifiști seniori 
din țară. De la început, trebuie să 
spunem că această a III-a ediție 
a campionatului a reușit să le în
treacă pe cele precedente, atît din 
punct de vedere valoric, cît și în 
privința organizării, a numărului de 
participanți și a echilibrului de for

țe dintre echipajele aliniate la 
startul finalelor.

E adevărat că la succesul com
petiției au contribuit și două as
pecte în premieră : primul. legat de 
organizare (făcută după sistemul 
marilor regate internaționale), iar 
cel de al doilea de obligativitatea 
ca toți schifiștii să concureze pe 
ambarcațiuni românești. Mai ales 
acest ultim aspect ni se pare bine
venit, întrucît nimeni nu mai poate 
invoca „avantajul bărcii", creîn- 

du-se o posibilitate excelentă de în
trecere în condiții perfect egale. 
Campionatul pe ambarcațiuni mici a 
constituit principalul criteriu de se
lecție în vederea alcătuirii loturilor 
reprezentative și. datorită acestui 
lucru, întrecerile au căpătat un ca
racter și mai dîrz, mai elocvent pen
tru crearea unei imagini a poten
țialului actual al fruntașilor acestei 
discipline. Iată. însă, cîteva lucruri 
pe care ni le-am notat la stîrșitul 
competiției :

• Disputele fetelor ne-au furnizat 
două surprize, dintre care una — 
clasarea echipajului de 2 1 al Vo
inței București pe locul secund în 
finala probei — reprezintă un fru
mos succes al antrenorului Gheor
ghe Spiță și al elevelor sale. Sub
liniem acest lucru pentru că tine
rele schifiste (și mai ales Adriana 
Bocan) au dovedit o surprinzătoare

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag a 2-a)

AVANPREMIERA 
„INTERNAȚIONALELOR" 

DE TIR
Azi pe poligonul Tunari: conferință 

de presă si ediția a lll-a a concursului 
ziariștilor sportivi

Azi la prînz, poligonul Tunari va 
găzdui o avanpremieră a celei de a 
XVI-a ediții a tradiționalelor Cam
pionate internaționale de tir ale Ro
mâniei. programate pentru zilele de 
7—10 iunie. Ziariștii sportivi din Ca
pitală sînt invitați să participe - 
azi la ora 12 — ia o conferință de 
presă — la care președintele F R r., 
Gheorghe Pasat, ii va informa des
pre o serie de aspecte privfnd impor
tanta întrecere internațională de 
săptămîna viitoare. Tot azi va avea 
loc și cea de a treia ediție a con
cursului de tir rezervat ziariștilor 
sportivi (la pușcă cu aer comprimat 
— 10 ,,diabolouri“).

fi



competițiilor de masaj
Peste 1500 de studenți și studente rn întrecere

A 17-a EDIȚIE A „CUPEI CAROL DAVILA '
Becent s-au încheiat întrecerile din ca

drul tradiționalei competiții studențești 
de masă dotată cu „Cupa Carol Davila", 
ajunsă anul acesta la a 17-a ediție.

Adresată viitorilor medici ți farmaciști, 
competiția a angajat peste 1 300 de stu
denți și studente în întreceri de atle
tism, tenis de masă, și jocuri sportive. 
Cifra de I 300 reprezintă întreitul celei 
de la prima ediție !

Cele mai disputate întreceri au fost în
registrate la foLbai șl baschet (băieți), în 
ambele cazuri participînd cit 10 echipe. 
Ua fotbal, pe locul I s-a situat echipa 
Facultății de farmacie, performanță pe 
care o realizează pentru a 3-a oară con
secutiv, în timp ce la baschet competiția 
a fost ciștigată de formația Facultăți) de 
medicină generală.

în celelalte întreceri, tocurile I au re
venit echipelor Facultății de pediatrie (a-

mil i) ia volei fete ș! Medicina generala 
(anul IV) voie) băieți, Medicină generală 
(anul I) baschet tete, handbal băieți șl 
fete.

La atletism, citeva rezultate tehnice 
promițătoare : Itodiea Iminovlci 14.3 pe 
100 m, Itodiea Wilfert 2:50,2 pe 800 m, 
Marta Spiță 4,00 m la lungime și Itodiea 
imlnoviel 8 m la greutate. Băieții — 11,6 
pe 100 m, Nicolae Stan, 2:56,0 pe 1OOO m, 
Gheorghe Dumitrescu, 6.13 m la lungime 
Dorin Popescu.

In fine, concursul de tenis de masă a 
revenit studentului Gheorghe Tomescu 
(anul II, Medicină generală).

întrecerile, organizate — în comun — 
de catedră de educație fizică și sport, 
organizația U.T.C. și asociația studenților 
comuniști — au fost onorate cu prezența 
conducerii institutului Medico-farmaceu- 
tic, in persoana acad. C. Anastasatu, 
rector al I.M.P. și prof. dr. docent Vasile 
Predescu, prorector, președintele clubului 
Medicina București.

Lotul de lupte greco-o-omane al țării 
noastre a plecat miercuri, în primele 
ore ale dimineții, la Helsinki, orașul 
care va găzdui (vineri, sîmbătă șl dumi
nică) Întrecerile campionatelor europe
ne. lată, mai intîl, componența lotului- 
cat. 48 kg — Gheorghe Berceanu, cat. 
52 kg — N'fcu Gingă, cat. 57 kg — 
Marin Dumitru, cat. 68 kg — Eugen 
Hupcă, cat. 74 kg — Adrian Popa, cat. 
82 kg — Ion Gabor, cat. 00 kg — Ni. 
eolae Neguț, cat. 100 kg — Nicolae Mar- 
tlneseu și la cat. 4-100 kg — Victor Do. 
lipschi. Ej sînt însoțiți de antrenorii 
Ion Corneanu șl Ion Cernea, de arbi
trii Valentin Bați șl Vascul Popovlcl, 
cit și de medicul lotului, dr. Nicolae 
Ploleșteanu.

După cum se știe, la ultimele mart 
competiții — Jocuri Olimpice, campio
nate mondiale și europene — luptătorii 
noștri și-au sporit considerabil presti
giul in arena internațională. Numai a. 
nul trecut, după ce la „europenele- de 
la Katowice (Polonia) au cucerit o me
dalie dc aur, una de argint ți trei de 
bronz, iar în clasamentul pe națiuni Ro
mânia a ocupat locul al treilea, la O-

LOTUL DE CRECO-ROMANE ÎNAINTEA C.E.
limpiada de la Mtinchen doi dintre ei 
au urcat pe cea mal înaltă treaptă a 
podiumului de onoare, un altui a obți
nut medalia de bronz și România s-a 
clasat pe locul trei în clasamentul pe 
națiuni.

Evident, anul acesta, atît la campiona
tele europene din Finlanda cit și la cele 
mondiale din Iran, luptătorii români 
de la greco-romane au datoria să-și a- 
pere frumosul prestigiu, sâ-l consolide
ze și mai mult, prin comportări la ni
velul reputației de care se bucură pe 
plan internațional. De altfel, într-o re
centă ședință a Biroului federației de 
specialitate au fost expuse obiectivele 
ce stau în fața fiecărui sportiv ce ne 
reprezintă Ia „europenele" de la Hel
sinki. Totodată, au fost subliniate posi
bilitățile celor 9 luptători ce vor lua 
mltne startul la întrecerile continentale. 
Obiectivele propuse se referă, în pri
mul rînd, la cucerirea unul număr de 
trei medalii : Gheorghe Berceanu, Ni
colae Martlnescu (aur, argint sau bronz) 
și Victor Dolipschi (bronz). S.a consi
derat, apoi, că Marin Dumitru, loîi Ga
bor șl Nicolae Neguț pot si se claseze

pe locurile 4—5, Iar ceilalți trei, pe Io. 
cui VI. Cunoscind posibilitățile luptăto
rilor selecționați, aceste obicetive pot 
și trebuie să fie Îndeplinite. Am putea 
spune chiar că Dumitru, Gabor și Ne
guț sînt capabili să le și depășească.

înaintea plecării am solicitat cîteva 
declarații. Nicolae Martlnescu, printre 
altele, ne-a asigurat câ s-a pregătit cu 
deosebită atenție in vederea acestor con
fruntări, dorind să-și onoreze titlul o- 
limpic printr-o comportare cit mai bună. 
Gheorghe Berceanu ne-a mărturisit că 
regretă foarte mult evoluțiile sale la 
unele dintre ultimele meciuri de veri
ficare, cind a .fost învins de constăn- 
țeanul Constantin Alexandru. A fost o 
lecție severă, pe care dorește să o uite 
cit mal repede. Masivul Victor Dolipschi, 
în citeva cuvinte, a lăsat să se înțe
leagă intenția sa de a ocupa un loc 
mal bun deeît al III-lea. Pentru aceas
ta va fi mult mal atent în special dacă 
se va tnttlni cu bulgarul Alexandr To- 
mov, un adversar pe care n-a putut 
să-1 întreacă pină acum.

Catlin CHiRIAC

TURNEUL PE CATEGORII
AL DIVIZIEI DE LIBERE ȘI-A DOVEDIT UTILITATEA

■ caiac-canoe__ SPORTIVII ROMÂNI

IAU STARTUL ÎN PATRU REGATE INTERNAȚIONALE
Un program competițional extern 

deosebit de bogat solicită, din plin, 
la ora actuală, pe caiaciștii și canoiș- 
tii noștri fruntași. La cîteva zile 
după debutul unora dintre ei în 
dificilele întreceri desfășurate în 
Bulgaria, la Plovdiv, patru regate 
internaționale... bat la ușă, anunțîn- 
du-se drept nimerite prilejuri pentru 
antrenori de a verifica, la început de 
sezon, pregătirea și capacitatea de 
concurs a sportivilor pe care îi pre
gătesc. Din acest punct de vedere, 
una dintre cele mai importante com
petiții ale sfîrsitului de săptămînă 
este „Dinamoviada". Ieri dimineață, 
un lot de 32 de reprezentanți ai clu
bului Dinamo București s-au depla
sat, pe calea aerului. Ia Leningrad, 
pentru a concura la tradiționalul 
concurs. Printre ei se află o serie de 
medaliați la J.O. Este vorba de 
campionul olimpic Ivau Patzaichin, 
de colegul său de canoe Serghei Co- 
valiov („argint" la dublu, cu Patzai
chin), de caiaciștii Mihai Zafiu și 
Afanase Sciotnic — vicecampioni o- 
limpiei, de medaliatele cu _ bronz 
Victoria Dumitru și Maria Nichifo-

rov, ca și de alți reputați campioni 
europeni sau mondiali. Tot pe. cale?i 
aerului, a plecat ieri, spre Jitomir 
(U.R.S.S.), un lot mai . redus de ca- 
iaciști și canoiști, pentru a participa, 
sîmbătă și duminică, la regata cu a- 
celași nume.Astăzi urmează să se deplaseze in 
Franța și Ungaria, alți mînuitorl ai 
padelei sau pagaei. • Din delegația 
care va lua startul Ia „Regata Paris 
fac parte, pe lingă consacrații Gh. 
Danielov si Gh. Simionov — cam
pioni mondiali la canoe dublu 500 m 
(1971) și tineri de prespectivă cum 
sînt caiaciștii Simion Chîrilă, Vasile 
Dîba, Maria Cosma sau Maria Iva
nov. în fine. In același timp, adică 
sîmbătă sl duminică, la Budapesta se 
va desfășura „Regata Honyed", unde 
vor concura cîțiva sportivi români 
mai puțin experimentați.

Acest „evantai" competițional^ va 
fi completat, peste o săptămînă. cu 
alte două regate internaționale, pro
gramate în Anglia — la Nottingham 
și în Suedia — la Kattrinholm.

O MARE SERBARE 
CULTURAL-SPORTIVÂ

Joi, 7 iunie, va avea loc, Ia Școala ge- 
Sierală 191 din București, o mare serbare 
cultural-sportivă a elevilor și elevelor din 
clasele I—VII. Cu acest prilej cei mal 
buni sportivi vor fi premiați de condu
cerea școlii pentru rezultatele obținute în 
diferitele întreceri în care au reprezentat 
școala din cartierul Drumul Taberei,

Din bogatul program, pregătit cu’deo
sebita atenție de cadrele didactice de 
specialitate și de școlari, se remarcă an
samblurile de gimnastică modernă cu di
ferite obiecte (mingi, stegulețe, corzi, 
cercuri), ștafetele, dansurile, probele a- 
tletice etc.

Va fi, cu siguranță, o după amiază 
plăcută în care sportul, și ' exercițiile 
fizice vor fi la loc de cinste, spre des- 
fătr ea și bucuria școlarilor și a părin
ților lor.

„CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE" 
LA RUGBY

„Cupa Școlilor sportive" Ia rugby a 
ajuns în faza finalelor. După zonele des
fășurate cu puțin timp în urmă, iată, a- 
cum. trei echipe care aspiră la locul I. 
Acestea sînt : Școala sportivă „Șoimii" 
din Sibiu, Școala sportivă nr. 2 din Bucu
rești și Școala sportivă „Unirea" dtn Iași. 
De notat câ aceasta este cea de a Ill-a 
ediție a „Cupei Școlilor sportive** la 
rugby. Primele două ediții au fo9t cîș- 
tigate de Școala sportivă „Energia"-Bucu
rești (1971), și Școala sportivă „Unirea"- 
Iași (1972). Ocupanta locului i în actuala 
ediție va fi cunoscută vineri dimineața, 
după ultimele jocuri ale turneului, pro
gramate pe stadionul Tineretului din Ca
pitală.

La sfîrșitul săptămînii trecute au 
avut loc la Ploiești, Brașov și Tg. 
Mureș întrecerile primului turned pe 
categorii al echipelor de lupte libe
re ce activează în divizia A. Cu un 
interes deosebit au fost urmărite con
fruntările de la Ploiești, deoarece 
printre luptătorii echipelor partici
pante — cele din seria I — au fost 
marea majoritate a componenților lo-

tului republican. Și, pentru că la în
trecerile de la Ploiești a fost pre
zent și antrenorul federal Ion Cris- 
nic i-am solicitat părerea asupra 
competiției.

„înainte de orice, trebuie să men
ționez că introducerea sistemului de 
turnee pe categorii constituie o ini
țiativă cit se poate de valoroasă 
După cum se știe. Ia toate competi-

CARNET SPORTIV PIONIERESC
Echipa masculină a clubului sportiv 

„Cutezătorii" este campioana municipiu
lui București la baschet copii, clasele 
HI—IV. In aceeași competiție fetele de 
la „Cutezătorii" s-au situat pe locul 2.

Remarcați de-a lungul competiției : 
Răzvan Ionaș și Sorin Cușmir (Liceul 
nr. 36) și Veta Frecățeanu (Școala ge
nerală nr. 152), pionieri care s-au per
fecționat în baschet la complexul sportiv 
al celor mici din șoseaua Coțroeenilor.

Tot o știre din perimetrul activității 
sportive pionierești : „Cupa Cutezătorii" 
la scrimă, desfășurată duminică la sala 
Floreasca II, a revenit floretistuluț A- 
lexandni Moga (Progresul). Clubul spor-

tiv de la Palatul pionierilor a avut cel 
mai eficace trăgător în Bogdan Enoiu, 
clasat pe locul 7.

Deschis micilor floretiști nelegitimați 
și de categoria a IlI-a juniori, con
cursul s-a bucurat de participarea unor 
„minisportivi" reprezentînd secțiile de 
copii și juniori ale cluburilor Steaua, 
Progresul, Școala sportivă nr. 1 și Clu
bul sportiv școlar.

Inițiativa organizării „Cupei Cutezăto
rii" aparține antrenoarei Maria Vicol, 
maestră emerită a sportului, care pregă
tește la Palatul pionierilor schimbul de 
mîine în floretă.

Ludovic Ambruș (Mureșul Tg, Mureș; în acțiune, a învins șase adversari 
înainte de limită și doi la diferență de puncte, clasîndu-se pe primul loc, 

la cat. 82 kg, cu un singur punct de penalizare
Foto: LASZLO SZABO Tg. Mureș

START PROMIȚĂTOR ÎN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE ALE STUDENȚILOR
(Urinare din pag l)

grija permanentă a conducerii insti
tutului (prof dr. arhitect Cezar Lă- 
zărescu, rector, conf. dr. Tiberiu 
Bcnedek și prof, arhitect Gheorghe 
Pavlu, prorectori, conf. univ. Cornel 
Dumitrțscu, secretar al Comitetului 
de partid) au posibilitatea de a-și 
împlini multe din inițiativele lor 
sportive, practiced cu regularitate 
înotul (la bazinul „23, August"), 
judo (în sala proprie), jocuri spor
tive (în moderna sală din incinta 
institutului).

Colectivul catedrei de specialitate 
prin șeful ei, conf. univ. Nicolae 
Fătlurcanu, se află permanent în 
mijlocul studențimii, organizînd ac
tivitatea și susținînd-o sub raport 
tehnico-administrativ. In zilele în 
care am efectuat sondajul nostru, 
membrii catedrei de specialitate au 
fost găsiți Ia datorie, depășind cu 
mult numărul orelor didactice pla
nificate. Iată ce înseamnă muncă 
pasionată.

în fine, turismul reprezintă o altă 
latură a activității sportive de masă 
de la „Arhitectură". Studenții de 
aici au săptămînal la dispoziție au
tocarele institutului, cu care par
curg trasee dintre cele mai pito
rești, spre obiectivele Valea Oltului, 
a Prahovei, nordul Moldovei ș.a. 
Excursia nu se limitează la călătoria 
cu autocarul; ajunși la destinație, 
excursioniștii organizează diverse 
întreceri sportive, de la care nu 
lipsește nimeni...

FIECARE ABSOLVENT AL A.S.E. 
UN ÎNOTĂTORI

8000 de studenți și studente urmea
ză cursurile Academiei de Studii 
Economice. Iată o masă impresio
nantă de tineri și tinere pentru care 
exercițiul fizic. -în condițiile unei

activități sedentare, cu multe ore 
petrecute zilnic în amfiteatre și la
boratoare, constituie o stringenta 
necesitate.

Conducerea A.S.E. își dă seama 
de importanța mișcării în aer liber 
a studenților și de aceea a căutat 
permanent soluții pentru a asigura 
condiții de desfășurare a unei acti
vități sportive compensatorii, pe 
multiple direcții.

în primul rînd, celor aproape 2000 
de studenți și studente care locuiesc 
în cămine, li s-au creat posibilități 
pentru a practica cotidian exerci
țiul fizic, fie individual, fie în grup, 
în acest sens căminele au fost do
tate cu aparatura necesară — exten- 
soare, gantere, mingi, corzi etc. în 
al doilea rînd, este de reținut faptul 
că întreaga masă a studenților din 
anii I și II practică cu regularitate 
— în cadrul lecțiilor de educație 
fizică — diferite probe atletice, cu 
precădere alergări de cros, care au 
o largă accesibilitate. în sfîrșit, 
fiind bine organizate, ele se bucură 
de interes d'in partea viitorilor e- 
conomiști.

în susținerea unei atmosfere pro
pice practicării educației fizice de 
masă se îndreaptă și eforturile ca
tedrei de specialitate. Există aici, 
Ia A.S.E., un colectiv de specialiști 
bine selectat, în frunte cu conf. 
univ. Marin Balosache, pentru care 
angrenarea tineretului studios că
tre exercițiul fizic a devenit o o- 
bligație de onoare. Dovada cea mai 
elocventă o constituie planificarea 
strictă a activității fiecărui cadru 
didactic (14 la număr), pe facultăți, 
ani de studii, grupe. în această pri
vință nu există nici un fel dc deose
bire între cele 7 facultăți ale A.S.E., 
conducerea catedrei de specialitate 
avînd grijă să asigure tuturor stu
denților un program complex de 
competiții, girat de o asistență teh
nică competentă.

Pentru a concretiza vom folosi ca 
element de referință campionatul 
inter-facultăți la volei, baschet, 
handbal și fotbal în care sînt cu
prinși. peste 2000 de studenți și stu
dente.

De semnalat, totodată, preocuparea 
ce există aici pentru extinderea ac
țiuni de inițiere și perfecționare 
în natație. în concepția catedrei de 
educație fizică și sport există ideea 
ca nici un student care absolvă 
A.S.E.-U1 să nu fi urmat cursurile 
de înot. Cu alte cuvinte, Ia termina
rea facultății, fiecare absolvent 
să fie și posesor al brevetului de 
înotător. Felicitări pentru o ase
menea inițiativă frumoasă.

DE I A CONDUCEREA 
UNIVERSITĂȚII SI P?NÂ LA 

ULTIMUL'ASISTENT...

In Universitatea din Capitala țării 
sportul de masă și-a găsit un trai
nic lăcaș. Hotărîrea de partid a 
impulsionat interesul pentru exerci
țiul fizic, în rîndul celor peste 15 
mii de studenți și studente care se 
instruiesc în cadrul a 12 facultăți.

Reține atenția „Cupa anului I . 
întrecere sportivă de masă cu par
ticiparea a peste o sută de echipe 
la jocurile sportive. Urmînd exem
plul colegilor lor din primul an. 
cei din anul doi au organizat și ei 
o întrecere similară la jocuri spor
tive, precum și la atletism, gimnas
tică și canotaj. N-ar fi exclus, ca 
față de interesul pe care îl mani
festă studenții Universității si la 
nivelul altor ani, mai mari, să în- 
tîlnim — chiar din toamnă — dispu
te asemănătoare.

O inițiativă deosebit de utilă 
(printre multe altele) este aceea a 
organizării diviziei de atletism, cu 
participarea reprezentanților tutu-

ror facultăților. Este o modalitate 
de a dezvolta una dintre cele mai 
accesibile ramuri sportive și, tot
odată, de a selecționa elemente pen
tru alte discipline. Campionatele 
de baschet, volei, handbal și fotbal 
pe Universitate <48 echipe de băieți, 
32 de fete) reprezintă o imagine la 
fel de vie a activității, o dovadă a 
preocupării atente față de angrena
rea tineretului în sport, după apti
tudini și preferințe.

Notăm, de asemenea, o inițiativă 
ce aparține „specialităților": com
petiții pe profil de facultăți. Mate
maticienii își dispută o întrecere 
dotată cu „Cupa academician Simion 
Stoilov", pentru cei de la drept 
există „Cupa Nicolae Titulescu", 
istoricii și-au intitulat competiția 
lor „Cupa Nicolae Iorga", iar un 
patrulater ai facultăților, filologice 
polarizează atenția studenților de la 
limba română, limbile romanice, 
slave și germanice.

O acțiune inedită a studenților 
de la Universitate: întreceri co
mune cu muncitori de la Uzinele „23 
August", „Vulcan", „Semănătoarea" 
etc, cu studenți străini ce studiază 
in Capitală. Iată modalități fericite 
de apropiere între tineri, de schimb 
de experiență, de legare a teoriei cu 
practica, de cunoaștere a unor pro
bleme vizînd activitatea tineretului 
din alte țari.

Cu alte cuvinte și la Universi
tate preocuparea pentru traducerea 
în viață a prevederilor Hotârîrii de 
partid se face simțită. Această pre
ocupare pornește de la conducerea 
Universității (rector, prof. univ. dr. 
George Ciucu) și pînâ la ultimul 
asistent al catedrei de specialitate, 
încheiem aceste rînduri semnalînd 
faptul că șeful catedrei de educație 
fizică și sport conf. univ. Victor 
Ionescu este un neobosit organizator 
al complexei activități sportive de 
masă.

țiile de amploare, concurenții — din
tre cei ce emit pretenții la locurile 
fruntașe — susțin cite 3—4 meciuri 
într-o zi. La turneele diviziei, soli
citarea sportivilor este identică. Spre 
deosebire, însă, de marile competiții 
mondiale, la turneele diviziei noas
tre absolut toți participanții susțin 
cite 8 partide, iar tragerea la sorți, 
cu toate implicațiile ce-i dezavanta
jează sau favorizează (uneori decisiv) 
pe luptători a fost diminuată sub
stanțial. Totuși, tragerea la sorți a 
avut Ioc și de astă dată dar numai 
pentru a stabili ordinea disputării 
meciurilor. Introducerea noului sis
tem competițional a constituit, deci, 
un mijloc de verificare a concuren- 
ților, din toate punctele de vedere 
ca și de afirmare a multora dintre 
ei. iată și cîteva exemple. Cunoscu- 
ții luptători Petre Poalelungi_ (Dună
rea Galați) și Marin Pîrcălabu 
(Steaua) au cedat întîietatea tînăru- 
lui Petre Caracostea (Progresul Brăi
la), la cat. 74 kg, iar Tănase Pancă 
(Dinamo București) a fost întrecut 
de brăileanul Caracostea prin tuș! 
Deci, numai experiența sau perfor
manțele anterioare ale celor depășiți 
de luptătorul brăilean nu au fost su
ficiente. Gh. Urcian (Steaua) a fnșt 
învins de tînărul V. Țigănaș (Nicoli- 
na Iași), clasat in final pe primul Ine 
la cat. 90 kg. Alți tineri, ca I. Nea- 
gu (Dunărea Galați), cat. 48 kg. Gh. 
Eremia (Dinamo București), cat. 57 
kg, I. Lotreanu (Hidrotehnica Con
stanța) și M. Dumitrescu (Petrolul 
Ploiești), ambii la cat. 6? kg, s-au 
clasat pe locurile 1 sau 2, înaintea 
multor adversari cu o veche activi
tate în divizia A. în sfîrșit, mai vreau 
să subliniez că turneele pe catego
rii oferă posibilitatea echipelor care 
dispun de 3—4 luptători valoroși să 
acumuleze un mare număr de punc
te, indiferent do comportarea celor
lalți coechipieri".

întrecerile de la Ploiești au fost 
dominate, cum era și de așteptat, de 
luptătorii multiplei campioane Steaua 
care au ocupat primul loc la 4 ca
tegorii. Rezultate bune au obținut, de 
asemenea, cei de la Dunărea Galați 
și Progresul Brăila, ceea ce a deter
minat ca în final formațiile din care 
fac parte să se claseze pe locurile 
2 și, respectiv, 3. Constănțenii de la 
Hidrotehnica, pe lingă faptul câ e- 
chipa lor a ocupat locul al' patrulea, 
au reușit să obțină victoria la două 
categorii : 57 kg — N. Dumitru și la 
62 kg — I. Lotreanu. Notă discor
dantă au făcut doar luptătorii de 
la Montorul Pitești și Tricolorul Că
lărași, care au acumulat și cele mal 
puține puncte — 35 și. respectiv, 18. 
Mai mult, formația din Călărași nu 
a prezentat concurenți la categoriile 
82 și 4-100 kg.

Confruntările echipelor din seria 
a Il-a, care au avut loc la Brașov, 
au scos în relief buna pregătire a 
luptătorilor de la clubul Dinamo din 
localitate. La cinci din cele 10 cate
gorii, brașovenii, și-au impus superio
ritatea, iar la patru au ocupat locu
rile secunde. Numai la cat. 52 kg 
luptătorul brașovean nu s-a aflat în 
disputa pentru locurile fruntașe. Ală
turi de dinamoviști au luptat cu 
succes și componenții formației Ra
pid București, învingători la trei ca
tegorii și clasați pe locul II în cla
samentul pe echipe. Surprinzător de 
slab s-au comportat luptătorii de la 
Vagonul Arad. Nici unul dintre cei 
zece arădeni nu a cîștigat mai mult 
de o partidă, astfel că Vagonul s-a 
clasat pe ultimul loc. cu numai 22 
de puncte.

Steagul roșu Brașov s-a impus în 
întrecerile echipelor din seria a Ill-a, 
disputate la Tg. Mureș. Ca și co
legii lor de la Dinamo Brașov, ei 
au ieșit victorioși la cinci catego
rii. totalizînd 74 de puncte. Peste 
toate așteptările au luptat sportivii 
de la C. S. Tlrgoviște : primul loc la 
două categorii, locul secund în alte 
pat i’ll și un total de 68 de puncte. 
De menționat că în această serie, 
celelalte 7 echipe s-au întrecut sub 
semnul unui mare echilibru.

Aspect din timpul competiției.

DE LA CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

rezistență și, cu toate că din punct 
de vedere tehnic nu sînt încă la 
'plafonul maxim, ele au întrecut 
echipaje avînd în componență spor
tive cu nume sonore, atît în cano
tajul nostru cît și în cel internațio
nal cum sînt Georgeta Funariu, E- 
lena Gavluc, Cristl Wiener etc.

• Cea de a doua surpriză despre 
care aminteam a fost înregistrată în 
finala de simplu, unde timișoreanca 
Maria Micșa, favorita cursei, s-a 
clasat pe locul 5 ! Fără a apleca 
urechea la... șoaptele care se au
zeau la turnul de sosire (cum că 
Micșa n-ar fi pierdut, ci ar fi vrut 
să piardă •), trebuie să subliniem to
tuși că sportiva timișoreancă, recu
noscută pentru ambiția ei, nl s-a 
părut resemnată pe ultimii metri a! 
cursei, pentru ca imediat după so
sire să zîmbească impasibilă 1 7 A- 
cest lucru nu diminuează, însă, cu 
nimic meritele cîștigătoarei, Teo
dora Boicu (C.N.U.), care dove
dise, atît în serii, cît și în semifi
nale’. o formă foarte bună, obținînd 
detașat victoria în ambele curse. 
Oricum, valoarea schifistelor ali
niate în finala de simplu a fost și 
este ridicată, foarte aproape de stan
dardul internaționl,

® Nu același lucru îl putem spune 
și despre băieți. Finaliștii probei de 
simplu au depus, într-adevăr, efor
turi lăudabile însă ei se află, deo
camdată. departe de nivelul celor 
mai buni „simpliști" ai lumii și 
chiar al celor mai buni schifiști pe 
care i-a avut canotajul românesc 
pînă acum un an-doi. încă tineri. 
Alexandru Silassi și George Mereuță 
ne-au oferit un duel atrăgător, pal
pitant chiar, dar ei pot și trebuie 
să realizeze mai mult. Pentru a- 
ceasta, este necesară, însă, o pregă
tire asiduă și susținută, fără con
cesii și fără „timpi morți", întrucît. 
la calitățile pe care le au. cei doi 
schifiști au posibilitatea să progre
seze repede.

• în legătură cu proba de .simplu 
se cuvine să mai remarcăm și faptul 
(îmbucurător) că la campionat au 
participat 33 de fete și 26 de băieți, 
cifre ce constituie recorduri nespe
rate !

• întrecerile băieților (la 2+1 și 
2 f.c.) au evidențiat din nou valoa-

Proba de 24-1 băieți
Foto : Theo M/tCARSCHI

jNSEMNÂRI

PE AMBARCAȚIUNI MICI
rea incontestabilă a campionilor 
mondiali Ștefan Tuclor și Petre Cea- 
pura, arătîndu-ne, însă, pe de altă 
parte, că restul canotorilor în po
fida eforturilor depuse nu reușesc 
să se ridice la nivelul acestor spor
tivi și, deci, la nivelul celor r^'> 
buni schifiști din lume.

• Titlurile cîtigate pe echipe 
Voința București (fete) și Dinamo 
București (băieți) au dovedit încă o 
dată că în cadrul acestor secții exis
tă preocupări majore pentru crește
rea continuă a unor canotori de va
loare. Este meritul antrenorilor Du
mitru Popa (Dinamo) și Gheorghe 
Spiță (Voința), al conducerilor clu
burilor și, bineînțeles, al sportivi
lor.

• Comportări neconcludente — 
rezultate modeste, sub nivelul obiș
nuit — au înregistrat canotoarele și 
canotorii de la C.N.U. și Steaua, în 
timp ce formațiile C.F.R. Timișoa
ra, Politehnica Timișoara, Olimpia, 
Metalul și Ceahlăul P. Neamț au 
dovedit un potențial crescut.

• Surprizele înregistrate, deși au 
bucurat (pentru că au prilejuit afir
marea unor schifiști tineri, cu4 au
tentic talent), sînt de natură să 
pună pe gînduri datorită faptului 
că un număr de canotoare consa
crate, componente ale lotului repre
zentativ, s-au prezentat la un nivel 
mediocru. Nu peste mult timp schi
tul românesc va trebui să fie repre
zentat la campionatele europene, 
unde are de apărat tradiții și titluri 
prețioase. Reușita în ansamblu a 
campionatului pe ambarcațiuni mici 
nu trebuie, deci, să ascundă caren
țele apărute, carențe care, într-o 
întrecere pe echipe cum a fost a- 
ceasta, pot fi greșit considerate doar 
„amănunte". Să ne gîndim foarte 
bine la sezonul internațional la nu
meroasele regate în care vor concu
ra schifiști români și, mai presus 
de toate, să ne gîndim la C.E. de la 
Moscova. în vederea cărora nici 
măcar „ani$nuntele“ nu trebuie ne
glijate !

Sîmbătă, la Dinamo

trGALA CLUBURILOR

ÎNCĂ O SALĂ DE SPORT LA 
SIBIU

în ultima parte a acestei luni, la 
Sibiu, în cadrul unei frumoase fes
tivități sportive, a fost inaugurată 
noua sală de sport a Liceului in
dustrial energetic din localitate. 
Construită cu fonduri alocate de 
Ministerul Energiei Electrice și prin 
munca patriotică a peste 800 de 
elevi din școală, sala de sport (dij 
mensiuni 30 m x 15 rn) este par
chetată și dispune de: două ves
tiare, dușuri, magazie pentru echi
pament, aparatură adecvată pentru 
gimnastică, încălzire centrală și ilu
minație fluorescentă. In acest nou 

lăcaș a! sportului din Sibiu se pot 
organiza întreceri de volei, baschet, 
gimnastică, scrimă, judo și tenis de 
cîmp.

Cu prilejul inaugurării festive au 
avut loc demonstrații de gimnasti
că acrobatică și modernă, judo, 
scrimă, întreceri de volei, baschet, 
fotbal. în final s-a desfășurat și un 
cros la care au participat foarte 
multi elevi ai acestui liceu.
Ilie IONESCU, coresp. județean

CIRCUITUL JUDEȚULUI BACĂU 
PE MOTORETE ROMÂNEȘTI

21 de concurenți au participat la o 
cursă de regularitate și rezistență

• O frumoasă serbare cultural 
sportivă a membrilor cooperati
velor meșteșugărești din orașul 
Pitești. în cadrul acesteia, pro
grame artistice, manifestări 
sportive Peste 300 de tineri — 
băieți și fete — cooperatori s-au 
întrecut la cros, handbal, volei, 
șah, tenis de masă, popice, trîntă 
și în diferite jocuri distractive. 
(L F.)

• Marșul poștașilor a avut loc 
la Hațeg, județul Hunedoara. A 
fost un concurs inedit la care au 
luat parte toți factorii poștali 
care aparțin de oficiul Hațeg. Pe 
primele trei locuri ale întrecerii 
desfășurate pe străzile orașului 
s-au clasat i loan Drăgucian. Mi
ron Dăncescu și Zamfir Avrămoi.

Nicu SBUCHEA, coresp.

— desfășurată sub numele de Cir
cuitul județelui Bacău — pe moto
rete românești.

După ce s-a străbătut traseul Ba
cău—Moinești—Comănești—Tg. Oc
na — municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej—Bacău (circa 150 km) și s-au 
făcut calculele respective, primii au 
fost declarați i 1 — Aurel Dulces- 
cu (Petrolul Moinești) — motorete 
MOBRA ; 1 — Nicolae Petrea (Poș
tașul Bacău). — motorete CARPAȚI.

Ilie IANCU, coresp. județean

CLUB TURISTIC LA SATU MARE

In municipiul Satu Mare a luat 
ființă la începutul lunii mai un 
club turistic. Conducerea acestuia 
este alcătuită, între alții, din repre
zentanți ai O.N.T., Unitățile C.F.R., 
Fabrica de mașini casnice emailate, 
B.T.T., — avîndu-I că președinte pe 
Carol Șimon, președintele comisiei 
de turism din cadrul C.J.E.F.S.

• Vă rugăm să rezervați cî
teva rînduri pentru tînărul 
(n-are nici 17 ani) Viorel Mari
nescu elev la Liceul Avram Ian- 
cu din Aiud, un foarte talentat 
fotbalist. A debutat cu succes 
în formația Metalul Aiud (divizia 
C) și, de curînd, a fost convocat 
în lotul de fotbal — juniori — al 
țării. în numele colegilor săi 
care-i doresc succes.

Virgil MAIER, elev.

• Peste 3 000 de pionieri și 
școlari, au urmărit pe pista Sta
dionului Tineretului din Bîrlad 
o reușită întrecere sportivă — 
Raliul vitezei — la ciclism și 
carturi. Participanții au fost pio
nieri și elevi din orașele Birlad, 
Huși și Vaslui.

Eliadc SOLOMON, coresp.

Noul club își propune să organi
zeze săptămînal excursii și drumeții 
la locurile de agrement (Valea Mă
riei, Hanul Sîmbra Oilor, Mujdeni, 
Băile Felix ș.a) și la obiectivele tu
ristice din județ și din afara lui.

Ștefan VIDA, coresp. județean

MiINE, CONCURS AL 
SĂRITORILOR DE PRĂJINA... 

VETERANI I

Anul trecut, în ziua de 1 iunie, 
din inițiativia profesorului Dumitru 
Gîrleanu — fost săritor cu prăjina, 
apoi cunoscut descoperitor și șlefui
tor de talente, cadru didactic la 
I E.F.S. — s-a desfășurat un atrac
tiv concurs de sărituri cu prăjina, 
deschis foștilor atleți. Au participat 
atunci — printre alții — antreno
rul federal Gh. Zimbreșteanu, mul
tiplul campion și recordman Petre 
Astafei. antren->rul Gh Fodoreanu 
ș.a.

Premiații crosului de la Vilsănești

Reușita acțiunii l-a determinat pe 
entuziaștii „veterani" să progra
meze o nouă întîlnire asemănătoare, 
exact după un an. Așa că mîine — 
1 iunie 1973 — pe stadionul Repu
blicii, începînd de la ora 17,30, îi 
puteți vedea concurînd pe foștii 
practicanți ai celei mai dificile 
probe atletiee.

C. M. MUREȘANU

COPII DIN PATRU SATE, LA 
CROS

Din inițiativa profesorului de geo
grafie Gheorghe Nicolaescu de la 
Școala generală Vilsănești — co
muna Mușetești, jud Argeș, a fost 
organizat un cros la care au parti
cipat peste 600 de elevi ai școlilor 
generale din satele Stroești, Vîlsă- 
nești, Costești-Vîlsan și Mușetești.

N-are rost să vă înșirui numele 
tuturor participanților. Rețineți 
doar că a fost o întrecere reușită, 
disputată, la sfîrșitul căreia cîști- 

gătorii — pe care îi vedeți în fo
tografie — au primit diplome și 
premii.
Ilie FEȚEANU, coresp. județean

DRUMEȚIE LA 
HIDROCENTRALA 
PORȚILE DE FIER

Sărbătorirea unui an de la inau
gurarea sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier a ge
nerat o serie de manifestări cultu
ral-sportive între care și o drume
ție pe distanța Drobeta Tr. Severin 
— Hidrocentrala Porțile de Fier.

Pentru evitarea aglomerației pe 
traseu, cei peste 3 000 de partici
pant au fost împărțiți în grupuri 
cărora li s-a dat plecarea, pe rînd, 
între orele 6 și 8,30 dimineața. Cei 
care au participat la această dru
meție au obținut primul talon pen 
tru insigna „Amicii drumeției".

Gheorghe M^NAFU, 
coresp. județean

BUCUREȘTENE"

Consecvent în organizarea reu
niunilor pugilistice, clubul Dinamo 
București oferă din nou iubitori
lor boxului o gală atractivă ce va 
avea loc sîmbătă, în sala Dinamo, 
cu începere de la ora 18, Pe afiș 
sînt trecute cîteva nume cunoscute 
în boxul românesc, iar confrun
tările vor oferi, sperăm, dispute 
pasionante, interesante, Printre cei 
ce vor urca treptele ringului se a- 
flă Șt. Boboc, Dinu Condurat, M. 
Peia. Răducanu, Ivanciu, I. Vladi
mir, Antoniu Vasile, Sandu Mihal- 
cea, Gh. Chivăr ș.a.

„CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE"
La liceul Matei Basarab din București, 

va avea loc, sîmbătă și duminică, ultima 
fază a „Cupei școlilor sportive" la box 
juniori mari. La turneul final vor parti
cipa formațiile ce au obținut calificarea 
la etapele de zonă, echipele școlilor spor
tive : Olimpia Craiova. Șoimii Sibiu, E- 
nergia București și școala sportivă nr. 2 
din Constanța. Galele vor începe ia 
ora 16.

b ORIENTARE
P" turistică..^

CONCURSURI AMÎNATE

în zilele de 2 și 3 iunie urmau să 
se desfășoare în împrejurimile lașu
lui două importante competiții inter- 
iudețene de orientare turistică : Cupa 
Bîrnova și Cupa Voința. Din motive 
obiective, cele două concursuri au 
fost amînate pentru următoarele 
date : Cupa Bîrnova — la 10 septem
brie. în continuarea întrecerilor pen
tru Cupa lașului (9 septembrie), iar 
Cupa Voința — la 7 octombrie. în 
continuarea concursului pentru Cupa 
Gaudeamus (stabilită inițial pentru 
data de 2 septembrie și reprograma- 
tă la 6 octombrie).
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VOLEI DUPĂ JOCURILE BALCANICE

REPREZENTATIVA MASCULINĂ, PE UN DRUM

PUN DE ÎMBUCURĂTOARE PERSPECTIVE
Debutul reprezentativei masculi

ne In actualul sezon competițional 
internațional a coincis cu cîștiga- 
rea, pentru a IlI-a oară a Jocu
rilor balcanice, un succes care con
firmă că voleiul nostru masculin o- 
cupă un loc de frunte în ierarhia 
continentală și mondială. Să nu 
uităm că această poziție, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de onoare al Balcaniadei, este ur
marea unui șir de victorii catego
rice, ultima în fața vicecampioa- 
nei mondiale, echipa Bulgariei.

Se pare că — și mulți dintre 
componenții lotului ne-au confir
mat-o — colectivul de antrenori, 
condus de experimentatul Horațiu 
Nicolau a reușit să creeze o atmos
feră propice unei activități inten
se. de colaborare reciprocă atît 
Intre jucători, cît și între „elevi" și 
„profesori". Fără a subestima re
zultatele înregistrate, trebuie să 
recunoaștem că formațiile Iugosla
viei, Greciei, Albaniei și Turciei, cu 
toată puterea lor de luptă, nu pu
teau emite pretenții în fața jucă
torilor noștri, în timp ce Bulgaria 
fără Karov (retras din activitate) 
și Zlatanov (accidentat) nu mai 
constituia forța cunoscută. Totuși, 
evoluția voleibaliștilor noștri a fost 
plină de promisiuni îmbucurătoare. 
Atît atacul, cît și sistemul defen
siv au fost mai bine organizate, 
ceea ce a permis realizarea unor 
eficiente acțiuni combinative la fi
leu. Mai atenți, de această dată, la 
preluări — o veche deficiență a 
jucătorilor noștri — pericolul ce
dării unor puncte direct din ser
viciu a fost ca și inexistent, per- 
mi țlnfliu-se, în același timp, coor
donatorilor Oros și Duduciuc să-șj 
pună coechipierii în situații favo
rabile de atac.

Absența Iui Marian Stamate lăsa 
impresia că evoluția sextetului ro
mân va fi influențată în mod ne
favorabil, cunoscute fiind calitățile 
sale de coordonator, finețea și in
teligența execuțiilor. Dar, nu a fost 
așa, atît Cornel Oros, cît și Petrică 
Duduciuc achitîndu-se cît se poate 
de bine de sarcinile postului. O

per-

notă în plus pentru 
care ni s-a părut într-o ascensi
une evidentă, el acționînd cu mai 
multă dezinvoltură la fileu nu nu
mai ca ridicător ci, uneori, ca bun 
trăgător. De asemenea, serviciul 
său a avut gradul cel mai înalt 
de eficacitate.

Atacul s-a bazat, în continuare, 
pe forța de șoc a lui Gabriel Udiș- 
t«anu “ desemnat cel mai bun 
trăgător al competiției — Lauren- 
țiu Dumănoiu, Gyula Bartha mai 
activi, după părerea noastră, decît 
în sezonul anterior, deși Balcania
da a început la scurt timp după 
încheierea campionatului intern, 
așa că perioada de odihnă și pre
gătire a fost destul de mică. Ceea 
ce le reproșăm este pripeala de 
care au dat dovadă în unele mo
mente, nealegerea celui mai bun 
mijloc de a depăși apărarea la fi
leu adversă, fapt care a dus la 
ratarea unor acțiuni favorabile. 
Nu-1 putem omite pe Constantin 
Chițigoi, care numai datorită lip
sei de experiență nu s-a ridicat ia 
nivelul coechipierilor săi, dar a 
lăsat să se întrevadă că nu peste 
multă vreme va putea fi un jucă
tor de bază

înaintea Jocurilor balcanice, an
trenorul Horațiu Nicolau ne măr
turisea că ,.au fost selecționați cei 
mai în formă jucători în această 
perioadă, ceilalți trebuind să se 
ridice și să probeze prin propria lor 
muncă că merită un loc în cadrul 
reprezentativei". Așa este și normal. 
Ne exprimăm însă regretul că ia 
Timișoara nu am avut posibilitatea 
să-i urmărim și pe alți componenți 
ai lotului, deși unele meciuri au 
oferit o astfel de ocazie, conduce
rea tehnică utilizînd, cu precădere, 
același sextet, cu rare excepții in- 
trînd’ în teren Tîrlici — foarte util, 
Ion Cristian, Adrian Arbuzov și 
Teofil Chiș. Poate că folosind, în 
unele seturi, și pe ceilalți jucători 
ar fi însemnat un stimulent pentru 
evoluția ulterioară, deoarece tre
buie să avem în vedere că la ma
rile competiții (campionate euro
pene, mondiale și J. O) aceștia —

P.Duduciuc,

Foto i
Dan TARAN —

Timișoara

Gyula Bartha „pu
ne" o minge pes
te blocajul ad
vers. Imagine din 
meciul România

— Iugoslavia

adăuga cu sigu-cărora li se vor
ranță noi clemente — vor fi cei ce 
se vor afla în primele rînduri.

Echipei noastre 
s-a alcătuit 
program de 
participarea 
ționale din 
și la tradiționalul „Turneu Tomis",

reprezentative i 
pentru acest sezon un 
pregătire care cuprinde 
la turneele mterna- 

Polonia, R.D Germană

precum și o suită de jocuri in R.P. 
Chineză și Japonia. Să sperăm că 
anul 1973 va însemna un an al a- 
cumjilărilor — și programul Prevă
zut permite așa ceva 
următorii 
dele unei 
pasiune.

astfel ca, în
ani. să putem culege roa- 
activități desfășurată cu

Emanuel FÂNTĂNEANU

In 16 și 17 hmie

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZĂ IN COASTĂ

NOI ANTRENORI EMERITI
FRANCISC COCIȘ

( Gimnastica)

MIHAI FLAMAROPOL
(Hochei)

DUMITRU CUC
(Lupte)

In zilele de 16 și 17 iunie la Gutinul 
— Baia Mare — are loc prima etapă a 
campionatului național de automobilism 
•s- viteză în coastă. întrecerea se des
fășoară pe o distanță de 7 260 m pe șo-

Baia Mare — Sighetul Marmației

JUCĂTORII ECHIPEI NAȚIONALE AU VRUT

SĂ CÎȘTIGE CU ORICE PREȚ, DAR AU GREȘIT FOARTE MULT..

șeaua
pornind de la Poiana Sulro și pină la 
terasa Gutinulul (drum asfaltat). Tra
seul are o diferență de nivel de 510 m 
și un număr de 36 de viraje dintre care 
unele cu o înclinare de 180 de grade.

Simbătă 16 iunie are loc revizia teh
nică și un antrenament, iar duminică 
17 iunie. între

înscrierile se 
tirziu 14 iunie 
Maramureș din 
păți, tel. 14312 ;

8.30 șl 13,30, cursa, 
pot face pină cel mai 

la sediul Filialei A.€.R.
Bala Mare (Motel Car- 
13290).

declară antrenorul A. Grințescu, nemulțumit de rezultatele formației reprezentative in turneul de la Utrecht

Născut la 19 mai 1930 la Giungi, 
în județul Satu Mare, Francisc 
Cociș a îndrăgit de timpuriu gim
nastica, sport căruia i-a dedicat 
foarte mulți ani, fie ca sportiv de 
performanță, fie ca antrenor. Me
ritul cel mai însemnat ai proas
pătului antrenor emerit este, fără 
îndoială, contribuția sa substan
țială la dezvoltarea gimnasticii 
masculine la clubul Dinamo Bucu
rești. club la care activează, cu 
meritorii rezultate, din anui 1954.

între anii 1948—1956, Francisc 
Cociș a practicat gimnastica de 
performanță, munca sa fiind în
cununată de numeroase victorii 
internaționale și interne. între 
care, la loc de cinste, se situează 
titlul de campion ai țării la sări
turi, selecția în echipa, reprezen
tativă la J.O. de la Helsinki și în 
alte întilniri importante ale echi
pei A a României în perioada 
1950—1956. Din anul 1954. mai 
întii ca gimnast, apoi ca antre
nor, activează la clubul Dinamo 
București, munca de antrenor adu- 
cîndu-i mari satisfacții. Să amin
tim dintre acestea că Francisc 
Cociș a obținut cu echipa sa 17 
titluri de campioană națională, 
dînd loturilor reprezentative spor
tivi ca Frederic Orendi, Gheorghe 
Tohăneanu, Ion Zamfir, Anton Ca- 
dar ș.a. Sportivii pregătiți de el 
au cucerit 71 de titluri individuale 
ale țării, iar mulți dintre ei sînt 
astăzi antrenori sau profesori de 
educație fizică.

Cunoscut și apreciat mai întii 
ca un excelent fotbalist, selec
ționat și în echipa reprezenta
tivă, proaspătul antrenor emerit 
Mihai Flamaropol (născut la 
București în 21 noiembrie 1919), 
s-a decis. în momentul cînd a 
pornit pe dificilul' drum de pe
dagog, pentru a doua pasiune 
sportivă a sa : hocheiul pe ghea
ță. Alegerea s-a dovedit, cu 
timpul, inspirată. Prin pasiunea, 
devotamentul și priceperea sa, 
Mihai Flamaropol a contribuit la 
ridicarea acestui dinamic joc 

sportiv, la progresul său pe toa
te planurile. Antrenor ia echipa 
Dinamo și al lotului reprezenta
tiv, el a muncit cu competență 
și dragoste, promovînd metode 
noi de pregătire, ocupîndu-se de 
creșterea și formarea elementelor 
tinere, dintre care o mare parte 
au devenit jucători de bază ai 
selecționatei naționale (Tureanu. 
Bandas, Costea, Axinte, FI. Sgin- 
că. Țone)

în ultimii ani, a condus echipa 
Dinamo cu răbdare și simț pe
dagogic, reușind ca împreună cu 
elevii săi să cucerească de 4 ori 
titlul republican și de 3 ori 
Cupa României. La aceste suc
cese trebuie adăugată îndelun
gata și laborioasa activitate de
pusă la lotul reprezentativ. Com
portarea echipei române în ca
drul grupei B a C.M., mai ales la 

ultima ediție, reprezintă și rodul 
muncii desfășurate de acest har
nic și priceput tehnician sportiv.

Este originar din Bihor. S-a 
născut la 17 martie 1928, în comu
na Calea Mare. Cea mai mare 
parte a activității sale snortive 
este legată de clubul Dinamo 
București. Mai întii sportiv frun
taș al clubului, unde a cucerit 7 
titluri de campion național la 
iunte greco-romane. intre anii 
1948 si 1957, apoi, din 1959 — an
trenor al secției. Pentru meritele 
șale deosebite ca luptător. în anul 
1952 a fost distins cu titlul de 
maestru al sportului.

Cea de a doua perioadă a acti
vității sale pe tărîmul sportului 
începe în anul 1959, cînd a deve
nit antrenor ai secției de greco- 
romane. Elevii săi sînt mereu 
printre fruntașii acestui sport, 
mulți dintre ei obținînd medalii 
Ia competițiile europene, mondia
le și olimpice. Secția antrenată da 
Dumitru Cuc a cucerit de 12 ori 
titlul de echipă campioană a țării, 
iar luptătorii dinamoviști au reali
zat în acest timp un număr de 56 
de titluri de campioni republicani 
în campionatele individuale. în- 
drumîndu-și elevii și la echipa 
națională (unde activează din anul 
1961), antfenorul dinamovist și-a 
adus o contribuție însemnată la 
succesele lor pe plan internatio
nal (12 medalii la campionatele 
mondiale și 6 la J.O.). Decernarea 
titlului de antrenor emerit este o 
răsplată cuvenită pentru munca 
rodnică a acestui pasionat activist 
sportiv.

Cel de al doilea examen al sezo
nului, turneul internațional de la 
Utrecht, s-a încheiat cu un insucces 
parțial pentru echipa națională de 
polo. întîlnind trei formații — Iu
goslavia, Olanda și R. F. Germania 
— clasate mai bine decît selecționata 
noastră la ultima ediție a J.O., dar 
pe care tinerii noștri reprezentanți 
le întrecuseră cu cîteva săptămîni 
înainte la „Trofeul Hungaria", „7“-le 
României s-a clasat pe locui III. în
seși rezultatele din acest turneu — 
mal întîi 6—5 cu Iugoslavia și apoi 
3—4 cu Olanda și 4—5 cu R. F. 
Germania — ridică semne de între
bare firești. Pe această temă s-a 
purtat șl discuția noastră cu prof. 
Anato] Grințescu, antrenorul princi
pal al naționalei, imediat după în
toarcerea echipei din Olanda.

— Cum explicați aceste oscilații în 
comportarea primei reprezentative la 
intervale atit de scurte ?

— A existat o diferență neobișnuit 
de mare între echipa României din 
primele trei reprize ale partidei cu 
Iugoslavia și... cea care a evoluat în 
restul turneului. Băieții au început 
meciul de debut „ea la carte" ; s-au 
apărat cu luciditate, în mod orga
nizat. Huber, în poartă, a fost un 
adevărat înger păzitor, și au contra
atacat cu regularitate, creîndu-și nu
meroase situații de gol. Era o adevă
rată plăcere să-i vezi jucind, punin- 
du-și în valoare multe din calitățile 
de care dispun. în finalul partidei 
am greșit poate si eu introdueîndu-i 
în joc pe Rus, Frîncu și Slăvei, care 
nu intraseră pînă în acel moment în 
apă. Aceștia însă nu mi-au înțeles 
intenția, au vrut să se „evidențieze” 
cu orice preț și au greșit grav, risi
pind toată zestrea acumulată vu trudă 
de coechipierii lor. Nu a fost, insă, 
singurul lucru pe care-1 reproșez ju
cătorilor. In continuare, greșelile u- 
nora au fost și mai mari și au pro

vocat rezultatele care mă nemulțu
mesc profund. Puteam cîștiga chiar 
acest turneu și pină la urmă am a- 
juas pe locul III...

— Care au fost principalele cauze 
care au determinat cele două eșecuri 
mai puțin scontate ?

— în primul rind — lipsa unei 
discipline tactice. De fiecare dată ani 
cerut multă prudență la inceputul 
partidelor, atenție mare în apărare 
pentru a nu primi goluri gratuite ca 
apoi să fim obligați să luptăm pentru 
egalarea scorului. Jucătorii nu au 
respectat aceste indicații, lucru ex
trem de supărător și s-au năpustit a- 
desea orbește Ia atac. Contraatacu
rile nu au mai avut finalitate, am în
ceput jocul confuz, la centru, cu di
ferite simulări, dar de fiecare dală 
adversarii nc-au surprins, marcind 
fără nici o dificultate. La Pescara, e- 
chipa se impusese in dese rînduri 
printr-un joc. omogen și variat, fie
care dintre componenții ei căutînd 
să-și ajute coechipierul aflat în di
ficultate, sau într-o poziție favora
bilă de atac. De această dată, cei 
mai mulți dintre jucătorii formației 
au încercat să rezolve diverse situa
ții cu mijloace personale, insuficiente 
pentru a dezorganiza apărări robuste 
ca acelea ale olandezilor și vest-ger- 
maniior.

— Și ce concluzii ați tras după a- 
cest turneu ?

— Astfel de partide sînt extrem 
do necesare echipei noastre alcătuită 
din mulți poloiști tineri și lipsiți de 
experiență. înfriintînd numai parte
neri de valoare îți poți da seama 
mai lesne de ceea ce îți lipsește și 
ce trebuie făcut în continuare. Din 
punct de vedere fizic nu sîntem in
feriori adversarilor noștri. Pentru de- 
săvîrșirea tehnicii individuale si în
cadrarea disciplinată in sistemul tac
tic preconizat, fiecare dintre selecțio-

nabili mai are mult de lucrat. Jucă
torii trebuie să-și subordoneze cali
tățile în folosul echipei și dacă nu 
vor înțelege acest lucru întreaga lor 
trudă va fi zadarnică. Singurul care 
merită să fie evidențiat după acest 
turneu este portarul Huber. Cornel 
Kusu, Claudiu Rusu și Schervan s-au 
detașat din rîndul celorlalți, care — 
cu schimbul — au greșit inadmisibil.

— Ce ne puteți spune în plus 
despre echipele întîlnite la Utrecht ?

— Olanda și R. F. Germania au 
readus in loturi jucătorii mai vîrst- 
nici, cu experiență. E drept, ele s-au 
impus la acest turneu amical, dar 
cred că mai bine procedează antre
norii iugoslavi care au acordat in 
continuare credit tinerilor. Și noi ne 
ghidăm după aceleași principii, gîn- 
dindu-ne de pe acum la viitoarea 
Olimpiadă, și cred că procedăm mai 
bine. Tinerii se vor roda, vor căpăta 
și experiență și atunci vor avea toate 
atuurilc de partea lor.

— Care va fi următorul test ?
— Trei partide cu campioana olim

pică, selecționata U.R.S.S., pe terenul 
acesteia, la Harkov. Trebuie să ne 
cunoaștem exact toți adversarii, să 
știm cu ce arme va trebui să luptăm 
ia campionatul mondial și viitoarele 
confruntări de amploare.

A. VASILIU

SABRERII - LA PARIS

FLORETIȘTII - LA BOLOGNA

Turneul constânfean al diviziei masculine

DEȘI FĂRĂ MIZĂ, JOCURILE AU FOST ATRACTIVE
La sfîrșitul săptămînii trecute. Sala 

sporturilor din Constanța a găzduit, 
în condiții organizatorice remarcabile, 
partidele penultimului turneu divizi
onar al campionatului național mas
culin de baschet. înaintea acestui 
turneu erau , cunoscute atît ordinea 
primelor două clasate — Dinamo și 
Steaua — cît și echipele care vor 
retrograda — Voința și Academia 
Militară. Trebuia, însă, stabilită ocu
panta poziției a treia a clasamentu
lui. Răspunsul l-a dat meciul Univer
sitatea Cluj — Universitatea Timișoa
ra, care a fost de fapt „capul de afiș" 
al acestui turneu. Victoria a revenit, 
după cum se știe, studenților clujeni’ 
care au beneficiat, și de data aceasta, 
de substanțialul aport al lui Demian, 
cel mai bun jucător de pe teren în 
meciul respectiv. Interesant’ de urmă
rit a fost și duelul, pentru supre
mația din clasamentul coșgeterilor,

dintre Demian și Czmor, cîștlgat de 
clujean, autor a 93 de puncte în trei 
meciuri.

Referitor la desfășurarea In ansam
blu a partidelor, deși majoritatea au 
fost lipsite de miză, trebuie să remar
căm strădaniile, încununate cu succes, 
ale jucătorilor de a realiza dispute 
spectaculoase, de un bun nivel teh
nic, deși la unii dintre ei, puțini la 
număr, am observat o oarecare obo
seală, determinată, credem, de numă
rul mare de meciuri pe care le-au 
susținut în ultima vreme. La reușita 
acestor izbutite spectacole baschet- 
balistice, o mare contribuție au adus-o 
arbitrii (am consemnat numai arbitra
je bune și toarte bune) care, lăsînd 
jocul mai liber, i-au dat cursivitate, 
făcîndu-1 mai dinamic.

Și la acest turneu, tinere talente 
ale baschetului nostru. Barna. Zdren- 
ghea, Mănăllă, Dan Niculescu, Cer-

nat, A. Molnar, 
avut o evoluție 
rîndu-se printre principalii autori ai 
succeselor echipelor 
parte.

Din păcate, trebuie 
actualitate atitudinea _______ .___
baliști, în special din rîndurile forma
ției LC.H.F. care, în loc să-și vadă de 
joc, nu făceau altceva decît să co
menteze deciziile arbitrilor și greșe
lile coechipierilor.

Braboveanu și alții au 
constant bună, numă-

din care fac

sâ readucem în 
unor baschet-

In încheiere, din nou citeva aspecte 
neplăcute t numărul foarte mic al 
spectatorilor, și aceștia prezenți doar 
la întîlnirile suținute de favorita lor. 
Farul ; programarea dinamovistiior 
de fiecare dată la oră înaintată (ulti
ma partidă), cînd In sală 
rămîneau nici 
urmări pe cei 
au evoluat cu

__  _____ nu mal 
10 amatori pentru a-i 
care, In iarna trecută, 
succes In C.C.E.

Adrian VASILESCU

CLASAMENTELE DIVIZIILOR A *

MOZAIC COMPETIȚIONAL

PĂRINȚI,
Faceți cunoștință copiilor dv. cu frumoasele păpuși Viviana, Viorica, 

Ulllana, Nlcoleta, Simina, camelia, Carmen.
de asemenea, cu Doina, Dorina, Cristina, Mircea, precum și cu ioana, Lu

ciana Aurora. Mifela, Otilla. Paula, Cătălin etc.
Unele păpuși vorbesc. închid și deschid ochii, au brațele și picioarele ar

ticulate. Viviana știe și să meargă 1
Lui Adrian. Valentin, Pulu. Răzvan, Pușa, Tanța, fetiței cu telefon și celei 

cu porumbei, școlarului fotbalist și altor figurine din plastic — cu chipuri de 
animale și păsări — copiii dv. le pot face bale.

Cu trusele radio, orice școlar poate deveni un radioconstructor.
Tot pentru viitorii constructori — jocuri de construcții din lemn, metal 

și plastic.
UN CADOU — O BUCURIE !

La numai o săptămînă după tur
neul de la Sofia și exact cu o lună 
înaintea campionatelor mondiale de 
la Gbteborg, scrimerii noștri par
ticipă la noi competiți internațio
nale. în cursul zilei de astăzi ur
mează să părăsească țara Ioturile 
de sabie și de floretă masculin, pri
mul cu destinația Paris, unde se 
va desfășura, simbătă și duminică, 
tradiționalul turneu patrulater „Cu
pa Santelli". ce reunește reprezen
tativele Franței, Italiei, României și 
Ungariei, iar lotul floretiștilor în 
orașul italian Bologna, unde se dis
pută, tot la sfîrșitul acestei săptă
mîni, o mare întrecere individuală 
pentru „Trofeul Giovannini"
petiție inclusă în Cupa mondială 
respectiva armă).

în turneul din capitala Franței 
vor reprezenta : Dan Irimiciue
cărui contuzie la mînă s-a vinde
cat), Dan Popescu, Alexandru Nilcă 
(clasat pe locul IV în turneul de la 
Sofia), Gheorghe Culcea (campio
nul țării) și tînărul Cornel Marin. 
îi va însoți antrenorul lotului, D. 
Mustață. Pentru deplasarea la Bo
logna, forul de specialitate a de
semnat pe următorii cinci floretiști 
(ce vor fi conduși de antrenorul fe
deral V, Chelaru): Mihai Țiu, Tu
dor Petrus. Ștefan Ardeleana. Au
rel Ștefan și Constantin Niculescu.

(cora
la

ne
(a

PROGRAMUL ULTIMULUI TURNEU 
AL CAMPIONATULUI IMASCULIN

Ediția a XXIV-a a campionatu
lui republican masculin se va în
cheia cu turneul care se va desfă
șura. de mîine pînă duminică, în 
Sala sporturilor din Cluj. Meciurile 
se vor disputa după următorul pro
gram (între paranteze, 
din tururile anterioare) : 
DE LA ORA 9,30: I.C.H.F. 
demia Militară (75—64,
Rapid — I.E.F.S (75—48, ,
DE LA ORA 16,00 : Voința — Farul 
(41—44. 55—65), Politehnica Cluj — 
Politehnica București (64—65,
61—68), Universitatea Cluj — Dina
mo (76—34 66—97). Universitatea 
Timișoara — Steaua (67—72. 86—84); 
SÎMBĂTA, DE LA ORA 9,30 : A- 
cademia Militară — Voința (62—60, 
64—48), I.E.F.S. — Politehnica Bucu
rești (96—72, 64—71) ; DE LA ORA 
16 : Universitatea Timișoara — Ra
pid (81—58. 64—51), Steaua — Dina
mo (55—65, 69—85), Farul — Uni
versitatea Cluj (85—76, 55—77), Po
litehnica Cluj — I.C.H.F.
44—53) ; DUMINICĂ, DE LA ORA 
8 30 : I.C.H.F. — I.E.F.S.
83—68), „U“ Cluj — Academia Mi
litară (102.—65, 60—50), Dinamo — 
Universitatea Timișoara (85—73, 
77—56) ; DE LA ORA 14 30 : Poli
tehnica București — Rapid (54—47, 
67— 66), Voința — Politehnica Cluj 
(68—67, 52—54), Farul — Steaua
(66—106, 60—62).

rezultatele 
VINERI, 
— Aca- 
108—79), 
69—75) ;

(65—80,

(45—62,

TURNEELE DE CALIFICARE 
IN DIVIZIA A

De mîine, orașele Bacău ți Pitești 
vor găzdui turneele de calificare în 
divizia A. la care vor lua parte e- 
chipele clasate pe primul loc în

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DE PREMII :
776.984 lei re-

FOND GENERAL
1.841.821 lei din care 
port.

EXTRAGEREA I : 4 3 5 36 7 1

aEXTRAGEREA 
43 37

Plata premiilor 
concurs se va face

Ii-a: 31 41 26

pentru acest 
astfel :

seriile diviziei B, adică Voința Ti
mișoara, I.M.F. Tg. Mureș, C.S.U. 
Galați și Universitatea București la 
băieți, Olimpia București, Metalul 
Salonta, Inst. pedagogic Tg. Mureș 
și Universitatea Iași la fete. For
mațiile masculine se vor întrece la 
Pitești, iar cele feminine la Bacău.

„ZONELE" CRITERIULUI 
JUNIORILOR MICI

Opt orașe ale țării vor găzdui, de 
vineri pînă duminică, întrecerile 
fazei de zonă a Criteriului național 
al juniorilor de categoria a 
(născuți în 1958 și mai tineri), 
dele participantelor Ia „zone" 
Cluj, Timișoara. Alexandria,
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
băieți. Brașov, Satu Mare. Caran
sebeș și Ploiești la fete.

Il-a 
Gaz- 
sînt: 
mu-

SE ÎNCHID ÎNSCRIERILE 
PENTRU FESTIVALUL 

MINIBASCHETBALIȘTILOR

1 iunie este ultima zi în care echi
pele doritoare de a participa la Fes
tivalul național de minibaschet se 
mai pot înscrie (telegrafic sau tele
fonic), pe adresa Consiliului orga
nizației pionierilor din județul Su
ceava. Amintim că Festivalul na
țional se va desfășura, la Suceava, 
între 18 și 22 iunie, la el puțind lua 
parte copii pe două categorii de 
vîrstă : născuți in 1960 și mai ti
neri. născuți în 1962 și mai tineri. 
Tot în ziua de 1 iunie se închid 
înscrierile pentru etapa de zonă (17 
—21 iunie) a campionatului de ca
lificare pentru diviziile școlară și 
de juniori.

DIN 30 MAI 1973
în Capitală începînd de la 7 iu

nie 1973 la 14 iulie 1973 ; în 
de la 11 iunie 1973 la 14 iulie

țară 
1973.

CIȘTIGURUE TRAGERII LOTO DIN 25 MAI 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 

rlante lO«/o a 
variante 50% 
rlante 10«/o a 
a 7.785 lei; a

1 : 3 va- 
a 2-a : 2 
și 7 va- 
3-a : 8J55

40.975 lei ;
a 13.868 lei
5.547 lei ; a
4-a : 16,55 a 4.022 Iei;

a 5-a : 69,65 a
181,95 a 366 lei.

956 Lei ; a 6-a :

EXTRAGEREA
3 variante 10u/0 t 
2,40 a 22.287 lei ;

a II-a : Cat. A : 
a 29.716 lei : B : 
; C: 5,40 a 9.905

86,80lei ; D : 20,30 a 2.635 lei • E ;
a 616 lei ; F : 194,60 a 275 lei ; X : 
1903,30 a 100 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSPORT

452 p.

FEMININ (final) 3. Univ. Cluj 30 22 8 2310-1924 52
4. Univ. Timișoara 30 21 9 2300-1990 51

I. Politehnica Buc. 27 25 2 1917-1484 52 3. LC.H.F. 39 16 14 2152-2122 46
2. I.E.F.S. 27 25 2 1826-1297 52 6. Farul Constanța 30 14 1G 1869-2070 44
3. Rapid București 27 20 7 1678-1416 47 7. I.E.F.S. 30 13 17 210T-2233 43
4. Voința Buc. 27 13 14 1681-1562 40 8. Politeh. Buc. 30 12 18 2003-2218 42
5. Univ. Timișoara 27 13 14 1590-1641 40 9; Rapid București 30 10 20 1929-2129 40
6. Univ. Cluj 27 10 17 1466-1670 37 10. Politehnica Cluj 8 22 1842-2132 38
7. Crișul Oradea 27 10 17 1429-1593 37 11. Voința București 30 5 25 1721-2111 35
8. Constr. București 27 8 19 1317-1479 35 12. Academia Militară 30 2 28 1876-2514 32
9. Voința Tg. Mureș 27 6 21 1548-1899 33

10. Sănât. Satu Mare 27 5 22 1445-1856 32 Clasamentul coșeelerllor: 1. DEMIAN
(„U‘‘ Cluj) 680 P. 2. Czmot■ (Universita-

Titlul dc coșgeteră a fost cucerit de tea Timișoara) 605 p, 3. Cernat (Steaua)
Dorina Suliman (Rapid). care a totalizat 523 p. 4—5. Cr. Popescu (Rapid) și Ro~

MASCULIN

Buc. 30 30 0
30 27 3

1. Dinamo
2. Steaua

2756-1945 60
2552-2029 57

man (Politehnica Cluj) 473 p, 6. Spînu 
(Farul) 472 p. 7. ctmpeanu (Universita
tea Timișoara) 4B4 p, 8. Braboveanu 
(I.E.F.S.) 43S p, 9—10. pasca (Farul) și 
Zdrenghea („U“ Cluj) 433 p etc.

S-AU ÎNCHEIAT

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE R.D.G
SIJHL, 30 (prin telefon). In loca

litate s-au încheiat azi (n.f. miercuri) 
campionatele internaționale ale R.D. 
Germane la tir, la care au parti
cipat trăgători din 13 țări, inclusiv 
sportivi din țara noastră. în ulti
mele probe, reprezentanții noștri nu 
s-au clasat pe locuri fruntașe. Doar 
liie Codreanu a obținut un exce
lent 400 p, din tot atîtea posibile, 
la proba de armă liberă calibru redus 
poziția culcat, dar evoluînd slab la 
celelalte poziții, el s-a clasat pe un 
loc modest. Concursul a fost de o 
valoare tehnică foarte ridicată, la 
proba de pistol liber, de pildă, câș
tigătorul. H. Vollmar (R.D.G.) a 
înscris 567 p — exact punctajul cu 
care suedezul Skanaker a cîștigat la 
Miinchen titlul olimpic, iar aeum, 
la Suhl, el s-a clasat pe locul 3,

cu 559 p. La această probă, românul 
Al. Gered s-a clasat pe locul 23 (din 
49 de concurenți), cu 542 p. Iată 
ciștigătorii probelor și locurile ocu
pate de români: pistol viteză — 
Buscher (Elveția/ 592 p.. 5. M.
Stan 588 p... 7. Al. Gered 587 p... 
31. Șt. Popa 574 p ; arma liberă ca
libru redus 3X40 f — Wunderlich 
(R.D G.) 1159 p. . 21 I. Codreanu
1 140 p (pe poziții : 4OO—363—377).,, 
41. I. Trăscăveanu 1 124 p... 54. Gh. 
Barbu 1 092 p ; armă standard 3X30 
f senioare — Nonka Satalova (Bul
garia) 578 p .. 8. Ana Goreti 558 p, 
9 Veronica Stroe 558 p... 12. Ioana 
Soare 555 p; talere aruncate din 
Șanț — juniori — Kriiger (R.D.G.) 
191 t... 17 M. Ispasiu 165 t... Tr. 
Zaharescu 144 t.

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
Cîmpulung, județul Argeș, Str. Negru Vodă nr. 185

CONCURS DE ADMITERE iN ANUL I (clasa a IX-a)
Examenul teoretic (română, matematică, istorie) are loc 

leași condiții și la aceeași dată ca la toate 
generală.

Vizita medicală și examenul practic încep cu 
mei lucrări scrise, pentru a permite candidaților 
scrie pentru concurs la alte unități școlare.

La examen nu pot fi înscriși candidați a căror vîrstă depășește 
corespunzătoare anului î. 
obișnuite, elevii vor prezenta ; fișa 
hepatice, examenul cardiovascular

cu mai mult de un an, vîrsta 
La înscriere, pe lingă actele 

medicală și rezultatul probelor 
și pulmonar.

Examenul practic constă din

liceele de
în ace- 
cultură

3 zile înaintea pri- 
respinși să se în-

Ia alegere din probele junioarelor de categoria all-a 
juniorilor de categoria a III-a pentru băieți :

• o probă 
pentru fete și

• 3 probe generale (60 m, săritură în lungime de pe loc și arun
carea mingii de oină).

Candidații care obțin nota 10 la proba la alegere nu mai sus
țin probele generale, avind media 10 la probele practice.

Media la examenul de admitere se calculează adunînd media 
examenului practic cu media obținută Ia obiectele de cultură gene
rală șl împărțindu-se la 2.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTER
NAT ȘI MASA GRATUIT.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, telefon 11638. 
zilnic între orele 7,00—15,00.



CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL ÎȘI RECONFIRMA 

REPUTAȚIA UNEI COMPETIȚII K.O.!
gȘk. BSâgafi lume

Danilo hanovici, președintele Federației iugoslave de box: IMPORTANTE HOTĂRÎRI

F. C. ARGEȘ — F.C. CONSTANTA 2-1 (0-0) SPORT CLUB BACĂU-RAPID 2-1 (1-0)
Timp excelent, ieri in Capitală, și 

pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, aproximativ 6 000 de specta
tori _au venit să urmărească un a- 
tractiv meci de Cupă. Speranțe 

. dreptățile. pentru că se întilneau 
două echipe de Divizia A, iar una 
dintre ele . nu era alta decit cam- 
ptoana țării ! Dar meciul n-a satis
făcut, căci în 90 de minute puțin 
au fost fazele care să placă. Partid 
a deoutat... de la cabine eu c 

<■ surprize. Ambele formații s-au , 
zentat în echipament complet alb.

țprin tragere la i " 
-.au fost aceia care___
de tricouri, niște tricouri vechi din... 

, magazia lui Dinamo. Apoi Dobrin 
’ n--- ;--- • "V 2
din motive disciplinare. A treia 

; priză, de care am amintit mai 
irite, slaba factură a jacului. 

. cu perioade de plictis, greșeli 
lârești si, chiar, indiferență.

F.C. Constanța a început mâi 
partida, dar Măreulescu a ratat ,..... ,
4 și 5). apoi l-a imitat Tănase (min. 
13). De partea cealaltă. Troi a șu
tat în... capul lui Ștefănescu. într-o 

:ă clară (min. li), 
un pas de gol (min.97) șj ' 

bară.
pauză,

Doar în

in-

ne
litera 
pre- 
),. și, 

sorti, constănțenli 
1 s-au împrumutat

jazia lui _____ .___
;a jucat, nefiind introdus în echipă. , .... ... sur-

î na
med 
cupi-

Mustățea a fost
!... 19). iar Troi

Jercan (min. 42) au șu-
:• fa:

la
’ (min. 27)
tat în ’ 

După
sfîrșit.
au murmura’

:: formației piteștenc. (Șut al lui Roșu), 
: în. min. 63, Turcu a ratai copilă

rește. în sfîrșit, în min. 72, una 
din echipe se desprinde Aceasta

acalmie pînă spre 
min. 53. spectatorii 

la a treia bară a

CHIMIA Rm. VILCEA

C.F.R. CLUJ 1-0 (0-0)
(prin telefon), 

joc de o bună 
un ritm susți-

30
un
cu
Rm. Vîlcea, 

luptînd cu , mai
mai 

mult

HUNEDOARA.
Partida a oferit 
factură tehnică, 
nu.t. Echipa din
omogenă,

curaj și deținînd inițiativa, a reu
șit o victorie meritată.

C.F.R.-ul a prestat un joc încîl- 
cit; individual..

Unicul gol, ăl partidei a fost în
scris. în min. 56, de Iordaebe, la o 
excelentă pasă , a lui lonescu, dar 
și cu concursul portarului Gadja, 
neinșpirat la această fază.

. După primirea golului, jucătorii 
clujeni încearcă să restabilească 
echilibrul -pe tabela de marcaj, însă 
apărarea Chimiei, în frunte cu 
Piptilie. este la post. Jocul e fru
mos, place spectatorilor, fazele se 
succed de la o poartă la alta și. 
în final, jucătorii vilceni ratează 
două mari ocazii de a majora sco
rul, prin.lonescu și Gojgaru’.

A. arbitrat bine Z. Szecsei (Tg. 
Mureș). -

CHIMIA : Stana — Crăciunescu, 
Ciobanii, Petrica, Haidu — P.inti- 
liA Șutra (min. 88 Burlaeu) — Do
nase, Gojgaru, lonescu, lord ache.

•‘C.F.R.: Gadja — I.upu, Dragomir, 
Vișăn, Roman — Szoke (min. 50 
M. Breton), Bucur — 'Jegean. Co- 
joearu, Adam, Petrescu.

lon VLAD cores p

este F.C, Argeș. Roșu a centrat, de 
Pe dreapta, și Radu a reluat în pla
să, de la 3—4 m. Mingea a venit Ia 
Radu din apropierea iiniei de fund, 
și n-a fost ofsaid, cum au reclamat 
chiar unii jucători constănțeni. In 
min. 8-1, la o lovitură liberă, Jerean 
a trimis lui Troi, complet liber la 
marginea careului, care, cu un șut 
pe jos, a mărit avantajul la 2—0. 
Meciul era tocat si golul lui Cara- 
man (min. 89) n-a făcut decît să mic
șoreze diferența. Invingătoarea pu
tea fi oricare din cele două echipe, 
pentru că nici ~ ‘

din
pentru că 
mi a ieșit

Arbitru!
<i condus'

una rm s-a detașat și 
mediocritate.
Petriceanu (București)

F.C. ARGEȘ •. Stan — Pigulea, 
barbu (min. 85 Olteanu), Vlad, fvan

—Mustățea, M. Popescu — Troi, 
Itcșii (min. 83 Casai), Radu, Jercan.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu —- 
Ghirc-a, Antonescu, Băloșu, Nistor — 
Constantines"u. Oprea (min. 58 Mihui

Tănase, (min- 43 Radulescu), Măr- 
culeseu, Caraman, Turcu.

Constantin ALEXE

GALAȚ1, 3» (prin telefon). întîlni- 
rea celor două echipe, din primul e- 
șalcn al fotbalului nostru, a susci
tat un interes deosebit, ilustrat prin 
prezența în tribunele stadionului 
„Dunărea'! a peste 18 000 spectatori! 
Cele două combatante au oferit o 
partidă agreabilă, de un bun nivel 
tehnic și spectacular. Chiar în min. 
2. Neagu ratează o mare ocazie, cînd 
Ghiță respinsese, nefalspirat. în pi
cioarele atacantului bucureștean. 
După acest început furtunos, băcă
uanii pun stăpinire pe joc, combină 
spectaculos, datorită, în special, a- 
portului laborios al mijlocașilor Du- 
țan si Urițcu. Și, astfel, asistăm. în 
min. 1.0, la deschiderea scorului : Bă
luță execută o lovitură de colț, ba
lonul depășește buchetul de jucă- 
*—'■ din careu, ajunge la Velicu — 

.... care cu un șut 
Tn minutul următor, 

Neagu întllnește bara ! 
sfîrșltul primei reprize, 

domină cu autoritate, 
lor sînț .linsite de clari- 

și eficiență. Pe fondul acestei
si

des tul

In repriza a Il-a, feroviarii atacă 
cu mai multă clarviziune, datorită 
introducerii Iul Năsturescu. In min. 
55, centrarea . acestuia îl găsește ex
celent pe Savu, care, de la numai 
5 m, ratează o bună ocazie de a e- 
gala. Cu cinci minute Înainte de 
sfirșitul jocului, Năsturescu face o 
cursă, în stilul său, trimite mingea 
lui Dumitriu II care reia, plasat, în 
poartă. In min. 88, Băluță, aflat ' în 
poziție de ofsaid, intră în careu și 
înscrie nestingherit : 2—1 pentru
Sport Club Bacău.

A arbitrat siab Tudorel Leca 
(Brăila).

„CLASAMENTUL PE NAȚIUNI VA El 
MULT MAI ECHNIBUAT CA ALTĂDATĂ'

Numeroși pugiiiști aspira la medaliile

campionatelor europene de box

tori din 
complet nemarcat 
plasat 
șutul 
Pînă 
bucureștenii 
dar acțiunile 
tate 
dominări, băcăuanii întreprind 
teva acțiuni, pe eontraatac, 
de periculoase.

înscrie. 
lui 
la

SPORT CLUB BACAU : Ghiță
Alto?, Catargiu.
I-Irițcn. Duțan (min.
- Băluță, "Dembrovschi, Pană, 
rea.

Velicu. Margasoiu —
85 Sinăuceanu) 

Flo-

RAPID : Niculescu — Pop. 
li. Marin, Grigoras — Savu, 

gelescu tmin. 85 Năsturescu) 
treanu (min. 85 Codrea), 
II, Neagu, Dumitriu III.

Boc.
An-
Pe-

Dumitriu

T. S1RIOPOL
ooresp. județean

CONSTRUCTORUL GALATI DINAMO 1-0 (0-0) !!!
Lotul boxerilor români (ji partenerii ele antrenament) ascultind ultimele 
sfaturi ale antrenorului emerit Ion Popa Foio : Paul ROMOȘAN

LUATE DE

CONGRESUL F.I.R.A»
VARȘOVIA, 30 (Agerpres). — La

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
congresului Federației internaționale 
de rugby (F.I.R.A.). Printre altele 
s-a stabilit ca viitorul campionat 
F.I.R.A.. care înlocuiește „Cupa Na
țiunilor". să se dispute după o nouă 
formulă. Echipele cele mai valoroa
se vor evolua în grupa A. în această 
grupă vor iuca Franța. România, Spa
nia, Polonia și Maroc. Grupa B va 
cuprinde formațiile Portugaliei, Ita
liei, Cehoslovaciei, R.F. Germania și 
Iugoslaviei. Conform noului regula
ment, nu se vor mai desfășura me
ciuri tur-retuf, urmînd ca fiecare 
echipă să joace două meciuri pe 
teren orooriu și două în deplasare. 
La sfîrsitul competiției, primele 
două echipe din grupa B vor pro
mova în gruoa A, iar ultimele două 
clasate' di" grupa A vor retrograda 
în erupă B.

Viitoarea ediție a campionatului 
F.I.R.A. rezervat echipelor de juniori 
se va desfășura în primăvara anului 
1974 la Heidelberg (R.F. Germania). 
La acest cambionat vor participa 8 
echipe : Spania. Franța. România. 
R.F. Germania, Polonia, Cehoslovacia, 
Italia și Maroc.

Sur

de

au tratat par
ia 

ultimei " ediții

PLOIEȘTI, 3« (prin telefon).
priză de proporții pe stadionul Pe
trolul, aici unde aproape 3 000 
oameni se întreabă da-că intr-adevăr
Dinamo a părăsit competiția. Aceas
ta este, însă, realitatea pentru că 
merituosul lider al seriei a IV-a a 
Diviziei C, Constructorul Galați, nu 
s-a intimidat de faima adversarului 
sâti, ba mal; mult a speculat ușurința 
cu - oâre buctlreștenii
Uda. Și așa, după ce a eliminat 
Galați . pe finalista
(1—0 cu Jiul,!), acum Constructorul 
a scos din „Cupa României" pe una 
din favorite. Și nu prin grațiile re
gulamentului sau printr-un anlijoc, 
<:i prin joc ambițios: și inteligent, te
nace și. ipcid în apărare și viguros 
pe contraatac. Constructorul Galați a 

a-
aș- 
c'e-

ță și, de la circa 14 m, a șutat pu
ternic. Rămureanu, greșind, g boxai 
balonul în plasă, în coltul din dreap
ta sa : 1—0. Nu fusese de altfel sin
gura ocazie a jucătorilor antrenați 
de V. Lupan și D. Boieru. Ei dove
diseră din start o neașteptată 
drăzneală pe contraatac, iar

. (min. 9).. loniță (min. 31), 
(min. 63) și ploeșteanu (min. 
fost ' Ia eițiva. pași de 
zai Pentru că,. deși 
conducerea ■ acestui
au crezut că; victoria ,vă 
sine și n-au. forțat, iar ‘ ațunej 
au simțit pericolul eliminării și 

•' căutat, golul, portarul Șerbăpciu
defensiva bine ordonată de Olteanu 
Si’ Podeț "au respins total: Așa incit 
Constructorul Galați poate fi. consi
derată acum, fără- rezerve, .marea re
velație'a. actualei ediții. ■ ;;

Arbitrul I. Ghilibar (Pitești). a 
topdus cu ireș'elj următoarele for
mații:' -

CONSTRUCTORUL GALAȚI : Șer- 
' 'baribiu -U Vuîpea'nu .(min. AS" Bpte-a), 

Olteanu; .Podeț,-. Petreâ Ploeșțea-

m-
Manea 
VocllHl
80) ați

marea surpri- 
s—au aflat la 

joc, dinamoviștii 
veni de la 

eînd 
au 
și

învins pe Diiiamo1 cu 1—0 ‘ exact 
tonei ' cînd , mai ’ toată lumea "se 
tepla ca „echipa cea mieă“ să 
dez'e ’ presiunii, din repriza secundă,
făcută însă fără prea multă inșpi 
rație ’de blicureșteni. A învins, prin- 
ir-un gol, îfisiîrjsȚ' în min. 81;
Toniță l-a deschis foarte bine
Ploeșteanu, acesta a pătruns în for-

cinci
pe

f

„U" CLUJ-SPORTUL STUDENȚESC 5-4 (0-1, 1-1, 1-1)
DUPĂ LOVITURI DE LA 11 METRI

peste,. așteptări".a bucureșțeni- 
Cjare ați "prezențaț o garnitură

BRAȘOV. 30 (prin telefon). La
Brașov n-a fost deloc un niței în
..familie", ambele echipe disputîn- _
du-și cu ardoare șansele de califi- neret-rezerve. Au marcat Georgescu 
care în sferturi. Acest lucru a creat 
un joc atractiv, al cărui învingător 
n-a fost cunoscut — spre satișfac-

■ ția celor peste 2 000 Spectatori'pre- 
zenți în tribunele stadionul Tinere
tului — decit după aplicarea ulti
mului punct din regulamentul com
petiției, executarea loviturilor de 
la 11 m.

Clujenii, în formație completă, 
au fost vădit incomodați de evolu-

tiă
lor, 7 ..... ........... ..
cu multi jucători ai echipei’de ti

(ițim. 38) ■ și Mureșan. (min. 54). 
Loviturile de la 1.1 m -îîu. fbsț'trans
formate de către Cojbcaru, Șerbă- 
nică, Tănăseșcu (Sobrtul studen
țesc), 'respectiv Ljică, Mureșan, Ui- 
făleanu și. Anca.

A arbitrat bine. Tr. Moarcăș (Bra
șov). " ■ ■

METALUL BUCUREȘTI-U.T.A. 1-1 (0-0, 1-D

SPORTUL STUDENȚESC: Ion 
Vasile,.— Jurcă, Șerbățiîcă, Arde- 
leanu, Ciocîrlan — . Tănăseșcu, Tț-ti- 
halâche (min. 7.1 Beleaua) — Le- 
șea-nu, 
(min.

Cojocarii," Stroe, Georgescu 
112 Radu).

nu, Cicrnega, — Cristescu (min. 87 
Adamache), V.ochin, Ioniță, Manta ;

DINAMO : Rămureanu - Cosma. 
G. Sandu. Sâlmăreanu ii. Deleanu 
— Dinu. Nunweiller — Lucescu, Bă- 
tacliu (min 46 Moldovan), Dumitra- 
che. Fl. Dumitrescu (min. 78 II. Po
pescu). ’

TELEX

Mircea M. IONESCU

PETROLUL PLOIEȘTI -

F. C. GALATI 2-1 (2-0)
BUZĂU

ific . . 
tați tehnice.

i.e .......... ...
, . ... 7 000 de spectatori, ba

lanța a înclinat îti favoarea echipei 
Petrolul, Ploiești
Ilie Oariă' au 

calitățile fizi-

ll# (prin
de Cupă, fără

La capătul întîlnirii, 
stadionul Gloria în

telefon). Joc spe- 
prea multe ea-

desfășA-ata 
prezenta ' a

UROBETA TR. SEVERIN, 30 (prin 
telefon). Confruntarea dintre aceste 
două1 formații a plăcut, existînd de a 
lungul celor 120 de minute perioa
de foarte bune de joc. Surprinzător 
pentru localnici, echipa care a jucat 
mai bine a fost Metalul. Bucurește- 
Lix, mai vioi, mai dîrzi, mai hotărîți. 
au fost mereu primii la balon aler- 
gînd mai mult, combinînd mai bine, 
ereîrid numeroase 
Frofilînd și de 
metalurgist ii au 
poarta arădenilor 
zia șuturilor lui 
Trandafilon ți 
vat pe Vidac de . . 
trei goluri gata făcute.

Imediat după pauză, Kun, 
îa doi metri de poarta iui 
iescu, a șutat pe lingă bară, 
cea mai mare ocazie a meciului. 
Totuși, în min. 58 U.T.A. deschide 
scorul prin Broșovschi, în urma unei 
fșze inițiate de Petescu și conti
nuată de Domide. Dar bucureștftnii 
nu resimt șocul, se mobilizează și 
preiau din nou inițiativa pe care nu 
o vor mai ■ părăsi pînă la sfîrșitnl 
partidei. La un corner executat de 
Decu (min. 64), mijlocașul Fătu, ve
nit . prompt în careu, reia fulgeră
tor. ■ egalînd. Apoi, rînd pe rînd

faze spectaculoase, 
avantajul vîntutui, 
asaltat din start 
și numai impreci- 
Rădoi, Georgescu.

Ian ou l-au
cel puțin

sal- 
douâ-

singur
Torșu- 
ratînd

Trandafilon
82) și, din
88) șutează

Georgescu (min. 
(min. 77), Decu 
nou, Georgescu 
foarte tare din .  ,
însă, pe lîngă poarta lui Vidac.

în prelungiri, Iancu (min. 1121, 
Georgescu (min. 113) și Broșovschi 
(min. 117) ar fi putut marca golul 
victoriei, dar au ratat. Conform re
gulamentului. fiind de categorie in
ferioară, Metalul se califica pe de- 

■plin meritat în fața unei echipe 
obosite, din rîndul căreia doar Polo
ni, Petescu, Sehep și Popovici- nu 
s-an împăcat nici un moment cu 
gîndtil eliminării.

75), 
(min. 
(min.

poziții excelente,

CLUJ: Ștefan — Crețu.
Solomon. Cîmpeânu ; (min. 46

.,U”
Pexa,
Munteanul — Mihăila, Aneă.Uifă- 
lc-anu. Mureșan, Coca (min. 83 Bar
bu) Lică.

mai exp^rim'e nta te, 
Elevii ’ ăritrenorjilui 
știut șă' contracareze’ . ....... __
cet și gig găl’ățenilar, ’ eontro-
'lîrid . apr.'-ape ' îp penrianență ‘ jocul. 
De altfel, ploieștenii, după ce ' au 
punctat chiar în 'primul minut (au
tor Pîrvu), și-.șu. mai creat cî te va si
tuații favorebile de a-si mări avan
tajul, 'însă J. Constantin (min. 29) și 
Dincuță (min. 36) au ratat. In min. 
"6r„ însă. ■ o acțiune începută de 
Constantin- a fost
Pîrvu.

După înscrierea
Jă,țenii au apela.! „ . .......... . ._
lor pentru a restabili egalitatea, dar 
dominarea lor teritorială nu a fost 
materializată, 
ta.- 19 și 5o) . . ____ .
ireșit ocaziile . respective-

In repriza secundă, ploiestenii au 
avut mai mult inițiativa, dar înain
tașii au greșit.deseori ținta. în schimb. 
jUcăt-orii* de la F. G. Galați s-au 
apărat' vai, bine, au --inițiat cîteva 
acțiupi, periculoase ,1a poarta adver
să, -•una" dintre ’ ele fiind, concretizată 
de Moraru (min. 77). în ultimele 10 
minute, F.’ C? Galați a atacat dez
lănțuit dar apărarea Petrolului a 
rezolvat situațiile critice.

A arbitrat fâârte’bine M Rotaru 
(Iași). •

F. C. GALAȚI: Hagioglu (min. 
46 ; Gheorghiu) — Șopterear.u, Cos- 
tea, Adam,. I. Nicu — Morahai. Ko- 
ronnsi ' — Moraru, Ionică, 
(rriin. 46 Enache), Lazăr.

finalizată tot
I. 

de

gă-primului gol, 
la toate resursele

deoarece Lazăr (min. 
ii Grozea (min. 23) au

Grozea

PETROLUL : Tănase - N. 
Tudorie , (min. 86 : jMierluț), 
Gruber — Crîngasu, Cozarec 
cuță, I. Constantin, Pîrvu (min. 
Curcă), Pisau.

Tones ou, 
Ciuoitu. 
— Din-

75,

Carol GRUIA — eoreșp, județean Pompiliu VINTILA

Corect arbitrajul, lui .Sever Dră- 
gulici (Dro'oeta . Tr. Sev'erin).

METALUL: Iorgulescu (miri. 80 
Petre) — Nedelcu, Moraru, Sîrbu, 
Viță — Profir. Fătu — Iancu. Geor
gescu, .Trandafilon, Rădoi (min. 46 
Decu).

U.T.A. ; Vidiac —- Purima (min. SI 
Calinin), Sehep, Pojoni, Popovici, 
— Petescu, Domide — Axente, Bro- 
sovschi, Kun, Condruc (min. 76 Pe- 
trișor).

Lourențiu DUMITRESCU

STEAUA - ȘTIINȚA PETROȘANI 4-1 (3-0)
STEAUA : Haidu-—’Negrea, Sma- 

randăche, ; Hălmageami, Cristache 
(min. 65 Iovănescu) — Dumitru (din 
min. 46 Ștefănescu), Vigu — Pan- 
tea, Tâtaru, Năstase, Vlad.

SIBIU. 30 (prin telefon».
Aproximativ 10.000 spectatori au 

fost prezenți azi pe stadionul „Me
talul", la partida dintrfe Stfeâua — 
București și divizionara ,,C“ Știința 
Petroșani.

De lă început, militarii pun'ștă- 
pînire pe joc, dominind și reușind 
să înscrie de patru ori prin ;Crisța- 
che. (min, 21), Năstase (min. 32 și 
76), Tătarii (min. 38, dintr-o lovitu
ră de la 11 metri): goluț studenților 
a fost înscris în min. 88 de Alexan
droni, dintr-o lovitură de la 11 me
tri- . ;

Au jucat formațiile:

ȘTIINȚA PETROȘANI: Boghia- 
nu — Nădășan, Zăvălaș. Burnete, 
Grizea —Rusu, David (min. 65 Ho
țea) — Gruia (min. 54 Ștefan), Faur, 
Bîtea, Alexandroni.

A arbitrat bine Tudor Andrei 
(Sibiu).

Gh. TOPARCEANU, cores p.

AZI, LĂ MASSĂ, IN TURNEUL U.E.f.A.

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI

ÎNTÎLNEȘTE
FORTE DEI MARMI, 30 (prin telefon, 

de la trimisul nostru).
Frumoasa stațiune balneară, si

tuată pe riviera levantină a Mării 
Ligurice. Forte dei Marmi, Vechi 
centru de export al marmurei sta
tuare. excavată din Alpii Apuani, 
este, de 24 de ore gazda a opt e- 
chipe naționale de juniori, din gru
pele A și C ale turneului U.E.F.A, 
printre care și aceea reprezentînd 
culorile țării noastre.

Plecată, de pe Aeroportul Oto- 
peni, marți dimineața în jurul orei 
9. delegația fotbaliștilor români a 
ajuns, mai întîi, după aproximativ 
100 de minute de zbor, la Roma. 
A urmat o scurtă escală, în vestita 
zonă turistică a capitalei italiene, 
Lido di Ostia, după care călătoria 
ji fost continuată cu un autocar.

REPREZENTATIVA ITALIEI
pus la dispoziție de organizatori impuse de dificultatea în perspec-
competiției, de-a lungul coastei 
Mării Tireniene, pe ruta Civita
vecchia — Grosseti — Livorno —- 
Pisa — Viareggio, ajungîhdu-se la 
Forte dei Marmi, seara la ora .20. 
Cu aceasta s-a încheiat, practic, și 
programul primei zile, destinat ex
clusiv deplasării.

Ziua de azi (n.r. ieri) a fost re
zervată, în prima sa jumătate, vi
zitării stațiunii și a. împrejurimilor 
sale, iar după-amiază unei ședințe 
de antrenament, la aceeași oră a 
meciului cu Italia, adică la 17;30. 
Cei doi antrenori ai lotului nostru, 
C. Ardeieanu și I. Voineseu, au lu
crat intens cu întreg efectivul de 
jucători, pregătirea avînd. înprin- 
cipal, un conținut fizic, completat 
cu unele elemente tactice specifice,

tiva jocului cu formația țării gazdă. 
Concomitent cu activitatea de pre

gătire propriii-zisă, merită a fi sub
liniat și efortul depus de medicul 
lotului dr. M. Georgescu pentru re
cuperarea totală a celor cîțlva ac
cidentați, printre care și trei din
tre piesele de, bază ale echipei, 
Naghi, Stoiea și Răducanu. în aces
te condiții, mîine (n.r. azi) pe Sta
dionul comunal din Massă, speran
țele noastre, pentru un rezultat și 
o comportare care să ne satisfacă, 
se îndreaptă către următorul „11“ : 
C1UREA — CHIVU, NEGRUȚTU, 
NAGHI, LUCUȚA — HURLOI, 
îUGA — CRIȘAN, . STOICA, RA- 
DUCANU, ȘUMULANSCHI.

■Meciul cu Italia — echipă în 
rîndul căreia evoluează o serie de

Iată programul complet din 
prima zi a turneului U.E.F.A.:

Gr. A : ROMÂNIA — Ita
lia, orele 17,30,- Ia Massa (ar
bitru. I. Petersen — Dane
marca) ; R. F. Germania — 
Norvegia, la Forte dei 
Marmi;

Gr. B : Irlanda — U.R.S.S. 
(Pistoia) : Bulgaria — Dane
marca. (Monsumărio) ;

Gr. C : Anglia — Islanda 
(Viareggio) ; Elveția — Belgia 
(C"jtara) :

Gr. D : Austria — R. D. 
Germană /MontecatinP, Ce
hoslovacia — Scoția (Lucea).

fotbaliști valoroși, cum ar fi Bini 
(Inter), Di Bartolomei și Rocco 
(Roma), Maggiora și Chiarenza (Ju
ventus) și, mai ales, Desolati (Fio
rentina) — este așteptat aici cu 
deosebit interes, o dovadă în plus a 
importanței pe care o acordă orga
nizatorii acestei întîlniri o consti
tuie și faptu] că ea va fi televi
zată în întregime, în direct.

Mihai IONESCU

BELGRAD (prin telefon). — Pre
ședintele Federației iugoslave de 
box, arbitrul international Danilo 
Ivanovici a acordat recent nresei 
un amplu interviu cu privire la 
campionatele euronene de box care 
încep mîine la Belgrad. Iată cîte
va fragmente din inte’Vrul amintit.

— în ultimul timp. Se con
stată un oarecare progres al bo
xerilor din țările balcanice. 
Presupunem că pe teren pro
priu ei vor fi și mai redutabili. 
Credeți in succesul pugilistilor 
iugoslavi 2

— Cred. dar. nu-mi fac prea mul
te iluzii. Dacă m-ati întreba cine 
ar avea șanse, aș spune Vujin. Be- 
lici și Parlov. Vu.fin este tare ca 
b stîncă. dar nu dispune de o. teh
nică corespunzătoare. Belici este 
bine armat din. punct de vedere 
tehnic, dar nu posedă o lovitură 
puternică. în schimb. Parlov pose
dă amîndouă aceste calități, este 
multilateral, are clasă. El mi se 
oare cel mai aproape de o ••meda
lie. în rest, dispunem în acest mo
ment de o echipă puternică și e- 
chilibrată. dar eventualele ei suc
cese ar fi mai degrabă legate de 
b scădere a nivelului boxului euro
pean. decît de calitățile propriu- 
zise ale componentilbr ei.

— Prevedeți o asemenea scă
dere ?

— Poate. Nu uitați că în ultimul 
meci direct, la Zrenjanin. Iugosla
via a învins Polonia, una dintre

favoritele ringului european, cu 
16—4 !

— Ce echipe vi se par a fi 
favorite Ia Belgrad ?

— Vor ' aca, cred, pe tot fron
tul. pugiliștii bulgari. în mare pro
gres. Hotărîți să se revanșeze după 
infrîngerile de Ia Madrid și Miin- 
chen. românii vor avea si ci un 
cuvint greu de spus. De asemenea, 
repet, iugoslavii. în general, soco
tesc că în finale vor ajunge bo
xeri din mai multe țări așa îneît 
clasamentul pe națiuni va fi mult 
mai echilibrat ca altădată.

★
Concomitent, ni se anunță că la 

Belgrad, toate preparativele sînt în
cheiate și campionatele europene de 
box pot începe. Constructorii noii 
săli „Pionir" sint mîndri de opera 
lor : tribune încăpătoare pentru 
8 000.de spectatori, așezați confor
tabil și cu bune posibilități de yi- 
.zionare.

în* capitala Iugoslaviei se consi
deră că cele mai mari șanse de a 
obține titluri aparțin boxerilor din 
U.R.S.S., Bulgaria, România, Polo
nia și Ungaria. în ceea ce priveș
te șansele echipei Iugoslaviei, se 
menționează că selecționerul Toma 
Hladni și antrenorul Bruno Hras- 
tințki au făcut treabă bună, apre- 
ciindu-se că printre favoriții cam
pionatelor se numără Parlov, Be
ri eș, Popovici și Petrovici.

DUȘAN BUGARIN

După 11 runde. în turneul international 
de șah de la Dortmund conduce Hecht 
(R. F, Germania) cu 71'» puncte, urmat 
de Spasski (U.R.S.S.). Ponov (Bulgaria) 
și Andersson (Suedia), fiecare cu cile 
7 p. Victor Ciocâltea ocună Tocul 10 cu 
5 p. și o partidă întreruptă. Tn runda a 
11-a Ciocâltea a întrerupt partida eu 
englezul Keene, în poziție complicat-3.

Tn turneu] internațional feminin de șah 
de la Piotrkow Tribunalski. dună 3 
runde conduce Erenska (Polonia) cu 
2’.’> p. Șahista româncă Eleonora Go
gii ea a remizat în runda a doua cu Van 
der Giessen, jar partida din runda a 
3-a a întrerupt-o.

S

Grupa A a preliminariilor zonei asiatice 
a campionatului mondial de fotbal, des
fășurată la Seul, a fost cîștigată de e- 
ciiipa Coreei, de sud, care în meciul 
decisiv a învins cu t—0 (după prelun
giri) formația Israelului. Echipa Co
reei de sud va întîlni pe învingătoare» 
jocului Australia—Iran. Echipa care va 
cișt-iga acest meci va oarticipa la tur
neul final din R. F. Germania.

■
Echipa de fotbal S. C. Anderlecht a 
cîștigat din nou „Cupa Belgiei". în fi
nală Anderlecht a învins cu 2—1 (1—0) 
echipa Standard Liege.

In meci retur pentru finala „Cupei 
campionilor Americii de Sud“ la fot
bal. echipele Colo Colo (Chile) șj Inde- 
pendiente (Argentina) au terminat la e- 
galitate : 0—0. Cele două formații ur
mează să se întîlnească, vineri, la Mon
tevideo, într-un joc decisiv.

ROLAND GARROS 73 
CONTINUĂ PRINTRE 

AVERSELE DE PLOAIE
Meciul Năstase — Jauffret din nou amin at

La prima ei apariție pe 
terenurile ^pariziene, ti- 
năra americană Chris 
Evert (17 ani), lidera 
Marelui Premiu femi
nin. impresionează pmn 
stilul ei foarte perso

nal
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

PARIS, 30 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Averse de 
ploaie și. surprize, iată caracteristi
cile acestui Roland Garros ’73 care 
continuă — și în a doua săptămină 
— să facă necazuri organizatorilor 
și participanților. Cei dinții au di
ficultăți în a justifica prețurile-re- 
cord de 40 și 30 de franci biletul, iar 
ceilalți sint necăjiți de a se vedea 
blocațf de un program care avan
sează foarte greu. In plus, de luni, 
toți așii sint așteptați la Roma, un
de tradiționalul turneu de ia Foro 
Italico a și început cu meciurile de 
calificare. Ultimul Roland Garros 
rămîne mohorit, cu toată inovația 
coloristicâ permițînd participanților 
să poarte tricouri „pastel”, conform 
noii Inode din tenis. Arii zis ultimul, 
fiindcă de anul viitor cazmalele vor 
da jos bătrîna tribună construită în 
1927 pentru „mușchetarii" Franței, 
care aduceau Cupa Davis în Europa, 
în jocul ei se va construi un teren 
central cu acoperiș demontabil, în 
stilul celui de la Montreal, după 
ultimul răcnet al tehnicii arhitecto
nice. Atunci, primăverile ploioase nu 
vor mai sta în calea sportului cu 
racheta, căruia i spunea altă dată 
„alb“.

în această seară de miercuri, ple
căm de la teren cu un nou program 
ad-hoc alcătuit pentru a doua zi, 
care nu va putea fi respectat însă 
decît dacă barometrul va renunța la 
cotele sale joase de pesimism. Ră- 
mîn de disputat joi, șase meciuri 
din optimi de finală, printre care și 
cel mereu, amînat dintre Ilie Năstase 
și Francois Jauffret. Mai trebuie să 
joace Taylor cu Gerken, Pilici — 
Froehling, Smith — Okker, Borg — 
Panatta, Ashe — Bertolucci. Azi. 
Arthur Ashe a încheiat victorios ou

6— 4 setul patru și ultimul, din par
tida sa cu H. Solomon. Pentru „sfer
turi" sint calificați deocamdată nu
mai doi jucători, Toni Gorman si 
Jan Kodes. Ultimul, cum se știe, a 
trecut greu de rezistența „veteranu
lui" iugoslav Bora Iovanovici, care 
-■ vom adăuga — conducea cu 5—3 
în ultimul set, pierdut în prelungiri 
Remarcabilii probă de vitalitate 
pentru cei 33 de ani ai săt

Printre picături, continuă să se 
joace dublurile. Se cunosc primii se_ 
mifinaliști. Sînt Ilie Năstase și Jimmy 
Connors, care au întrecut cu 6—4-
7— 6 (tie-break 7—1) pe D. Stockton 
— B. Gottfried. Pentru a afla pe vi
itorii lor adversari, trebuie să facem 
însă o incursiune adîncă în tabloul 
probei : ei vor fi aleși între vest- 
germanii Fassbender — Pohmann și 
învingătorii dintr-un meci restanță 
opunînd perechile Froehling — Pă
săroii și Estcp — Warwick. Cam atît.

Ce fac doamnele ? Privesc prin 
geamurile aburite cursa norilor ce 
coboară mereu deasupra arborilor 
din Bois de Boulogne și meditează, 
poate, asupra surprizelor înregistra
te pînă acum. Cea mai importantă, 
desigur, este eliminarea favoritei nr 
3, englezoaica Virginia Wade, de că

tre jucătoarea franceză Osiile de 
Roubin. Ne amintim că aceasta a 
avut, in primul tur, o partidă foarte 
grea în fața tinerei speranțe româ
nești Mariana Simionescu. Acum 
Odile întîlnește în „sferturi" pe 
Francoise Durr, în ceea ce trebuie să 
fie un derby francez ai turneului. O 
semi-surpriză și la dublu feminin : pe
rechea vest-germană Masthoff ;— 
Ebbinghaus a dispus ca 3—6. 6—3, 
8 6 de australiencele Gooiagong — 
Young.

S-au jucat și cîteva partide din 
proba de dublu mixt. Perechea ro
mână iudit Gohn — Dumitru Hără- 
dău a debutat bine. înringind cil 
6—4, 6—4 pe francezii Pruvot — Ruăl. 
Joi ar trebui să intre în conqur.ș ju
niorii și junioarele, în turneele la 
care delegația română se prezintă cu 
trei jucătoare bine cotate (Virginia 
iluziei, Mariana Simionescu și Flo
rența Mihai) și un jucător despre 
care se aud lucruri bune (Mihai Tă
băraș). Noi starturi, dacă ploaia nu 
va fi de altă părere...

GILES DELAMARRE
„Miroir" — Paris

■ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI

AJAX AMSTERDAM A CÎȘTIGAT CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Aseară, la Belgrad, în fața a aprdane

100 G00 de spectatori s-a desfășurat fi-

RULMENTUL — FARUL 11—6, 
LA RUGBY

La Bîrlad s-a desfășurat, ier! după- 
amiază. întilnirea restanță din cam
pionatul Diviziei A de rugby, intre echi
pele Rulmentul și Farul. Gazdele au 
dominat, cîștiglnd cu 11—6 U—*>). Au 
înscris : L. Ciorki (drop!. Bolea (încerc.), 
T. Ciorici (încerc.) pentru Învingători, 
respectiv, Caragea (încerc,) și Leciu 
(transf.). A condus P. lonescu (Bucu
rești). De notat că. în niin. 73, echipa 
Farul, la îndemnurile antrenorului Du
mitru lonescu, a părăsit terenul,: meciul 
terminîndu-se, astfel, cu 2 minute mai 
devreme. (E. SOLOMON — coresp.).

nala celei de a XVIII-a ediții a Cupei 
campionilor europeni la fotbal. întîlnî- 
rea 'dintre Ajax Amsterdam șl Juven
tus Torino a revenit formației olande
ze. eu scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Bep (min. 5).

Alte amănunte în ziarul de mîine.

TURUL ITALIEI
Etapa a xi-a din Turul italiei (Lan- 

ciano — Benvento, 230 km) a fost cîș- 
tigată de belgianul Roger de Vlaeminck 
în 6h 58:14. Tn clasamentul general, 
continuă să conducă Eddy Merckx.

ECHIPA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT „FESTIVALUL MONDIAL" LA
BASCHET (MASCULIN)

L,a Lima au luat sfirșit meciurile tur
neului final al „Festivalului Mondial" la 
baschet (masculin). In cel mal intere
sant joc, s-au Întâlnit reprezentativele 
U.R.S.S. și S.U.A Baschetbaliștii sovie
tici au terminat învingători cu scorul 
de 68—60 (29—28).

Echipa Cubei a dispus cu scorul de 
86—77 (45—42) de selecționata iugoslaviei.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. - 8 p.
2. Cuba — 7 p. ; 3. Iugoslavia — 8 p. ;
4. S.U.A. — 5 p. ; 5. Peru — 4 p
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