
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
ÎN PIEȚE Șl ÎNTREPRINDERI BUCUREȘTENE

Prezența secretarului general al partidului în mijlocul cetățenilor Capitalei, întîlni- 
rile și discuțiile sale cu oamenii muncii deschid largi perspective nu numai pentru 
colectivele vizitate, ci pentru sectoare întregi ale economiei, pentru îmbunătățirea conti

nuă a condițiilor de viață ale populației.

O zi obișnuită din activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. O zi 
ca oricare alta, în care biroul de 
lucru al conducătorului partidului 
și statului nostru a fost însăși viața, 
cu clocotul ei, cu marile împliniri 
în drumul nostru spee mai bine, 
dar și cu neajunsurile pe care pu
tem și trebuie să le înlăturăm pen
tru a atinge țelurile spre care tin
dem. A intrat în conștiința țării, 
a fiecăruia dintre noi necesitatea de 
a-1 vedea pe tovarășul Ceaușescu 
prezent în mijlocul oamenilor, la 
locurile de muncă sau acolo unde 
se asigură aprovizionarea cetățeni
lor, întîlnindu-se cu muncitori din 
uzine și de pe șantiere, cu specia
liștii, cu lucrătorii din comerț, gos
podine, discutînd probleme concre
te, a căror rezolvare deschide apoi 
largi perspective nu numai pentru 
colectivele vizitate, dar pentru sec
toare întregi ale economiei, pentru 
îmbunătățirea continuă a condiții
lor de viață ale populației.

Vizita din dimineața de joi, 31 
mai, prin piețe ale Capitalei, la im
portante obiective industriale, s-a 
soldat, ca de fiecare dată, cu con
cluzii și indicații menite să condu
că la perfecționarea activității gos
podarilor Bucureștiului, a conduce
rilor de întreprinderi și ministere 
economice.

în timpul vizitei, secretarul gene
ral a fost însoțit de Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară. Ca o 
nesfîrșită coloană sonoră, orale și 
ovații, aplauze, urări de sănătate și 
de viață lungă, au ilustrat senti
mentele față de tovarășul Ceaușescu. 
exprimate emoționant de cele mai 
largi categorii de cetățeni ai Ca
pitalei.

în vechiul cartier muncitoresc, 
astăzi întinerit de noile blocuri de 
pe bulevardul „1 Mai”, în inima va
dului comercial al Oborului, la hala 
„Traian“, în piețele „Rahova** și 
,,Pantelimon“, în toate aceste locuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
înconjurat de mii de locuitori ai o- 
rașului, fiecare dintre ei dorind să 
strîngă mîna secretarului general al 
partidului, să-i împărtășească gîn- 
durile, bucuriile și greutățile.

Întîmpinat astfel, pretutindeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizi
tat, timp de mai bine de două ore, 
cinci vaduri comerciale — unde a- 
proximativ un sfert din populația 
orașului cumpără cele necesare —

din diferite cartiere ale municipiu
lui, ceea ce a permis cuprinderea 
și analizarea principalelor proble
me ale aprovizionării bucureștenilor.

In centrul dialogului de lucru cu 
gospodarii orașului s-a aflat consta
tarea că pe piețele Capitalei, atît co
merțul de stat, cît și cel coopera
tist, precum și producătorii indi
viduali asigură o bună aprovizio
nare cu produse agroalimentare, cu 
legume și fructe de sezon. Ca într-o 
vastă vitrină a primăverii, la stan
duri și tonete sînt etalate mărfuri 
proaspete, de bună calitate, care în
trunesc aprecierile cumpărătorilor.

Interesîndu-se de calitatea și va
rietatea produselor, de prețurile lor, 
secretarul general al partidului a- 
rată în discuția cu conducerea Mi
nisterului Comerțului Interior, cu 
primarul general al Capitalei că se 
impune prezența unui sortiment 
mai bogat, repartizat pe tot timpul 
zilei, îndeosebi la semipreparate din 
carne și pește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește în repetate rînduri în fața 
standurilor de vînzare a produse
lor agroalimentare, degustă 
produse, 
calitatea

unele 
cercetează îndeaproape 
legumelor și fructelor, 

cere opiniile cumpărătorilor, 
vînzătorilor.

Apreciind că, într-adevăr, 
existat unele greutăți obiective 
ce privește aprovizionarea cu unele 
soiuri de legume timpurii, cu fruc
te, dat fiind timpul nefavorabil pen
tru agricultură, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, totodată, că 
sînt toate condițiile pentru ca în 
următoarele două săptămîni piețele 
să primească din belșug ceea ce 
este necesar pentru a satisface ce
rințele cumpărătorilor.

Discuția cu edilii orașului abor
dează, de asemenea, problema mo
dernizării în continuare a magazi
nelor și piețelor. Tovarășul 
Ceaușescu recomandă înființarea 
noi piețe, mai ales în cartierele 
dicate în ultimii ani, precum și 
locul unor vaduri comerciale 
tradiție.

De asemenea, secretarul general 
atrage atenția asupra necesității a- 
provizionării ritmice, a organizării 
orarului de funcționare a magazi
nelor, pe schimburi, pentru a se 
economisi timpul cetățenilor.

Marcînd, o dată în plus, interde
pendența dintre ridicarea nivelului

ale
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de 
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de trai al oamenilor muncii și re
zultatele obținute de ei în produc
ție, în dezvoltarea în ritm susținut 
a industriei, temelie trainică pentru 
poporul țării, cea de-a doua parte 
a vizitei, consacrată activității unor 
importante întreprinderi industriale, 
a relevat atenția permanentă acor
dată de conducerea partidului și 
statului nostru problemelor îndepli
nirii planului cincinal înainte de 
termen, creșterii, în acest scop, a 
eficienței tuturor sectoarelor eco
nomice.

La fața locului — Uzina mecanică 
de utilaj chimic din Berceni, între
prinderea de prefabricate „Progre
sul" și Fabrica de beton celular 
autoclavizat — au fost discutate as
pecte de mare interes pentru în
treaga economie privind folosirea 
mai rațională a spațiilor și utilaje-' 
lor existente, organizarea științi
fică a fluxurilor tehnologice în ve
derea valorificării intense a poten
țialului actual, îmbunătățirea pa
rametrilor tehnici și modernizarea 
producției, reducerea consumurilor 
specifice și cheltuielilor materiale, 
creșterea calității, folosirea raționa
lă a cadrelor 
gineri.

...Iată, deci, 
noi vizite de 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul căreia 
au fost analizate, în piețele Capita
lei, probleme privind continua îm
bunătățire a aprovizionării popu
lației, iar în uzine cu mare pon
dere în producția materială a țării, 
împreună cu muncitorii, cu factorii 
de conducere din centrale și minis
tere, măsuri concrete care 
aspecte calitative principale 
făptuirii sarcinilor actuale 
unei maxime eficiențe, la 
exigențelor puse în fața întregii e- 
conomii de hotărîrile plenarelor 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 
și din acest an.

în acest sens, vizita secretarului 
general al partidului, aprecierile șl 
concluziile sale au înscris noi mo
mente de referință în preocupările 
colectivelor bucureștene, a oameni
lor muncii din industria țării noas
tre, a readus în atenția tuturor u- 
nele probleme de o deosebită actua
litate legate de bunul mers al ac
tivității economice, al îndeplinirii 
prevederilor cincinalului înainte de 
termen.

de muncitori și in-

dimensiunile acestei 
lucru a tovarășului

vizează 
ale în- 
la cota 
nivelul

LA CRITERIUL EUROPEAN DE RACHETO-MODELISM Campionatele Europene de box

VALERIU CONSTANTINESCU-LOCUL I
LA PROBA DE RACHETE CU PARAȘUTA

Voința Deva locul II la proba de racheto-plane 2,5 N/S
Recent s-au desfășurat la Dubnica 

nad Vahom (Cehoslovacia) cea de a 
treia ediție a Criteriului european de 
racheto-modelism. Da startul între
cerilor s-au prezentat 11 echipe re
prezentative din Anglia, Cehoslovacia 
(A,B,C), Bulgaria, (A,B,C), Polonia 
(A,B,C), România (Radu N. Ion, Sil
vestru Morariu, Valeriu Constantines- 
cu) cărora li s-au mai alăturat for
mațiile de club Voința Deva (D. 
Balo, I. Varga, W. Varga), Sanitarul 
Deva (B. Bocaniciu, I. Kokossy, VI. 
Kokossy) și echipa gazdă Dubnica.

Concursul, pe echipe și individual, 
s-a desfășurat pe patru probe și a- 
nume : rachete cu parașută, racheto- 
plane cu motor 2,5 N/s, racheto-pla
ne cu motor 40 Ivs și machete, su- 
punîndu-i pe concurenți unor grele 
încercări atît prin condițiile atmos
ferice neprielnice (vînt puternic) cît 
și prin conformația dificilă a tere
nului.

Sportivii români care au partici
pat atît la individual cît și pe echipe 
la toate probele concursului, au de
monstrat o bună pregătire reușind

să-și adjudece, la individual, prin 
Valeriu Constant inescu locul 1 la 
proba de rachete cu parașută cu 
timpul 3,39, pe echipe, formația Voin
ța Deva, obținînd locul II la proba 
de racheto-plane 2,5 N/s.

e Șt. Băiatu deschizător de pirtie pentru sportivii români • Participă
148 de boxeri

VIZITA DELEGAȚIEI
C.N. E.F.S

ÎN R.P. CHINEZĂ
PEKIN 31 (Agerpres). — Wang 

Meng, președinte, eu rang de mi
nistru, al Comitetului chinez pen
tru cultură fizică șl sport, a avut, 
joi, o întrevedere cu membrii de
legației Consiliului național pentru 
educație fizică și sport al Republi
cii Socialiste România, condusă de 
general-locotenent Marin Dragnea, 
prim-vieepreședinte al Consiliului, și 
a avut cu membrii delegației ro
mâne o convorbire cordială, priete
nească — anunță agenția China 
Nouă.

Au fost prezenți membrii condu
cerii Comitetului chinez pentru cul
tură fizică și sport, precum și mem
bri ai conducerilor organizațiilor in
teresate.

COPIII—FLORILE VIEȚII, VIITORUL PATRIEI!
1 iunie a fost aleasă doar în 

mod simbolic drept o zi a 
copiilor. Fiindcă lor, tinerelor 

mlădițe, le aparțin — de fapt, — nu 
numai toate zilele unui an, dar și 
fiecare clipă a vieții ce o trăim..,

Așa s-a statornicit, însă, ca în 
prima zi cînd începe, după tradiție, 
vara, să-i sărbătorim pe cei mici, 
pentru că ei încălzesc și fac să 
crească inimile celor mari, dau sens 
existenței noastre. Fără copii, sufle
tul ar fi ca un cîmp pustiu și nero
ditor.

Dar copilăria este, în același timp, 
ți una dintre problemele cele mai 
serioase. De felul cum este tratată, 
de grija, de capitalul spiritual care 
se investește în ea, pot depinde, 
în ultimă instanță, destinele unor 
întregi generații. Fiindcă atunci, în 
anii fragezi, se formează caracterul 
pe care viitorul cetățean îl va purta 
cît va trăi. Conștiința tînără deține 
miraculoasa proprietate a aluatului 
proaspăt, aceea de a putea fi mo
delată, spre a fi adusă cît mai a- 
proape de forma perfectă. Atunci, 
în copilărie, se capătă deprinderile 
bune, se sedimentează virtuțile și 
tot în primii ani ai vieții trebuie 
căutate rădăcinile faptelor și ma
nifestărilor reprobabile cu care ne 
întristează uneori oamenii.

Tocmai de aceea, partidul și sta
tul nostru acordă o atenție cu to
tul deosebită copiilor, tinerei gene
rații. Se depun eforturi neobosite 
pentru a se asigura mlădițelor pa
triei o copilărie fericită, lipsită de 
griji, ca ele să fie înzestrate cu înalte 
calități morale, să crească în spiri
tul dragostei nețărmurite față de 
partid și față de țară, al stimei față 
de muncă, al cinstei și dreptății.

In arsenalul mijloacelor de edu
cație, un loc însemnat îl ocupă 
sportul. El contribuie, în egală mă
sură, atît la formarea — pe plan 
moral — a Unor cetățeni de nădej
de, cit și la dezvoltarea lor 
armonioasă. Prin intermediul 
tului cresc tineri puternici, 
toși, viguroși, apți să preia 
ducă cu succes la capăt ștafeta îna
intașilor, în măreața operă de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul Ro
mâniei.

In acest spirit, Hotărîrea Plenarei

fizică 
spor- 
sănă- 
și să

C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie arată cu claritate necesita
tea lărgirii și îmbunătățirii educa
ției fizice în rîndul copiilor, înce
pînd cu vîrstele cele mai fragede. 
Este un obiectiv nu numai de mare 
însemnătate, dar și de înaltă no
blețe, o sarcină de onoare, care în
cepe in fiecare zi și nu se încheie 
niciodată. Pentru că, totdeauna vor 
fi copii și totdeauna vor fi iubiți, 
ocrotiți și ajutați să ajungă cu ade
vărat oameni.

Valeriu CHIOSE

W/TTI/VE.. Numeroase acțiuni 
cei mai mici sportivi

pentru

întrecerile au constituit o foarte 
bună verificare înaintea campionate
lor mondiale ce vor fi organizate în 
luna septembrie 1974 de către ace
leași gazde din Dubnica nad Vahom,

GEORGE CRAIOVEANU 
antrenor federal

BELGRAD, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Nici nu au început încă meciurile 
campionatelor europene și Asocia
ția Europeană de box Amator 
(A.E.B.A.) își asumă grija compe
tițiilor continentale viitoare. în șe
dințele Comitetului executiv alea- 
cestui' for — la care participă și 
președintele federației române de 
box Gheorghe Guriev, vicepreședin
te al A.E.B.A. — s-au luat în con
siderare candidaturile orașelor Ka
towice și Istanbul pentru organi
zarea Campionatelor europene din 
1975. Pentru proiectul detaliat și 
prezentat la timp a fost preferat 
orașul polonez, care va 
cea de-a XXI-a ediție 
comitent s-a acordat 
vietic Kiev dreptul de 
Campionatelor europene de tineret 
din 1974.

Comitetul executiv ^A.E.B.A. a a-

DE ASTĂZI, LA CLUJ,

Turneul de încheiere
a diviziei de baschet
Dinamo-„U" Cluj si Steaua - Universitatea Timișoara

derby-urile zilei

doua oară în 
Sala sporturi- 
găzduiește un 
campionatului

găzdui, deci, 
a C.E. Con- 
orașului so- 
organizare a

din 22 de țări
bordat, din nou, problema primului 
Campionat mondial de box ama
tor și și-a menținut poziția : aceea 
de a nu accepta decît o reprezen
tare națională (la libera alegere a 
federației din fiecare țară) și nu o 
confruntare între selecționate con
tinentale cum propune A.I.B.A. în 
cazul în care forul mondial menți
ne ideea acestui sistem de dispu
tare, pugilismul amator din Euro
pa nu va fi reprezentat.

După acest scurt tur de orizont, 
să revenim la actualitatea C.E., 
care debutează vineri seara, de la 
orele 19,30, în noua sală „Pionir* 
din Belgrad. în cursul dimineții de 
joi, în fața unei asistențe compusă 
în majoritate din reprezentanții

Victor BANC1ULESCU

Pentru a 
acest sezon, 
lor din Cluj 
turneu al 
republican de baschet mas
culin. De astă dată este, 
vprba de ultimele trei eta- . 
pe ale diviziei A, care 
programează cîteva meciuri 
considerate, pe bună drep
tate, derby-uri : Universi
tatea Cluj — Dinamo, Uni
versitatea Timișoara — 
Steaua (vineri). Steaua — 
Dinamo (sîmbătă) și Dina
mo — Universitatea Timi
șoara (duminică). Sînt în- 
tîiniri care, chiar dacă nu 
vor modifica ordinea pri
melor patru clasate (Dina
mo, Steaua. Universitatea 
Cluj și Universitatea Timi
șoara). pot oferi spectacole 
atrăgătoare care să relie
feze frumusețea acestui 
joc sportiv. Desigur, inte
resante sînt și alte partide 
în care se întrec formații 
din restul clasamentului, 
mai cu seamă că baschet- 
baliștii vor evolua relaxat, 
lipsiți de tracul disputelor 
decisive (după cum -se 
știe, este clarificată și si-

® PRINTRE PARTICIPANT!, MULTI MEDALIAȚI LA MARILE COM
PETIȚII INTERNATIONALE • SPORTIVII ROMÂNI AU FOST ÎN- 
TIMPINATI LA SOSIRE DE NUMEROȘI ZIARIȘTI Șl FOTOREPOR
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TELEVIZIUNE

telefon,

Astăzi, cu prilejul Zilei 
internaționale a copilului, 
Consiliul pentru educație 
fizică și sport al sectoru
lui 2, în colaborare cu fac
torii cu responsabilități 
sau atribuții în domeniul 
educației fizice de masă, 
organizează întreceri re
zervate celor mici.

Este vorba de o compe
tiție de patine pe rotile, 
triciclete și biciclete, pro
gramată pe aleile din fața

deși din jurul Circului 
stat.

Startul, de la ora 10,30 
pentru copii, din grădinițe 
(preșcolari) și la ora 15 
pentru elevii din clasele 
I—IV aparținînd școlilor 
generale ale sectorului 2.

în același sector (și în a- 
ceeași zonă) va avea loc 
— de la ora 8,30 — 
exercițiu de parăzi
zervat cravatelor roșii din 
școlile generale și licee, 
sub denumirea sugestivă

un
re-

de „Trec detașamentele", 
în fine, de la ora 15,30, 

pe stadionul Electronica 
se va desfășura crosul de 
vară al salariaților din în
treprinderile situate în 
zona Baicului. După esti
mările organizatorilor, la 
această acțiune sportivă 
de masă vor lua parte cir
ca 1 000 de tineri și tinere 
reprezentînd Electronica, 
U.R.A. Obor, Sintofarm, 
Vinalcool, Pîsla, Stela, I- 
zolatorul. Suveica și alte

unități de producție din 
sector.

★
O întrecere cu partici

parea preșcolarilor și șco
larilor organizează — tot 
astăzi — și Consiliul pen
tru educație fizică și sport 
al sectorului 8. întrecerea 
va avea loc, de Ia ora 9, 
în parcul „Nicolae Băl- 
cescu“ și este rezervată 
posesorilor de triciclete, 
trotinete, biciclete și pa
tine cu rotile.

ACTUL FINAL AL „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
Una dintre cele mai importante 

competiții ale sportului nostru na
țional. „Cupa României1*, se află la 
actul său final, care se va desfășura 
începînd de azi și continuînd sîm- 
bătă și duminică, pe stadionul din 
localitatea Mangalia Sud.

Desfășurată aproape două luni, 
întrecerea și-a desemnat ultimele 
opt echipe care se vor întîlni în tur
neul final: C. P. București, Tricolo
rul Baia Mare (jud-Maramureș), 
Avîntul Curcani (Ilfov), Universi
tatea București, Celuloza Călărași 
(Ialomița), Viață Nouă Olteni (Te-

leorman), Avîntul Frasin (Suceava) 
și Biruința Gherăești (Neamț). Este 
vorba de formații cunoscute, pre
zente de nenumărate ori în turnee
le finale ale marilor întreceri pro
gramate de această disciplină spor
tivă. Singura noutate: Universitatea 
București, pentru prima dată în 
ultima fază a „Cupei României".

Menționăm și cîteva puncte din 
regulamentul de desfășurare a tur
neului final; prin tragere la sorți, 
cele opt echipe vor susține întîlniri 
sistem eliminatoriu. La a doua în- 
frîngere, o echipă iese din cursa

pentru cucerirea trofeului. Cele 
patru formații rămase în concurs 
se vor întrece apoi în cadrul unui tur
neu tur-retur pentru desemna
rea ocupantelor locurilor 1—4. 
Celelalte „combatante" se vor 
înfrunta într-un turneu de consola
re care va stabili ordinea în cea 
de a doua jumătate a clasamentu
lui.

Așadar, de azi și pînă duminică, 
cei mai buni jucători de oină din 
țară vor fi din nou prezenți pe su
prafețele de joc, polarizînd atenția 
iubitorilor acestui sport.

HELSINKI, 31 (prin 
de la trimisul nostru).

Plecat miercuri dimineața 
din București, lotul de luDte 
greco-romane al țării noas
tre a ajuns seara în capitala 
Finlandei, gazda campionate
lor europene — după o scurtă 
escală la Praga și o alta —

de aproape patru ore — la 
Copenhaga. La sosire, luptă
torii români au fost întîmoi- 
nati de reprezentanți ai co
misiei de organizare si de nu
meroși ziariști și fotorepor
teri. Cei mai solicitați au fost, 
firește.. campionii olimpici 
Gheorghe Berceanu și Nicolae

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973, 
menționează la loc de frunte sportul 
luptelor printre disciplinele care au 
posibilități și perspective reale de a- 
firmare, cu o pondere însemnată în 
programul Jocurilor Olimpice, al cam
pionatelor mondiale și europene. Pen
tru a vedea cum sînt puse în apli
care prevederile acestui important 
document de partid intr-un oraș ce 
se afirmă puternic în sportul lupte
lor, am întreprins un raid anchetă 
prin secțiile existente în Constanța

ȘCOALA SPORTIVA NR. 2 — 
O VERITABILĂ PEPINIERĂ

Sportul luptelor este o disciplină 
care se practică (în adevăratul înțeles 
al cuvîntului) de putină vreme la 
Constanța. Mai exact, din anul 1965, 
odată cu venirea în orașul de pe 
litoral a antrenorului Constantin Ofi- 
țerescu. începînd cu luptele libere, 
la Energia, apoi la Tomistex, acest 
neobosit șlefuitor de tinere talente,

(Continuare în pag. a 4-a)

Foto : Dragoș NEAGU

Costin CHiRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

tuația retrogradatelor. Vo
ința și Academia Militară 
nemaiputînd evita Ulti alele 
două poziții).

Iată programul meciuri
lor de astăzi : de la ora 
9,30 : I.C.H.F. — Academia 
Militară, Rapid — I.E.F.S.; 
de la ora ÎS : Voința — 
Farul. Politehnica Cluj — 
Politehnica București, Uni
versitatea Cluj — Dinamo. 
Universitatea Timișoara 
Steaua.

Czmor (Universitatea Ti
mișoara) demonstrează că 
se poate arunca la coș și 
de sus în jos. Se mai văd 
Kiss (Voința) și Mănăilă 
(Universitatea). Pe toți trei 
publicul clujean îi va re

vedea începînd de azi

Martinescu. De altfel, majo
ritatea pronosticurilor îi de
semnează pe cei doi luptători 
români favoriți la categoriile 
lor. Adrian Popa, Ion Gabor, 
Nicolae Neguț și Victor Do- 
lipschi, cunoscuți de la alte 
ediții ale competiției, au scă
pat mai ușor de insistenta 
ziariștilor. în schimb, Nicu

după ce a crescut o serie de elemente 
cu care echipa constănțeană a promo
vat în prima divizie, și-a format un 
înlocuitor (unul dintre foștii săi elevi), 
Izmail Kenan, iar el a început in
struirea tinerilor dornici să practice 
luptele greco-romane la Școala spor
tivă nr. 2 unde a inițiat un număr 
Impresionant de tineri (peste 80), 
mulți dintre ei selecționați în loturile 
naționale de juniori, tineret și chiar 
seniori. Cel mai bun produs al sec
ției, Constantin Alexandru (campion 
național de juniori și în acest an) 
este realizatorul unei performanțe de 
invidiat : în cadrul turneului inter
național disputat cu cîteva săptămîni 
în urmă la Constanța, l-a învins pe 
campionul olimpic Gheorghe Ber
ceanu. Alți elevi de-ai săi. dintre care

prof. GHEORGHE ȘUTEU 
membru al Colegiului central 

de antrenori 
Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag a 2-a)

• Rezultatele pot fi — totuși — mai bune ® De ce nu există ma
teriale sportive în comerț?

de încă o
© Luptătorii constănțeni vor beneficia 
sală de antrenament

eși practicat de puțină
prins aici rădăcini adinei și puternice. Aceasta pentru că există 
un climat favorabil dezvoltării disciplinei olimpice care ne-a adus 

atîtea satisfacții. Ca dovadă, în scurtă vreme, orașul de la Marea 
Neagră a ajuns unul din cele mai puternice centre de lupte din țară, 
depășind chiar_ localități cu veche tradiție in acest sport. Cei patru 
antrenori constănțeni sînt tineri dar pricepuți și își exercită profesia 
cu pasiune.

La Constanța, luptele beneficiază de o largă bază de 
din care se pot selecționa mai lesne elemente dotate pentru acti
vitatea de performanță. în marea majoritate a cazurilor, conducătorii 
unităților sportive în care se practică această disciplină sprijină activi- 
tatea secțiilor. Antrenorii sînt controlați și îndrumați în activitatea lor 
de către metodistul CJ.E.F.S. și de ceilalți factori cu răspundere ai miș
cării sportive din localitate.

Micile neajunsuri constatate sînt probleme rezolvabile așa incit 
există toate condițiile ca luptătorii din acest oraș să aducă în viitor 
o contribuție și mai substanțială la afirmarea sportului românesc pe 
plan mondial. Judecind după cele constatate, ne putem exprima încre
derea că, nu peste mult timp, roadele eforturilor și entuziasmului vor fi 
mai bogate în acest oraș.

r^sasbsuBBi

vreme la Constanța, sportul luptelor a

masă



Săptămrna viitoare, 
la poligonul Tunari

LA VARȘOVIA

A XVI-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE CONGRESUL AL XXXI-lea-F.I.R.A

Aproape

Au 
<pînâ

ALE ROMÂNIEI
400 de fintași la start

• Trei grupe valorice in

• S-a fixat lotul de arbitri

internaționale • Meciul

campionatul de seniori

ce va conduce intiinirile
cli Franța, la Valence

NOI ANTRENORI EMERITI
DUMITRU POPA ION BENGA NICOLAE VOICU

( canotaj) ( atletism) (ciclism)

mai rămas doar 
la deschiderea 

portante competiții 
de tir din acest an, 
Eyropa. Este vorba __ ___  „
XVI-a ediție a campionatelor inter
naționale ale României.

In preajma acestui eveniment 
sportiv de anvergură, ieri a avut 
loc la poligonul Tunari o conferință 
de presă organizată de federația 
•noastră de specialitate. Ziariștilor 
sportivi prezenți le-au fost prezen
tate de președintele Federației ro
mâne de tir, tov. Gheorghe Pasat, 
o serie de date privind întrecerea 
de săptămîna viitoare (7—10 iunie),

Astfel, s-a arătat că pe standuri
le de tragere se vor afla 254 de 
țintași și țintașe din Albania, Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. 
Coreeană, Elveția, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Grecia, Ita
lia. Iugoslavia, Marea Britanie, 
Polonia, Spania, Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. Țara noastră va fi repre
zentată de un lot masiv de trăgă
tori : 120. Așadar, aproape 400 de 
concurenți din 19 țări !

Dar, pe lîngă această afluență 
de participant!, „internaționalele" 
de tir ale României vor reuni în 
același timp și un număr însemnat 
de trăgători de mare valoare care 
se vor întrece pe această renumită 
bază sportivă care este poligonul 
Tunari, recunoscut pretutindeni 
pentru așezarea lui pitorească si 
întregul său complex de instalații 
moderne.

Programul celor patru zile 
concurs cuprinde toate probele

cîteva 
celei mat 
internaționale 

desfășurată în 
de cea de a

zile 
im-

limpice (inclusiv cea de mistreț a- 
lergător), ca și probe pentru femei 
și juniori. în afara- titlurilor de 
campioni internaționali ai Români
ei, câștigătorilor unor întreceri li 
se vor decerna trofee speciale. La 
proba de armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat, învingătorul va 
primi eupa challenge „îosif Sîrbu1, 
iar la talere aruncate din șanț, pri
mul clasat va fi onorat cu „Marele 
premiu Carpați". Se alcătuiesc nu
mai clasamente individuale

★
Tot ieri, la poligonul Tunari s-a 

desfășurat și cea1 de a IlI-a ediție 
a concursului de tir rezervat zia
riștilor sportivi. Au luat startul 19 
concurenți. Competiția a revenit lui 
Dragoș Neagu de la ziarul „Spor
tul". cu 37 p, urmat de Eugen 
Schafer (TV) 32 p. Marin Gheorghe 
(Satul socialist) 26 p, Mihai Vesa 
(revista Educație fizică și sport) 23 
p, Toma Răbșan (Sportul) 23 p, 
Gheorghe Cioranu (Munca) 22 p. 
întrecerea a constat dintr-o probă 
de pistol cu aer comprimat, 5 „dia- 
bolouri".

între 24 și 27 mai a avut loc la 
Varșovia cel de-al 31-lea Congres 
al Federației internaționale de 
rugby amator (F.I.R.A.). Din partea 
României la lucrările congresului 
au luat parte prof. Ovidiu Marcu — 
secretar general al Federației româ
ne de rugby șl conf. univ. Nicolae 
Pădureanu, membru în Biroul fede
ral. La sosirea în țară am avut bu 
tovarășul O. Marcu o scurtă con
vorbire:

— Pentru început, vă rugăm să 
ne spuneți cum a fost apreciată dez
voltarea rugbyului european în ulti
ma perioadă ?

— Părerea unanimă a fost aceea 
că rugbyul cîștigă mereu noi adepți 
în Europa, fiind în continuă dez
voltare. Foarte apreciat a fost, în 
această direcție, aportul țării noas
tre în 
acestui sport bărbătesc.

— Sînt noutăți în ceea ce privește 
campionatul și turneul F.I.R.A. — 
seniori și juniori ediția 1973/1974 ?

— S-a adoptat propunerea făcută 
de către delegația României și a- 
nume aceea, de a se organiza cam-

susținerea și popularizarea

de 
o-

UN REUȘIT CONCURS
LA IAȘI -

„CUPA VOINȚA"
organizarea asocia-

CANOIȘTII ROMÂNI IN FRUNTE

LA REGATA INTERNAȚIONALA DE LA PLOVDIV 
î

■AIAC-CANOE

La Iași — în 
ției sportive Voința și a Comisiei 
județene — s-a disputat competiția 
de tir dotată cu „Cupa Voința". A 
fost un concurs reușit, cu partici
pare numeroasă (trăgători din 
București, Focșani, Brașov, Alexan
dria, Bacău și Iași) și la unele pro
be s-au obținut cîteva rezultate re
marcabile. în fruntea celor eviden- 
țiați Se numără juniorii 
che (Medicina Iași) și 
Jianu (Steaua), care la 
armă standard 60 focuri 
realizat 590 p. S-a mai
„veteranul" T. Coldea (Steaua) în
vingător la două probe. La arme cu 
glonț, cea mai bună comportare au 
avut-o țintașii de la Unirea Focșani, 
care în clasamentul general au ocu
pat primul loc cu 44 p, pe locurile 
următoare clasîndu-se Voința 
36 p și Letea Bacău 32 p.

Iată cîțiva dintre cîștigători: 
armă standard 60 f culcat
30x20 f — seniori T. Coldea (Steaua), 
587 p, 
Manea 
586 p, 
focuri 
dicîna
60 f — p. Niță (Niculina Iași) 518 p; 
pistol cu aer comprimat 40 f — se-

■ I. Oprișan (Unirea Focșani) 
juniori — V. Olaru (Letea 
357 p; pușcă cu aer com- 
40 f — junioare — Aurora 
(Unirea Focșani) 350 p, se-

Dan Luca- 
Alexandru 

proba de 
culcat au 
remarcat

Pe o vreme nefavorabilă (vînt 
puternic de 10 m/s. temperatură 
scăzută, ploaie torențială) s-a des
fășurat, de curînd, la Plovdiv, con
cursul internațional de caiac-eanoe 
(numai probe olimpice), organizat 
de federația bulgară de specialitate. 
Această a„7-a ediție a regatei (care 
are loc obișnuit la Sofia) a fost 
deosebit de puternică, la startul ce
lor două zile de întreceri alinii n- 
du-se reprezentativele — în majori
tate olimpice — a 9 țări : Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Iu
goslavia, Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S. (echipa R.S.S. Ucrai
nene) și Bulgaria. Atît calificările 
cît și semifinalele sau finalele au 
fost dominate de sportivii din R.D. 
Germană (prezenți cu cîte 4 echi
paje în fiecare probă !). în ciuda 
faptului că nu au reprezentat echi
pa olimpică (din motive obiective), 
lotul nostru a avut o comportare 
meritorie, în special în finalele de 
canoe, încheiate cu victoria fraților 
Simion și Gavrilă Nemeș, la dublu 
și ocuparea locului secund la sim
plu, iprîn Grigore Denisov — care 
a lăsat în urmă adversari reputați. 
De subliniat 
Damianov și 
J.O.) au fost 
le. Dar iată 
ale celor
(1000 m). Simplu : 1.
(R.D.G.) 4:088, 
(România) 
(U.R.S.S.) .4:120,

că la dublu bulgarii 
Burkin („bronz" la 
eliminați, în semifiina- 
rezultatele

două finale

Iași

la
Și

integrale 
de canoe 

D. Wcissc
2. Grigore Denisov 

4:118, 3. A. Senko
4. B. Vladimirov

(Builgaria) 4:121, 5. R. Blume
(R.D.G.) 4:123, 6. L. Kordji (Unga
ria) 4:127, 7. I. Donzov (U.R.S.S.) 
4:157, 8. O. Frei (Ungaria) 4:180. 9. 
V. Holmo (Cehoslovacia) 4:241 ; 
dublu : 1. România (Simion Nemeș, 
Gavrilă Nemeș) 3:572, 2. Ungaria
(Frei. Kiss) 5:578, 3. U.R.S.S. f.Za- 
V’ilko, Senko) 3:588, 4. R.D.G.
(Weisse. Lichtenberg) 4:008, 5. Bul
garia (Iii ev, Velkov) 4:016, 6. Ro
mânia (Gh. Munteanu, V. S^rehei) 
4:049, 7. U.R.S.S. (Dohzov. Ronov) 
4:052, 8. Bulgaria 4:059. 9. Bulgaria 
4:128. întrecerile maeștrilor nadele? 
s-au situat la același ridicat, nivel, 
dintre caiaciștii români detas'n- 
du-s°. într-o comnanie TT’t°’'nică. 
Ion Terente la simplu (locul IV) si 
caiacul de 4 (același loc în finală, 
deși echioaiul nu beneficia de a- 
port.ul lui Roman Vartolomeu. me
daliat cu argint la Miinchen). Re
zultatele nrincipale Ia caiac : mas
culin (1 000 ni). Simplu : 1. A. Zlat- 
now (R.D.G.) 3:593.... 4. I. Terente 
(România) 4:022 : dublu : 1. R.D.G. 
(Matern. Laass) 3:326... 8. România 
(C. Cosni+ă. V. Roșea) 3:473 ; caiac 
4:1. R.DG. (Paschke, Porsch. Le- 
nard. Mark) 3:131... 4. România (V 
Simiocenco, St. Pocora. I. Terente. 
I. Dratfulschi) 3:167 ; feminin (500 
m). Simplu : 1. Petra Bnrzing
(R.D.G.) 2:115... 7. Nastasia Nichi- 
tov (România) 2:17.3 ; dublu ; . 1. 
R.D.G. (Petra Kaschuba). 1:57a... 6. 
România (Ioana Simionov, Nasta
sia Nichitov) 2:058.

pionatul de seniori pe trei grupe 
valorice. Astfel, noua ediție va avea 
grupa A (Franța, România, Spania, 
Maroc, Polonia), grupa B (Portuga
lia, Italia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R. F. Germania) și grupa C (Olanda, 
Belgia. Danemarca, Bulgaria, Sue
dia, Elveția). Noi vom juca în de
plasare meciurile cu Franța — la 
11 noiembrie, în Valence — și 
Maroc, în țară pe cele cu Spâni» și 
Polonia.

Turneul F.I.R.A. pentru juniori 
’74 va avea loc la Heidelberg (R. F. 
Germania) în luna aprilie.

— Se știe care sînt arbitrii ce vor 
conduce întîlnirile ?

— Da. S-a hotărît 
să „oficieze" la toate 
niori și juniori). Ei sînt: Austry, 
Genet, Saint-Guilhem,
Tufou, Mesamet (toți din Franța), 
Selon (Italia), Sacristen
Witting (România) și un englez ce 
va fi desemnat ulterior. Arbitrul 
englez va conduce întîlnirile Româ- 
nia-Franța și 
seniori).

— La acest 
reprezentanți 
sau organele

— în comisia tehnică, formată din 
15 persoane, a fost ales Nicolae Pă
dureanu — membru in Biroul 
F.R.R. ; în grupul delegaților spor
tivi (de fapt, observatori) — Valeriu 
Irimescu, antrenor federal ; iar 
unul din cei cinci vicepreședinți ai 
Comitetului executiv este Ion Izvo- 
ranu. Dar încă ceva : s-a organizat 
o festivitate în cadrul căreia F.I.R.A 
a acordat recompense unor membri 
cu merite pe tărîmul dezvoltării și 
popularizării rugbyului : Ion Izvo- 
ranu a primit medalia de argint, 
iar Nicolae Pădureanu, una de 
bronz.

— Ar
— Da.

zarea a 
deosebit 
delegației noaștre consistent și a- 
preciat.
va avea 
— între

ea 10 arbitri 
meciurile (se-

Chardon,

(Spania),

România-Spania (la

congres au fost aleși 
români în conducerea 
F.I.R.A- ?

mai fi ceva de spus ?
în primul rînd, că organi- 
fost excelentă, lucrările 
de fructuoase, iar aportul

AI 32-lea Congres F.I.R.A. 
loc în Olanda — la Haga 
22 și 25 mai 1974.

Modesto FERRARINI

7.

respectiv 548 p, junioare — 
Vasilica (Unirea Focșani) 
respectiv, 548 p ; 3x20

juniori — S. Grosaru (Me-
Iași) 551 p, pistol liber

£3|

MECIUL FEMININ R.F. GERMANIA-OLANDA —ROMÂNIA

ATLETÎSiO

niori —
350 p,
Bacău) 
primat
Podaru
niori — Georgiana Oprișan (Unirea 
Focșani) 304 p (locul II — T. Col- 
dea 363 p), juniori ■— M. Burcuș 
(Steaua) 363 p.

în
la Burg-Gretesch, în R.F. Germa
nia, cu echipele R.F. Germania și 
Olanda, reprezentativa feminină a 
României a părăsit ieri 
pe calea 
maestre!
Manoliu,
au făcut
ctovici, Marioara Lazăr, Ileana Si- 
lai, Râfira Fița, Natalia Andrei,

vederea meciului de mîirie. de

Capitala, 
aerului. Sub conducerea 
emerite a sportului Lia 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
deplasarea : Mariana Gon

Maria Linca, Valeria Bufanu, Vio
rica Viscopoleanu, Alina Popescu- 
Gheorghiu. Virginia Ioan, Cornelia 
Popescu, Valentina Cioltan, Mihae- 
la Loghin, Argentina Menis. Olim
pia Cataramă, Elena. Neacșu, Ioțina 
Stancu, 
Lungu,

Leontina Sălăjan, Niculiița 
Elena Mîrza.

stadionul Republicii, foștii 
cu prăjina participă astăzi

HANDBAL f

DUPĂ CEA MAI
a disputei 
masculine

• Pe 
săritori 
la uri tradițional concurs. Vor lua 
parte, între alt ii, Clement Bacițt. 
Dumitru Gârleanu, Petre Astafci 
Gheorghe Zîmbreșteanu.

EîSaKS

este unulProf. Dumitru 
dintre cei mai, 
nori ai clubului 
ile cucerite la Jocurile Olimpice 
și la campionatele europene de 
către sportivii pregătiți de el, clar 
mai cu seamă' „aurul" cu care 
s-au înapoiat din îndepărtata Ca
nada elevii lui Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura și Gheorghe Gheor
ghiu, care au concurat cu desă- 
vîrșit succes pe apa lacului St. 
Catharines, stau mărturie în ceea 
ce privește capacitatea de antre
nor a lui Dumitru Popa, fost la 
rîndul lui canotor redutabil, cu 
performanțe pentru care i s-a de
cernat titlul de maestru al spor
tului.

Merituosul actual antrenor eme
rit s-a născut la Craiova (în anul 
1932) adică într-un oraș în care 
canotajul era practicat doar sub 
formă de agrement, în parcul pu
blic. Dar, pasiunea crescîndă pen
tru canotaj, energia care-1 caracte
rizează, curiozitatea permanentă 
de a afla — și aplica — noul în
tr-o disciplină în care calitățile 
fizice se împletesc armonios cu 
cele tehnice, toate acestea au fă
cut ca Dumitru Popa 
tehnicianul despre care 
că a transformat secția 
a clubului Dinamo în
furnizoare de valori a lotului re
publican. Șl, sîntem convinși, rea
lizările nu șe vor opri aici.

Popa 
productivi antre-
Dinamo. Medali-

să devină 
se spune 

respectivă 
principala

Născut la 9 iunie 1930 în comuna 
Șirnea (județul Brașov), Ion Ben
ga activează ca antrenor în ca
drul clubului Dinamo București 
din anul 1955, fiind unul din cei 
mai vechi specialiști ai secției de 
atletism. In toată această perioadă 
s-a făcut remarcat prin pasiune 
și competență, prin răbdarea și 
migala cu care a pregătit cîteva 
generații de aruncători, sportivii 
formați de Ion Benga cucerind 
numeroase titluri de campioni ai 
țării, stabilind recorduri republi
cane, fiind selecționați în repre
zentativele țârii. Este considerat 
unul din cei mai buni specialiști 
ai noștri în probele de aruncări, 
fiind solicitat în repetate ocazii 
la pregătirea loturilor.

Apreciat atît pentru excelenta 
pregătire teoretică — pe care și-o 
perfecționează continuu — cît și 
pentru vastitatea cunoștințelor 
practice, Ion Benga impune in 
afara acestor atribute de strictă 
specialitate și prin calitățile peda
gogice deosebite, atît de neeesare 
formării unui sportiv de mare 
performanță.

De cîțiva ani se ocupă de pre
gătirea Argentinei Menis. în pa
tru ani rezultatele Argentinei au 
crescut de la 53 m la 67,32 m, ci
fră cane a constituit pînă săptă- 
mîna trecută recordul mondial în . 

■proba feminină de aruncarea dis
cului. Seriozitatea și ambiția aces
tui „tandem" ne îndreptățesc să 
așteptăm în continuare rezultate 
de valoare.

In sportul cu pedale românesc, 
profesorul Nicolae Voicu este una 
dintre figurile proeminente. Năs
cut la 11 februarie 1926, în Bucu
rești, el a dăruit — pînă acum — 
ciclismului mai bine de trei, de
cenii. Sportiv de performanță, se
lecționat deseori în iotul națio
nal, Nicolae Voicu s-a dedicat, a- 
poi, muncii deosebit de grele (dar 
atît de frumoase !) care e aceea 
de antrenor. Mare șlefuitor de talen
te, el a ridicat pe treptele măies
triei o pleiadă de rutieri care au 
obținut importante succese în a- 
rena internațională : Gabriel Moi- 
ceanu. Ion Cosma, Ludovic Za- 
noni, Aurel Șelaru, Nicolae Ciu- 
meti, Vasile Teodor și alții.

Prof. Nicolae Voicu este, ca
tegoric, cel mai bun.antrenor din 
ciclismul nostru. Inteligent, fin 
pedagog, om cu putere de dișcer- 
nămînt, a învățat și continuă să 
învețe pentru a descifra toate tai
nele meseriei, pentru a fi mereu 
în pas cu noile cuceriri ale ști
inței. Punîndu-și în valoare ex
periența personală, el conduce de 
mulți ani pregătirile echipelor 
noastre reprezentative. A reușit 
să-i ducă pe elevii săi pe locul 
4 la campionatele mondiale de la 
Sallanches și pe locul III în 
„Cursa Păcii", iar pe dinamovișli 
la cucerirea a zeci și zeci de ti
tluri de campioni naționali. Ti
tlul de „antrenor emerit" vine sa 
încununeze o muncă de mare preț 
pentru sportul românesc, să-1 sti- 
muleze pe acest tehnician de frun- ) 
te pentru realizarea altor succese.

Constanța a devenit un puternic centru de lupte
(Urmare din pag l)

se remarcă frații Mircea, Alexandru 
și Ion Neagu, Nicolae Vlad, Ion 
Draica, Ion Tirizică, Ion Anton, Mi
hai Dreșcaru, frații Liviu și Constan
tin Șaîop sînt elemente bine dotate 
și . excelent pregătite, care au atras 
atenția selecționerilor. Cu aceștia și 
cu alții de la Farul, antrenorul Ofi
țerescu a promovat și echipa de lupte 
greco-romane în campionatul celor 
mai bune formații din țară.

Aceste rezultate nu sînt întîmplă- 
toare. Antrenorul constănțean s-a 
dovedit un foarte bun pedagog, care, 
știe sa atragă tineretul spre Sala de 
lupte. Demonstrațiile organizate în 
comunele 'învecinate (Crucea, Coba- 
dîn;'Cogealac. Năvodari etc.), i-au 3- 
dus în 
vin.joșl, 
sport a

SALA

rțndurile secției mulți tineri 
bine dotați, pentru acesr 
forței, vitezei si îndemînării.
DE LUPTE A DEVENiT 
NEîNCĂPĂTOARE

Prezența noastră la unul dintre an
trenamentele conduse do C. Ofițe- 
rescu ne-a evidențiat buna pregătire 
a antrenorului, priceperea sa în con
ducerea lecției și multitudinea mij
loacelor folosite pentru îndeplinirea 
diferitelor sarcini. El își cunoaște 
bine elevii (calitățile și deficiențele 
lor) și găsește pentru fiecare cele mai 
bune metode de pregătire. Ceea ce i 
se poate reproșa acestui inimos an
trenor este insuficienta atenție pe 
care o acordă documentelor de pla
nificare. Cu mai multă grijă întoc
mit:1, acestea ar putea fi un foarte 
prețios ajutor pentru 'antrenorul res 
pectiv. Vizitând sala de lupte a Com
plexului sportiv din localitate am 
constatat că ea este slab dotată n" 
materiale ajutătoare : manechine, hal
tere, benzi elastice, scriuete cu greu
tăți reglabile. Cele cîteva greutăți

I

ÎNDOIELI, DAR ȘI MULTE CERTITUDINI
u

DISPUTATĂ EDIȚIE A CAMPIONATULUI MASCULIN
u

MAI MULTA EXIGENȚA

Tncercînd o retrospectivă 
celor mai bune 10 echipe ___ 
de handbal din țara noastră, înche
iată — după cum se știe 
cu victoria jucătorilor de 
nu se poate începe altfel 
a sublinia faptul că am 
torii celei ntai disputate 
cele 15 consumate pînă în prezent. 
Faptul este eu atît mai îmbucurător 
cu cît și la ediția precedentă s-a 
făcut o apreciere similară, ceea ce 
înseamnă că ne aflăm in fața unui 
proces evolutiv în direcția 
zării principalei competiții 
handbalului masculin. Este 
acum eâ, de la an la an, 
formațiilor medii crește, în 
numărul echipelor angajate 
pentru primele locuri este 
în ce mai mare. Să nu uităm că 
în handbalul masculin am pornit, 
eu ani în urmă, de la o extremă sim
plitate a luptei pentru supremație 
(eternul derby Steaua — Dinamo 
București) și că, după ce în această 
aprigă dispută s-a angajat ferm și 
cu rezultate foarte bune 
București, în prezent 
teâmuri, cu pretenții 
locuri li s-a adăugat
Baia Mare. Deci, a crescut numărul 
echipelor fruntașe, ceea ce _ nu poate 
însemna decît un salt calitativ re
marcabil, cu atît mai remarcabil cu 
cît s-a văzut o oarecare îmbunătă
țire în joc și la formațiile medii ale 
campionatului.

O trecere în revistă a modului în 
care s-au comportat unele dintre 
participantele la campionatul diviziei 
A ni se pare, deci, interesantă. Nu 
vom mai vorbi despre primul loc, 
deoarece despre ocupanta 
STEAUA, am scris imediat după în
cheierea campionatului și vom 
cepe cu vice-campioana țârii, 
VERSITATEA BUCUREȘTI. Studen
ții, bucureșteni, antrenați cu aceeași 
sirguință și pricepere de conf. univ. 
Eugen Trofin și-au îmbunătățit per
formanța realizată anul trecut (lo- 
cill 111), fiind mai aproape ca nici
odată de realizarea unui vis frumos 
pentru ei și anume acela de a cîș- 
tiga titlul de campioni. Spunem _ că 
au fost mai aproape ca oricînd, 
pentru că in formula actuală de e- 
chipă, * ‘
Cirlan..................
astfel de victorie era posibilă, 
posibilă

— recent,. 
la Steaua, 
decît prin 
fost mar- 
ediții din

maturi- 
internea 
evident, 

valoarea 
timp ce 
în lupta 

din ce

Universitatea 
acestor trei 
la primele 

și Minerul

lui.

i în-
UNI-

în care Voina, Cosma, Ștef si 
au fost piesele de bază, o 

Era 
,__ ___ i și pe fondul unei extra
ordinare ambiții manifestată de stu- 
deriți mai cu seamă în partidele de-

eisive (cu Steaua, Dinamo Bucu
rești și Minaur Baia Mare) în care 
ei au ciștigat . puncte hotărîtoare 
pentru departajarea din fruntea cla
samentului. Din păcate, eforturile 
făcute de un număr restrîns de 
handbaliști (Universitatea București a 
utilizat aproape invariabil aceeași 
formulă de echipă, pe care în cursul 
partidelor nu o modifica !) nu se pu
tea să nu lase urme și aceasta toc
mai în jocurile mai puțin impor
tante, care urmau de regulă celor 
decisive. Așa a, pierdut ■ Universita
tea București puncte „grele", obți- 
nînd în cele din urmă locul secund. 
Este, însă, mai puțin probabil că 
anul viitor această echipă va fi la 
fel de... agresivă în campionat, de
oarece o bună parte din componenții 
săi (Voina, Ștef, Cirlan. Anton, Ban- 
ciu) își încheie studiile.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
prof. Oprea Vlase) a parcurs,' destul 
de bine, primul an al reconstrucției 
sale. Acesta este și motivul pentru 
care formația, obișnuită numai cu 
locurile I sau II. se află în prezent\
pe poziția a treia. Acțiunea de re
împrospătare eficientă a lotului abia 
a început, așa că este de așteptat ca 
și în sezonul viitor, comportarea di- 
namoviștilor bucureșteni să fie la fel 
de fluctuantă. Dar, munca trebuie 
continuată, pentru ca în cel mai 
scurt timp echipa să se reînscrie cu 
autoritate în circuitul marilor va
lori ale campionatului.. O mare și 
plăcută surpriză a fost furnizată, în 
această ‘
MARE (antrenor Lascăr Pană). Pro
movată din divizia B. echipa băimă- 
reană a dat culoare și farmec dispu
tei, realizînd din primul tur două 
victorii (la Steaua și Dinamo Bucu
rești) care au zdruncinat serios ie
rarhiile întrecerii. Ulterior, handba- 
liștii maramureșeni au confirmați a- 
ceste rezultate, probîndo că la 
Mare „ .... , _ ' ‘
diții dintre cele mai bune, ceea ce 
ne determină să apreciem că și în 
viitoarea ediție a întrecerii Mlnaur 
va fi o... vedetă.

Dintre celelalte formații, UNIVER
SITATEA CLUJ (antrenor prof. Ro
meo Sotiriu) 
dar se pare 
identică cu 
rești. pentru 
jucătorii săi 
gul 
men invers se petrece.
la POLITEHNICA TIMIȘOARA (an-

improvizate, scara fixă și salteleie nu 
pot asigura condițiile, necesare desfă
șurării unui proces de antrenameni 
modern, așa cum ar dori sâ-1 reali
zeze antrenorii constănțeni. Sala este 
spațioasă și rezervată în exclusivi
tate luptătorilor. Dar, în ultima vre
me, numărul antrenorilor constănțeni 
a crescut (C. Ofițerescu și V. Stau 
pentru greiio-romane, 1. Kenan și 1 
Ludu pentru libere). Odată cu aceasta 
a crescut simțitor și numărul prac- 
ticanților. In asemenea condiții, orite 
planificare a programului de antre
nament (lntr-o singură sală) nu re
zolvă nevoile de pregătire ale unui 
număr ce depășește 150 de luptători. 
Așa se face că antrenorii (și elevii 
lor) nu pdt beneficia de spațiul re
zervat pregătirii luptătorilor decît de 
maximum patru ori pe săptămînă (de 

- obicei, fiecare secție are
doar de trei ori in șapte zile), 
ce reprezintă mult prea puțin 
tru activitatea dă performanță, 
leanțele antrenorilor de lupte 
Constanța n-au rămas fără ecou, 
ședințele C.J.E.F.S. (D. Ivan) și di
rectorul școlii sportive (G. Patriciii) 
au tăcut toate demersurile necesare 
și în curînd va fi dată în folosință 
o nouă, 
cărlle organelor de resort de 
procura și materialele ajutătoare 
cesare au rămas, însă, fără nici 
rezultat, deoarece ele fiu există 
comerț.

ANTRENORI TINERI 
EVIDENȚIAT! DE FEDERAȚIE
De cîțiva ani, echipa de lupte li

bere antrenată de Izmail Kenan ac
tivează în prima divizie. Elevii aces
tui antrenor, fie cei de la Hidro
tehnica, fie cei de la Șc. sp. nr. 2 
sînt binecunoscut!. Cîțiva dintre spor
tivii pregătiți de el sînt componenți 
ai lotului național de seniori (iancu 
Vangheliei, Nicolae Dumitru, Ștefan 
Lotreanu și Petre Blîndu). Dănuț 
Mărgărit a devenit campion național 
de juniori, Iar Aidin Abler (82 kg) 
s-a clasat pe locul secund, impre- 
sionînd prin saltul valoric efectuat în 
ultimul an, în rîndul celor aproape 
60 sportivi pe care-i pregătește există 
mulți tineri talentați care îndeplinesc 
toate condițiile ca să devină 
de valoare. Judecind după 
care l-am văzut conducînd 
de antrenament ca și după 
tele obținute de elevii săi la 
natele de juniori, motiv pentru care 
a fost evidențiat de federație, apre
ciem că în curînd, și alți sportivi 
constănțeni pregătiți de Kenan vor 
fi incluși în loturile naționale. Ex
periența acumulată de Kenan la lo
tul național (unde a fost solicitat ca 
antrenor pentru a-și perfecționa pre
gătirea alături de cei mai buni teh
nicieni) s-a dovedit extrem de utilă, 
motiv pentru care sugerăm federației 
extinderea acestei măsuri. Deși tinăr. 
I. Kenan cunoaște bine secretele pro
fesiei sale, dar atît el . cît si Ion 
Ludu nu acordă suficientă atenție do
cumentelor de planificare.

I. Ludu activează la Șc. sp. nr. 2 
Constanța din luna ianuarie a anului 
trecut. în -âcest timp, destul de scurt, 
c! a inițiat și pregătit 18 sporii1, i 
(legitimați) care au și participat în 
competiții de nivel republican. Dintre 
aceștia. Marian Stanciu a devenit 
campion național la cat. 70 kg — 
iuniori mici, iar Beniamin Șoacătă, 
Stan Zamfir si Gavrilă Avădanei s-au 
clasat in primele șase locuri ia cam
pionatele republicane.

FAȚA DE CONȚINUTUL
ACTIVITĂȚILOR DISTRACTIVE

PENTRU TINERET!

ediție, de MINAUR BAIA

Baia 
se muncește serios și în con-

a coborât si ea un loc, 
că
a 
că

de bază se află in 
terminării studiilor. Un 

în

va traversa o criză 
Universității Bueu- 
o bună oarte din 

pra- 
feno- 

schimb.

program 
ceea 
pen- 
Do- 
din 

Pre-

sală de antrenament. Inecr- 
a 

ne
on 
In

sportivi 
felul în 
o lecție 
rezulta- 
campio-

Fază
Dan Marin (Dinamo București), unul 
rizare, aruncă la poartă din săritură.

jucătorii aflați in plină matu- 
ain meciul Dinamo — Carom 

Foto : TI: MACARSCHI

în numărul din 30 mai al ziaru
lui nostru a apărut materialul 
„Trebuie manifestată mai multă 
grijă față de activitățile distrac
tive ce se oferă tineretului", 
cure era criticat 
„Festivalul 
primăverii", 
27 mai, pe

in
faptul că la 

al

cum 
a vut 
celor 
sticle

trenor ing. Constantin Jude). unde 
s-a început, încă de anul trecut, un 
serios proces de revitalizare a for
mației și astăzi, tinerii de atunci 
(Țîmpu, Manolache. Diliță, Schrag- 
ner) au devenit titulari, readucind, 
cu aportul „vechii gărzi" echipa pe 
un loc onorabil, în comparație cu 
cel clin ediția precedentă. INDE
PENDENȚA SIBIU (antrenor Șt. Bă- 
dcanu) a rămas tot o formație de 
mijloc, care trece cu seninătate de 
la partide foarte bune, la compor
tări submediocre. O netă îmbunătă-

s-a manifestat la D1NAMO 
(antrenor prof. Ion IJoca),^

ți re
BRAȘOV
uncie există acum premise pentru ca 
după doi ani de emoții (ah, retro
gradarea !) să se , lucreze cu sîrg 
pentru revenirea ephipei pe poziții 
mai bune.

Deci, chiar 
ieli, rămîn 
clini pentru 
toare cu interes..

dacă fxistă unele îndo- 
încă suficiente certilu- 

aștepta ediția vii-a

Câlin ANTONESCU

cultural-sportiv 
desfășurat duminica 

stadionul Metalul din 
Capitală, au fost organizate jocuri 
distractive cu un conținut dubios 
și necorespunzător, repudiate de 
opinia publică, unele chiar inter
zise de lege.

Articolul a avut ecou, numeroși 
cititori exprimîndu-și nedumerirea 
și nemulțumirea față de 
situație. Intr-adevăr, în 
unei manifestări 
toase, vesele și 
menea apariții 
recuzita 
ciurilor 
cu totul 
cultural, 
alcătuit și pregătit.

Trebuie arătat că 
lucruri semnalată, 
de agrement și decorațiuni a Mu
nicipiului București, incriminată 
in material, nu a avut. amestec. 
După cum sc arată în adresa nr. 
5161. din 31 mai 1973, trimisă re
dacției, instituția de specialitate 
„Nu a fost solicitată și nu a parti
cipat cu nici un fel de activități 
la această manifestare, 
informații care a stat la baza re
dactării articolului — se arată în 
scrisoare — a fost programul fes
tivalului, editat de Comitetul 
U.T.C. al sectorului 3, care — con
trar realității — a inclus drept 
colaboratoare întreprinderea de 
agrement și decorațiuni. Răspun
derea pentru practicarea unor 
jocuri nepermise revine organi
zațiilor sub auspiciile cărora a 

avut loc manifestarea cultural- 
sportivă."

Astfel stînd 
să subliniem 
al sectorului 
participarea la festival a 
tarabe de “genul celor sesizate 
prevalindu-se, într-un 
oficial, difuzat participanților (in
clusiv presei!), de numele unei 
instituții, c:u care nici măcar nu 
luase legătura. Mai mult decît 
atît, girul I.A.D. asupra jocurilor 
distractive fusese confirmat ver
bal redactorului nostru de către 
unul din organizatori.

de mult 
de altădată, 
discordantă în 
artistic și

această 
cadrul 
sănă- 

ase- 
din

tinerești 
antrenante, 
anacronice, 
abandonată a bîl- 

fac o notă 
programul

sportiv, bine

în starea de 
întreprinderea

Sursa de

lucrurile, este nevoie 
că Comitetul V.T C. 
3 O greșit admit. înd 

unor 
și 

program

VOINJA BUCUREȘTI $1 PETROLUL PLOIEȘTI-ÎN C.C.E.

Purtieiparea popicarilor români 
la marile concursuri internaționale 
continuă. După campionatele euro
pene de juniori, reprezentanții țâ
rii noastre iau startul într-o nouă 
ediție a C.C.E., a cărei primă eta
pă se va desfășură. într-o formulă 
inedită, sîmbătă și duminică. Nou
tatea întrecerilor constă în faptul 
că echipele angrenate în lupta 
pentru cucerirea trofeului își vor 
disputa întîietatea contra scor, tur- 
retur, pe o arenă neutră, 
nîndu-se astfel avantajul 
propriu, adesea hotărîtor 
nerea victoriei.

Reprezentantele țării ___
Voința București la. fete și Petrolul 
Ploiești la băieți, fac pirie di.i 
grupele C și, respectiv, B. Bucu-

elimi- 
terenului 
in obți-

noastre.

reștencele vor avea de înfruntat pe 
campioanele Ungariei și Iugoslaviei, 
A. K. Szegediak și respectiv, K.K. 
Medvesceak Zagreb, iar petroliștii 
au ca adversare echipele Vasas Pa- 
pai (Ungaria) și K. K. Postar Split 
(Iugoslavia). Jocurile vor avea loc 
Pe arena din Bratislava și în afară 
de concurs vor participa și forma
țiile masculine Kula Poznan și 
S, C. Lokomotiv Sofia.

Conducerile tehnice ale echipelor 
noastre campioane au supus pe 
sportivi la un riguros program de 
antrenament. Vor efectua deplasa
rea următoarele jucătoare și jucă
tori : Voința — Cornelia Petrușcă, 
Constanța Marincea Elena Cernat, 
Cornelia Grecescu. Valeria Dumi
trescu, Eva Litași, Maria Hill ; Pe
trolul — Gh Silvestru. D. Dumitru. 
V. Slancu. P. Purje, A. Schlayi, V. 
Nieolescu, M. Șuta.

Este cu totul de neînțeles, 
administrația bazei .,nu a 
măcar • curiozitatea să ceapă 
care patronau jocurile (p^ 
de vin și de vermut!) autorizația 
legală, absolut obligatorie.

Intîmplarea regretabilă petre
cută la „Festivalul primăverii" de 
pe stadionul Metalul va trebui să 
constituie o lecție și un semnal 
ele alarmă. Este nevoie de o grișă 
mult mai mare în organizarea șl, 
mai ales, selecționarea programu
lui distractiv ce se oferă tineretu
lui nostru la manifestările cultu
ral-sportive de masă. El nu poate 
fi tratat ca ur. amănunt neînsem
nat (cum a făcut, din păcate, Co
mitetul U.T.C. al sectorului 3) și 
r.ici lăsat Ia voia întîmplării. Pen
tru că, în acest caz, jocurile dis
tractive încap pe mîna unor in
truși, elemente antisociale, certate 
cu munca cinstită ș' morala
noastră socialistă !

CANOTAJ. fncepind de astăzi, timp de 
trei zile, capitala U.R.S.S. găzduiește o 
mare competiție internațională de ca
notaj, intitulată „Regata Moscova”. După 
cum am mai anunțat, la întreceri par
ticipă și un lot de schifiști români, care 
se vor alinia la următoarele 1 ’
Simplu — Alexandru Silassl ; 2 
Oanță și Grumezescu ; 2-pl - 
Ceapura" și Lovrenschi ; 4-f-1 - 
Gherman, Moldoveaitu și Găti ; 
Tușa, Papp, T. 7
este însoțit de antrenorul emerit Du
mitru Popa și de antrenorul federal 
Victor Mociani.

probe : 
f.c. — 
Tudor, 
Danila, 

___  __ ________ ; 4 f.c, — 
Ivanov și Cacencu. Lotul

LUPTE. Echipa națională de juniori la 
lupte libere a plecat la Rostock, in R.D- 
Germană, unde sîmbătâ și duminică va 
participa la un triunghiular în compania 
selecționatelor similare ale R.D.G. și Po
loniei. Din echipă fac parte, printre 
alții: Eremia (cat. 52 kg), G. Anghel
(56 kg), M. Voicu (60 kg), Tr. Arsenie 
(81 kg) și I. Paiu (cat. grea). Lotul este 
însoțit de antrenorul I. Radu.

POLO. Campionatul național de polo- 
continuă duminică cu partidele etapei 
a ir-a din cadrul grupei B a primei di
vizii. La București — ștrandul Tinere
tului, de la ora 11 — un veritabil derby. 
Echipa școlarilor din Capitală, de a- 
ceastă dată cu internaționalul L. Râdu- 
canu în lot, va primi replica primei for
mații orădene, Crișul. Celelalte partide 
ale etapei : la Timișoara, Industria linii— 
Olimpia Oradea, iar la Arad, Vagonul— 
Mureșul Tg. Mureș. > în divizia B s-a 
desfășurat primul meci dintre Petrolul 
și C.F.R. Cluj. Au ciștigat ploieștenii cu 
7—1.

TENIS DE MASA. Odată cu etapa 
de la sfîrșitul săptâmînii trecute s-a în
cheiat turul campionatelor republicane 
pe echipe. Pe primul loc (fete și băieți) 
se află echipele clubului bucureștean 
Progresul.

FEMININ

1. Progresul București
2. C.S. Arad I
3. Spartac București
4. C.S.M. Cluj
5. C.S. Arad n
6. Politehnica București
7. Rovine Craiova
S. Voința București

MASCULIN

1. Progresul București
1. C.S.M. Cluj
3. Politehnica București
4. Șc. sp. Buzău
5. Locomotiva București
6. Voința București
7. Comerțul Tg. Mureș
8; C.S. Arad
9. Universitatea Craiova

10. I.E.A.B.S. București

7
7

9
7
6
6
5
5
4
2
1
0

7
7
7

o
1
3
3
4
4 
r>
7

o
2
3
3
4
4
5
7 
s
9

7 35: 8 14
34: 9 13
27:23 11
23:26 11
23:24 10
22:28 10
12:33 8
10:35 7

81:36 18
78:40 16
69:51 15
69:56 15
68:46 14
65 :54 14
56 :55 13
34167 11
35:72 10
3:81 9

ială deATLETISM. comisia ______ „__  __
atletism organizează simbâtă (de la ora 
17) șl duminică (de la ora 9) campiona
tul municipal de atletism rezervat atle- 
ților seniori și copiilor. întrecerile vor 
avea loc pe stadionul Republicii.
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victorie mult dorită, 
dulce delir la care

urma succe-
intîi ne e necesar

nu are 
ca să vorbim

lui Chirilă că noi, 
„Noi aducem o ve-

nu ne-a mai lăsat să ne concentrăm 
luat tot jocul. Dar să avem satisfac- 
învins pină la urmă cam italienește...
„Progresul", scrisoarea d-voactră de 
lacrimi. Sus inima I

tot Dumitrache are dreptate, 
zicindu-i 
fotbal ?

•A

DUPĂ CUPEI ROMÂNIEIOPTIMILE

5

■ HH

Constantin ALEXE

SURPRIZA DE IA
• • •

o

la

faptul 
crede

vor
Să

și Jiul — Rapid, 
meciurile de la

vor juca
■ duminică 

I, 17 și 20 iunie) 
, evident, vor fi

PLOIEȘTI

ADNOTĂRI EĂ MAREA

consem- 
cînd 

cu 1—0 pe 
ridică

României" — edi- 
mai făcut un pas 
Întrecerea (spunem 

frusitosul și prețio- 
se pare, că unele

lungi 
ratările
Turcu, ... 
irosit, ară- 

de concen-

U.T.A. — Petrolul
„Capete de afiș",
Reșița și București, unde Dinamo și 
actualul lider susțin examene difi
cile.

...Nimic nu-i mai sfint după o 
mult muncită, ca euforia, ca acel 
participă o lume și un popor. Plutește peste noi o 
pasăre cintătoare. Bubuie o mie de glume. Oame- 
nii-s ca frații. Se uită un milion de greșeli, nu se 
mai știe cum și cine a zis ce a zis. Devenim cu 
toții idilici- — deși cunoaștem cu toții lecția care 
spune că idilismul nu e o atitudine în fața vieții, 
și nici in sport. Mîncăm cu toții bomboane fondante 
și mai cerem o bere, la acele bomboane fondante. 
Fără această sacră euforie, nici o victorie 
prgj. și sens. Nu .mergem la meci — 
strîns, la obiect — pentru a cîștiga 
două puncte, ci pentru a ne bucura, 
pentru a cînta, pentru a ne înveseli. 
De aceea marea națiune fotbalistică 
a Braziliei dansează, pe străzi, după 
fiecare triumf. De aceea, englejii și 
olandejii cîrțtă în coruri stranii, la fot
bal. Ar fi o nebunie ca în acele 
clipe să vii către oamenii veseli și să 
le spui să fie mai serioși, să înțe
leagă pericolul euforiei. Euforia, ame
țeala după succes trebuie fără în
doială combătută, dar nu acum, cînd 
sărim într-un 
combătută, dar 
trăit-o, căci altfel 
bătut nimic. Nu 
sului, dar intîi și 
intîi să învingem, 
ziasm și după aceea să avem grijă cum aselenizăm. 
Fotbalul nu s-a inventat pentru a deschide un nou 
izvor de chinuri, de drame și dileme pe pămînt, ci, 
dimpotrivă, pentru a merge mai des în rai cît sîntem 
în viață.

Așa că — după ce m-am dat cu capul de pereți 
da o mie de ori în 53 de minute pină a căzut golul 
acela atît de tulburător că nici măcar n-am știut cine 
l-a dat, după ce am urlat cît am putut, acolo, în 
camera mea, la adresa lui Dumitru, a lui Marcu, a 
lui Dobrin și a destinului omenesc — vin acum și 
întreb : unde-s tovarășii care ziceaă că ducem lipsă 
de valori în fotbal ? Unde-s cei care mi-I scoteau pe 
Radu din echipă, fiindcă e static și înoată confuz ? 
Unde-i tovarășul acela — cred că eu sînt acela I — 
care azi spunea că n-avem ce ne teme de R.D.G.

picior. Euforia trebuie 
numai după ce ai 
nu mai merita com- 
trebuie amețit de pe 

succesul, întii și 
să sărim în sus de plăcere și entu-

iar a doua zi, după Kiev, o dădea după plopi, cu 
lașitate ? Toți aceștia să vină diseoră să le dau o 
bere și să-i rog sâ nu moi spună prostii — c-așa-i 
in fotbal, nu numai în tenis...

Luni dimineață, un șofer adorabil m-a dus la celă
lalt capăt al Bucureștiului și mi-a ridicat o odă la 
adresa echipei și chiar a lui Valentin, că-mi dîrdîiau 
dinții de plăcere. Am încercat să-i deschid ochii, 
să-i arăt și evidentele lipsuri, omul mă lăsa să vor
besc — și, ca .să fiu drept, eu trebuia să-l las sâ 
vorbească, dreptatea era de partea lui, poate chiar 
și adevărul : „Ați văzut cele două pase geniale ale 

lui Dobrin ?"... „Dar dacă Dumitrache 
nu dădea golul, mai știai de cele 
două pasp ale lui Dobrin ?"... „Da, 
da'r Dumitrache a dat golul... Ce gol I 
Gol de Pele, domnule I Dacă l-ar fi 
dat Pele, ce-ați fi spus Ca să a- 
jung a-l auzi pe doctorul cel mai al 
dracului din lume, 
n-are ce-i aceea o 
care detestă tot ce-i 
mîndu-tni că „golul 
stopul pe stîngul și 
au fost un poem în proză I 
de doctor I

Incit,
„săracu, 

românii, ce aducem în 
selie în plus 1"

Credeți că e puțin ?
în ultima clipă, înainte de a 

un prieten îmi spune 
R.D.G. i-a plăcut mult 
ventus. De ce nu l-aș

CORESPONDENȚĂ
DAN ALEXANDRU NICU — str. Sf. Nicolae Tei 

București : N-am biruit-o cu Juventus, după cum 
văzut, căci Ajax a găsit o tactică deșteaptă : r 
scos din careu, 
în 16, și ne-a 
ția că Ajax a 
în ce privește 
frate mi-a dat

om care habar 
vorbă blinda și 
cu liru-liru, afir- 
lui Dumitrache, 

șutul cu dreptul, 
i" Limbaj

preda acest articol,
sus și tare că România 
mai mult decit Ajax — 

crede ?

BELPHEGOR

Sondaj-fulger prin cileva sectoare ale Capitalei 1

Așadar, „Cupa 
ția 1972—1973 a 
spre actul final, 
mereu „pentru 
sul trofeu", 
formații, în 
dezinteresate 
de acum în 
(care se vor

dat, se pare, că unele 
mod de neînțeles, sînt 
în a-l cuceri) se

fața sferturilor de finală 
x___ __ . disputa la 24 iunie). Ce
considerații ne prilejuiesc cele 8 me
ciuri disputate miercuri ?

Jocurile s-au disputat într-o am
bianță acceptabilă. Interesul publi
cului s-a’ manifestat pe o scară mai 
largă în orașe în care nu se dispută 
meciuri de Divizia A (Sibiu, Galați 
— 18 000 de spectatori (1) —, Buzău), 
La București, Ploiești și Brașov, „ga
leria" a fost de proporții mai mici. 
Deci în unele cazuri r;?: 
nu prea s-au omorît, cu firea, 
publicul

nici echipele
___  ” , nici 

publicul nu s-a îmbulzit la case 
pentru că, nu juca echipa favorită, 
deși favorit ar trebui să fie fotbalul...

Spuneam că unele echipe nu prea 
s-au omorît cu firea. Ce argumente 
ne Stau la îndemînă pentru o ase
menea afirmație? De pildă, jocul 
slab practicat de F.C. Argeș și 
Constanța pe stadionul Dinamo, 
calmia care a dominat 
rioade de timp în teren, 
Roșu, Tănase, Radu sau 
tuațiile pe care ei le-au 

o alarmantă lipsă
că Sportul studențesc 

capabilă să joace un 
in plus, și pentru a 

r°sursele de care are 
salva situația precară 
a trimis la Brașov

R.D. Germană- Cazul e tratat, mai 
pe larg, la rubrica noastră de azi, 
dar nu putem să nu consemnăm și 
aici marea inconstanță a echipelor 
noastre și chiar a jucătorilor din lo
tul național. Cam așa stau lucru
rile și cu C.F.R. Cluj, lăudată pen
tru performanțele clin campionat, 
dar învinsă de Chimia Rm, Vîlcea 
(toată stima pentru performanța a- 
cestei formații, care, deși, nici ea 
nu are o situație roză în Divizia B, 
nu și-a menajat forțele). Metalul 
București, o specialistă a Cupei, își 
vede de drum. Și performanța ei, 
ca și a vîlcenilor, a rămas, însă, în 
umbra celei realizată de Constructo
rul Galați. Dar Metalul va juca din 
nou în sferturi, acum alături de 
Steaua (pe care Știința Petroșani n-a 
împiedicat-o să treacă acest hop), 
Petrolul, S.C. Bacău, „U“ Cluj, F.C. 
Argeș, Chimia Bm. Vilcea și Con-

structorul Galați, un pluton din care 
vor lipsi, primele trei clasate la ora 
actuală în divizia A (Universitatea 
Craiova, Dinamo și C.F.R.) și deți
nătoarea Cupei — Rapid.

★
Duminică, divizionarele A. își 

relua î.?..ccc." ~ " -------:---- -
sperăm că nu 
din Cupă, chiar dacă 
etape se 
miercuri 
10, 13, 
tării 
tul depinde dc pregătire, de recupe
rare, viață sportivă, ambiție și do
rința de autodepășire.

Duminică, deci, etapa a 25-a a Di
viziei A: Sportul studențesc — F.C. 
Argeș, A.S.A. — S.C. Bacău, F.C. 
Constanța — ,,U“ Cluj, Steaua — 
Univ. Craiova, C.F.R. — Steagul 

C.S.M. Reșița Dinamo,

întrecerea în campionat.
i vor evolua ia nivelul 

următoarele 6 
duminică >— 

(adică la 3, 6, 
și cînd soliei* 

mai mari. To-

La acest sondaj-fulger ne-au răs
puns :

• GHEORGHE ARTIN, prim-vl- 
cr președinte al Consiliului de edu
cație fizică și sport al Sectorului 1 :

, ~n program bogat de activități 
jportive de masă va exista și în a- 
teastă duminică. Mai întii, vom sus 
tine acțiunea C M.E.F.S., care se va 
desfășura la Herăstrău, cu prilejul 
Inaugurării Clubului de agrement 
De fapt, festivitatea de deschidere 
a acestui club, manifestațiile spor
tive care vor avea loc cu acest pri
lej, vor fi organizate — în propor
ție de 70 la sută — de activul sec
torului nostru.

După aceea — sau, mai exact, în 
paralel — vor avea loc întrecerile 
Crosului de vară al elevilor, cu

participarea a peste 3 000 de tineri 
și tinere, pe. trei categorii de vîrstă.

Și tot duminică va avea loc în
chiderea festivă a anului sportiv 
școlar, cu participarea unor elevi 
fruntași în sport din sector, în spe
cial de la Liceul 35, cu program de 
educație fizică. Cu această ocazie, 
vor fi ptemiați și tinerii care s-au 
distins în întrecerile din cadrul 

, diviziei școlare de atletism, iniția
tivă a sectorului nostru care s-a 
bucurat de o largă participare. în 
această ultimă acțiune, colaborăm 
strîns cu Clubul sportiv școlar, care 
va oferi cîteva... surprize elevilor 
evidpnțiați".

e MIHAI ANGHEL, prim-viee- 
președinte al Consiliului de educație 
fizică și sport al Sectorului 2.-

„Pentru această duminică inten
ționăm să organizăm o mare ac
țiune sportivă pe stadionul Colen- 
tina, cu sprijinul direct-al Grupului 
școlar I.T.B. Vor avea loc probe 
de alergări (80, 80, 100 și 200 metri), 
întreceri de tenis de cîmp, finalele 
la fotbal și handbal ale echipelor 
fruntașe aparținînd Grupului școlar 
I.T.B. De asemenea, se va desfășura 
Crosul de 
torul 2.

Separat, 
ca 200 de 
inaugurare a clubului de agrement 
de la Herăstrău".

vară al școlilor din sec-

vom fi prezenți cu cir- 
sportivi la festivitatea de

La școala generală 204

MARE SERBARE SPORTIVĂ

I
I
I
I
I
I

Duminică dimineața, cu începere 
de la ora 9, la școala generală 204 
din cartierul Drumul Taberei, va 
avea loc o mare serbare sportivă 
școlară. După festivitatea de deschi
dere, va urma un bogat program

sportiv în care vor fi angrenați ele
vii și elevfele claselor I—VIII. Șco
larii își vor disputa întîietatea la 
patinaj, pe rotile, ștafete aplicative, 
crosuri, triatlon, jocuri de fotbal 
ș-a.

e GHEORGHE ZDRINCA, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de edu
cație fizică și sport al Sectorului 3 :

„Tn această duminică ne îngă
duim, dacă sel poate spune așa, 
un fel de respiro... Vom participa 
doar la acțiunile sportive de la 
Herăstrău, cu cîteva sute de spor
tivi și sportive de la Uzina de pom
pe, Fabrica de lînă pieptănată, 
ÎNCERC și altele, handbaiiști și 
handbaliste, jucători de tenis dc 
masă, practicanți ai popicelor, care 
vor lua parte la întreceri demon 
strative

Un program ceya mai dens, 
tămîna viitoare".

sap-
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Această primăvară a coincis cu relansarea uneia dintre cele mai simple și mai accesibile forme 
practicare asportului: crosul. O imagine de la una din numeroasele întreceri ce au avut loc în Capitală

SE APROPIE SFÎRȘITUL ANULUI ȘCOLAR

propieres sfîrșitului de an șco
lar prilejuiește peste tot reflec
ții în legătură cu modul cum 
s-a desfășurat activitatea di

dactică. Este așadar un moment al 
biianțuiui, al trecerii _ în revistă a 
realizărilor obținute pină acum.

Pentru Liceul nr. 35, cu program 
de educație fizică din Capitală, acest 
bilanț se prezintă deosebit de fruc
tuos. In primul rînd, datorită secției 
de baschet. Campioane școlare și de, 
juniori ale țării atît la fete cit și 
la băieți, în același timp fruntașe în 
divizia școlară, echipele Liceului nr. 
35 s-au afirmat și într-o serie de 
întreceri internaționale, în turneele 
întreprinse în Cehoslovacia și Tur
cia Se află aici, o pleiadă de antre
nori (Gheorghe Benone, directorul 
liceului, George Chiraleu, Constantin 
Dinescu, Ștefania Dinescu, Mircea 
Rizea, Cornelia Bacă și Emil Nicu- 
lescu), cadre didactice care reu
șesc să imprime elevilor, în _a- 
ceeași măsură, dorința de a învăța 
bine și de a parcurge cu pași siguri 
treptei e performanței. Firește, și 
pentru elev și pentru profesorul-an- 
trenor trebuie să existe o mare forță 
interioară, o nestinsă pasiune pentru 
muncă, altfel n-ar fi posibil _ ca 
două asemenea cerințe ale învăță- 
mîntului, de mare importanță și răs
pundere socială, să se realizeze atît 
de armonios. Evident, nu este nici 
un secret la mijloc, marile succese 
ale practîcanților baschetului de la 
„35“ rezidind în orele fără număr 
pe care le afectează instruirii lor. 
Nu ne amintim ca vizitind liceul 
clin Dorobanți, să nu fi găsit la lu
cru cu „atelierele” respective, pe 
toți antrenorii de baschet menționați 
aici sau să aflăm din situațiile sta

tistice săptămînale — activitatea lor, 
a echipelor ce le pregătesc.

irește, ap greși dacă exem
plul ' secției de baschet ar îi 
prezentat drept singular. At
letismul și gimnastica oferă

și ele pilde asemănătoare. Profesoa- 
ra-antrenoare Llisabeta Stăneseu, 
spre exemplu, este nelipsită din 
școală sau de pe stadionul Tinere
tului, acolo unde atleții de la „35“ 
au repartizate ore de pregătire. A- 
semenea ore de pregătire asiduă au 
drept echivalent și rezultate remar
cabile. Roxana Vulescu este multiplă 
campioană balcanică și națională, in 
proba de înălțime junioare, Paul 
Neagu se află și el printre fruntașii 
atletismului nostru la nivelul spe
ranțelor, în proba de greutate (7 kg). 
Cei doi, împreună cu alți tineri at- 
leți din liceu — Mircea Kosa, Cornel 
Banu, Aurica Oprea, au fost pre- 
zenți nu numai în cele mai importan
te concursuri interne, ci și la cîteva 
întreceri internaționale, triunghiula
rul România — R.D. Germană — Po
lonia, concursul bilateral România 
R.S.S. Ucraineană sau la meciul de 
juniori București — Fraga.

Pentru pregătirea actualelor gene
rații de atleți, lingă neobosita pro
fesoară Eiisabeta Stăneseu se află 
alți colegi la fel de pricepuți, ca 
Jeno Balogh și Adam Sebessi ; an- 
trenori-pedagogi care au reușit să 
aducă în jurul pistei de atletism 
sau sectoarelor de sărituri și arun
cări, multe din talentele liceului, să 
le formeze în disciplina olimpică nr. 
1. Nu-i ușor să faci atletism — 
chiar intr-un liceu cu profil — atunci 
cînd elevii sînt mai tentați să-și în
drepte preferințele către jocuri, a- 
colo unde împlinirea se înfăptuiește,

tind 
trare ; 
nu se 
meci de Cupă 
nu-și diminua 
nevoie în a-și 
din Divizia A, 
o a doua formație, cu Șerbănică și 
Ardeleanu, Mihalache și Beleaua, 
Stroe și Georgescu, dar fără Mol- 
doveanu, Luăaci, Cuperman sau Ma
nea. Iar reversul medaliei, privind 
partida de la Brașov, este acela că 
și în aceste condiții, cînd Sportul 
studențesc trimite în teren doar trei 
titulari, „U“ Cluj nu poate cîștiga, 
în timpul regulamentar, obținînd ca
lificarea grație unei lovituri de la 
11 metri, transformată în plus.

Optimile de finală ne-au oferit 
cînd nimeni nu se aștepta, o sur
priză de mari proporții, care egalea
ză pe cele realizate cu ani în urmă 
de C.I.L. Blaj (care a eliminat Pe
trolul cînd era campioană) sau Fo- 

............ , învingătoarea Rapi- 
perioada lui Lupescu și 
N-am 
Blaj,

Fălticeni,resta 
dului din 
Dan Cce. 
lui C.I.L. 
resta- Făl 
parcă „bomba" 
un calibru mai 
e învinsă de o 
C, la trei zile 
nalii săi ■ 
tveilier, Deleanu 
pentru jocul bun din

de isprăvile 
Gherla, Fo- 
Turda, dar

uitat
C.I.L.
Arieșul

de la Ploiești e de 
mare, căci Dinamo 

formație din Divizia 
după ce internațio- 

— Dinu, Dumitrache, Nun- 
J — au fost elogiați 

meciul cu

roșu,

ai > 'S'jg

Fază clin meciul de cupă S. C. Bacău — Rapid. Portarul Ghiță respinge 
balonul ce se îndrepta spre buturile sale. De reținut tribuna gălățeană, 

arhiplină Foto : C. SATMARI — Galați

I

IN
1^1 imiȘTITE 
DIVIZIA B

După Arieșul Turda, C.I.L, Blaj, Fo
resta Fălticeni și C.I.L. Gherla, sau 
dacă vreți după Rapid și Petrolul, 
în. k,legendele" Cupei României a 
intrat, acum, și Constructorul Ga
lați, sau, respectînd proporția, și Di
namo. Iar marea surpriză 
nată, miercuri, Ta Ploiești, 
divizionară C a învins 
una din marile favorite, 
această oră fel și fel de semne de 
întrebare (și de mirare !), foarte 
mulți neputind crede că o echipă, 
cu toate numele sale sonore în for
mație, a putut ceda în fața unui 
„11“, ca și necunoscut. Această pre
judecată a calificării facile, la scor, 
a determinat însă neașteptata elimi
nare a dinamoviștilor cei care au 
nesocotit „istoria" Cupei și ambițiile 
unui adversar dornic de afirmare. 
Pentru Dinamo nu există scuze. Pen
tru că, în privința valorii celor două 
echipe, diferența este categorică, 
bucureștenii alcătuind o echipă care 
la orice oră din. zi și din noapte poate 
să învingă Ia scor ambițioasa dar ne
experimentata formație de pe Du
năre. Miercuri, însă, această logică a 
fost contaazisă și scorul final relevă, 
o dată “n plus, condamnabila lipsă 
de seriozitate care animă unele din
tre echipele noastre, mai ales în 
Cupă. E vorba, aici, în primul rînd 
de o mentalitate riscantă căreia i-a 
plătit tribut și Dinamo, echipă în 
care doar Dinu, și parțial Dumitra
che, au dat de înțeles că nu se com
plac cu mediocritatea.

N-am vrea să se înțeleagă că di
minuăm meritele talentatei formații 
gălățene antrenată de Vasile Luban 
și Dumitru Boieru. Mai ales că a- 
ceastă „echipă mică" a jucat fru
mos, curajos, și cu mult elan, apă- 
rîndu-se grupat, calm și decis (foar
te buni Șerbănoiu, Olteanu — fra
tele fundașului brașovean — Podeț, 
Cernega, Ploieșteanu și Ioniță), dar 
a și lansat contraatacuri periculoase, 
fiind de 4—5 ori foarte aproape de 
gol, în urma unor faze Care au făcut 
șah-mat defensiva bucureșteană, șo
văielnică și neinspirată, de la Ra

ia Cozma, G. Sandu și 
echipă, ,cu

• ••

I
I
I
I
I
I

I
I
I

Popas, m aceasta săptâmînă 
pauză competițisnală în Divizia 
printre rapoartele observatorilor 
arbitrilor privind partidele disputate 
duminică, în cadrul Diviziei B.

în linii generale, cu toate că s-a 
pășit în „linie dreaptă" și asistăm 
la sprintul final, la cei doi poli ai 
clasamentului, partidele n-au avut o 
încărcătură nervoasă prea ridicată, 
ceea ce a permis desfășurarea unor 
jocuri normale, fără incidente deose
bite, unele de un bun pivei tehnic. 
Din acest ultim 
ținînd seama de 
trebuie să fie o 
A, și nicidecum 
pentru jucători 
nici, am reținut aprecierea observa
torului federal, Mircea Cruțescu, în 
legătură cu tînărul jucător al echipei 
C.S.M. Sibiu, Mihai Gabel: „în a- 
cest joc (n. n. : cu Politehnica Timi
șoara) el a avut o evoluție excepțio
nală, din toate punctele de vedere. 
Propun să fie I lat în vedere pentru 
lotul de tineret sub 21 de ani". De 
asemenea, arbitrul clujean Ion Cîm- 
peanu atrage atenția asupra porta
rului echipei Metalul Drobeta Turnu 
Severin, Constantin, „un element în- 
zestarat cu reale însușiri pentru a- 
cest post".

Și sub aspect disciplinar, am pu
tut reține aprecieri favorabile, în 
meciuri în care s-a luptat din răs
puteri pentru cele două puncte puse

punct de vedere și 
faptul că Divizia B 
pepinieră a Diviziei 
un loc de refugiu 

plafonați sau vîrst-

9 Baschetul, o... carte 
de vizită prestigioasă
• Dublu front la gim-

in jcc sau măcar pentru unul dintre 
ele. O desfășurare corectă a avut, 
de pildă, partida dintre Chimia Rîm- 
nieu Vîlcea și Progresul București, 
evidențiindu-se, prin sportivitate, în 
special căpitanul formației locale, 
Petre Ion. Atmosfera de sportivi
tate din terenul de joc a influențat, 
cum era ' ’ ■
tatorilor, 
rect față de echipa adversă. Printre 
aceștia trebuie amintiți spectatorii 
care au asistat la întîlnirea dintre 
C.F.R. Timișoara și Metalul Drobeta 
Turnu Severin, foarte disciplinați, 
„in ciuda făptuiri că erau amăriți 
din cauza semiinsuccesului echipei 
locale".

Au existat, însă, și meciuri care 
au dat de lucru arbitrilor și, apoi, 
Comisiei de disciplină. Astfel, în 
partida Ceahlăul Piatra Neamț — 
Progresul Brăila, unul dintre jucă
torii echipei oaspe, Constantin Scbe, 
a fost eliminat de pe teren, de că- ’ 
tre arbitrul Gheorghe Popovici, „pen
tru incitarea coechipierilor spre 
practicarea unui joc dur". Mai 
este nevoie să subliniem cît de jus
tă a fost măsura arbitrului și cît de 
gravă a fost abaterea fotbalistului 
brăilean, care ignorează, se pare, 
principiile , luptei sportive, printre 
ele, desigur, nefigurînd brutalitatea 
și lipsa de respect față de adversar. 
Reprobabil 
(Ceahlăul), 
cător de 
sancțiunea

Și în meciul
C.S.tj. Galați ș-au produs două ex
cluderi din joc, a lui Marin Stănă-

și normal, atitudinea spec- 
care s-au manifestat co-

a fost și gestul lui Bîlu 
care l-a lovit pe un ju- 

la Progresul, atrăgindu-șj 
eliminării.

Delța Tulcea —

dingui și Emiiian Rențea 
fiecare tabără I), care 
reciproc. .

Ne-am oprit și asupra notației fă
cute de arbitrul A. Văduvescu, care 
a condus meciul Nitramonia Făgă
raș — C.F.R. Arad. Acesta atrage a- 
tenția conducerilor celor două secții 
de fotbal asupra aspectului neîngrijit 
al unora dintre jucători, netunși, 
probabil, de luni de zile. Să credem 
că ei așteaptă anul ?

Jack BERARIU

(cite unul 
se bruscaseră

văielnică 
mureanu, 
Deleanu. Această mică 
remarcabile calități (de altfel condtice 
autoritar în seria a IV-a a Diviziei 
C), a reușit în repriza secundă să 
facă față unui presing fără decizie 
si, mai mult, sg forțeze chiar vic
toria. De altfel, ja capitolul 
tic, chiar dacă 
superioritatea la cornere, „__ ,___
se pot lăuda cu raportul șuturilor pe 
spațiul porții (11—10 pentru ei; 7—4 
în repriza secundă). Dincolo de me
ritele Constructorului nu putem ex
plica, deci, această surpriză de pro
porții fără „aportul" decisiv al unei 
echipe care, cu nume de marcă — 
Dinu, Dumitrache, Radu Nunweiller, 
Lucescu, Deleanu — nu s-a gîndit 
(inadmisibil!) o dată In cele 90 de 
minute să-și argumenteze (și să-și a- 
pere!) frumosul său prestigiu.

Mircea M. IONESCU

statis-
dinamoviștii dețin 

gălâțcnii

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C

CU 3 ETAPE ÎNAINTE DE FINIS

nastică pentru cucerirea marii 
performanțe ® Și o doleanță (încă) 

neîmplinită...
cel puțin teoretic, mai lesne. Și, to
tuși, în „atelierele" acestui triolet 
de profesori-antrenori, numărul ce
lor care acceptă Să lucreze (și o 
fac cu toată convingerea) crește de 
la an la an. Prezențelor amintite 
altundeva simțim nevoia să le a- 
dăugâm cîteva cifre : în cele 21 de 
concursuri la care au participat in 
ani.l școlar, care se încheie, elevii de 
la „35“ au obținut 21 de locuri I, 19 
locuri II și 27 locuri III, trei titluri 
t'e campioni municipali, unul de sală 
și altul la concursul de primăvară.

imnastica obține și ca, pe două 
fronturi —, în, „sportivă" și 
„modernă" un credit tot mai 
larg. Nici aici nu există ca

rențe de talente, șlefuite cu măies
trie și răbdare de prof. Barbara Du
mitrescu, Vasile Chioreanu, Gabriel 
Molea și Livia Grama. Talente, dar 
și elemente care nu pregetă să pre
lungească de fiecare dată ședințele 
de antrenament, acestea chemîndu-se 
Liliana Brechner, vicecampioană re
publicană școlară absolută, categoria 
maestre, Mihaela Mihai, vicecampi
oană republicană școlară absolută, 
categoria I Mariana Loghin, locul 2 
la „școlare" in proba de bîrnă, Livia 
Duțti, locul 3 la „școlare" la sărituri 
etc. Demne de semnalat sini și alte 
fapte : echipa de gimnastică a liceu
lui a ciștigat „solul" .și „bîrna" și 
locurile I și li la individual rnm 
pits, prin Ileana Trandafir și Miha-

e!a Mihai, la întîlnirea internaționa
lă cu echipa WKS Wawel (Polonia), 
Gabriel Popescu face parte din lo
tul național de tineret, iar Nicolae 
Mihai, campion- al țării, Marian Ba
dea și Dorel Marin din cel de ju
niori.

★
Prin tot ce a realizat, pe planul 

performanței și al învățăturii, în a- 
nul școlar care se încheie, Liceul 
nr. 35, cu program de educație fizi
că dovedește că — respectînd preve
derile recentei Hotărîri de partid, 
se înscrie cu toate forțele sale ■ în 
acțiunea de dezvoltare continuă a 
educației fizice și sportului, că își 
păstrează și își consolidează atribu
tul primar de pepinieră a sportului 
românesc de performanță, rațiune 
pentru care a și luat ființă cu 15 
ani în urmă.

Tiberiu STAMA
P. S. Toate ar fi bune la „35“, 

dacă localul liceului s-ar ridica, în 
privința funcționalității, fa nivelul 
reputației sportive. Greutățile n-au 
ocolit această unitate școlară frun
tașă, nici în anul care se încheie. 
Elevii sînt grupați în două clădiri, 
sălile terenurile de pregătire sînt și 
ele dispersate. Problema aflîndu-se 
în atenția Inspectoratului școlar al 
municipiului, mult mai aproape de 
înțelegere decît în trecutul apropiat, 
nădăjduim într-o rezolvare promptă.

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
• Stadionul Politehnica, ora 17,30: 

Sportul studențesc — F.C. Argeș 
(Divizia A) ; ora 15,45 : Sportul stu
dențesc ■— F.C.
rezerve) :

• Stadionul 23 
Steaua — Univ. 
A) ; ora 17,15 :
Craiova (tineret-rezerve) ;

• Stadionul Progresul, 
Progresul — C.S. Tîrgoviște (Divi
zia B) ;

Argeș (tineret-

August, 
Craiova
Steaua

ora 1!) : 
(Divizia 

- Univ.

ora 11 :

CÎȘTIGATORI 1N 6 SERII
Cu trei etape Înaintea încheierii între

cerii în Divizia c, situația echipelor — 
atît a acelora care aspiră sâ joace în 
baraiul nentru promovarea în „11". cît 
și a aceiorâ aflate in plutonul codaș — 
s-a limpezit doar pe Jumătate. In șase 
din cele 12 serii se cunosc cîștigătoafele, 
formații care au un avans consistent de 
puncte față de următoarele clasate și, 
practic, nu mai pot fi ajunse. In această 
fericită postură se află C.S.M. Suceava 
(seria I. cu 5 puncte avans). Construc
torul Galați (IV ; 5 p), Celuloza Călă
rași (V ; T p), Flacăra Moreni (VI ; 4 p) 
Mureșul Deva (VIII ; 6 p) șt Tractorul 
Brașov (XII ; 8 p).

In fruntea celorlalte serii cite două 
echipe își dispută cu ardoare șefia. In 
aceste grupe, liderii de după etapa a 
XXIII-a au doar cite un singur punct 
ntai mulț decît cele clasate pe locurile 
secunde. Dar în. seriile respective, pro
tagonistele sînt de forțe sensibil egale, 
ceea ce va face ca lupta lor, titum, la 
încheierea competiției, să fie deosebit 
de atractivă. Viitorul Vaslui se întrece 
cu Petrolul Moinești (in seria a II-a), 
Minerul Motru cu Vulturii Textila Lu
goj (VII), Arieșul Turda cu Unirea Dej 
(IX) (o remarcă în plus pentru aceste 
două formații,, care deși au avut un 
handicap de 4 puncte, ca urmare a sanc
țiunii primite din partea F.R.F., au reu
șit Să refacă terenul pierdut), Victoria 
Cărei cu Minerul Cavriic (X), în sfîrșit 
Gaz Metan Mediaș „duelează" eu Textila 
Odorhei, îh seria' a Xl-a.

LA 10 IULIE 1973 TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES-BOX EXPRES

Astăzi, se pun. în vînzar.e biletele pen
tru tragerea specială Pronoexpres denu
mită Box-Expres, tragere care acoțaâ 
participanților autoturisme DACIA 1300 și 
dacia 1100, excursii TURUL CEHO
SLOVACIEI cu trenul și autocarul — 
durata cca. 10 zile — excursii în ANGLIA 
cu avionul — durata cca. 8 zile — și 
numeroase cîștiguri în numerar.

La tragerea specială Pronoexpres box- 
Expres, puteți participa pe bilete de 
3 iei, 6 lei și 15 lei varianta precizîn- 
du-vă că variantele de 15 lei au drep
tul de participare la toate extragerile, 
cu șanse sporite de. cîștig.

Pentru stabilirea numerelor cîștigătoare 
se vor efectua 5 extrageri însumînd în 
total 31 de numere.

Proeurati-vă din vreme biletele !
$ Tragerea Loto de astăzi care se des

fășoară după NOUA FORMULA TEH
NICA, va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05.

«Programul concursului Pronosport 
de duminică, 3 iunie 1973, este alcătuit 
clin întreaga etapă a campionatului ca
tegoriei A de fotbal din țara noastră și 
5 meciuri din B. Dar iată cum arată 
acest program : I : Steaua—Universita
tea Craiova ; II : C.S.M. Reșița—Dinamo 
București ; III : A.S.A. Tg. Mureș—S.C. 
Bacău : IV : c.F.r. Cluj—Steagul roșu ; 
V : U.T. Arad—Petrolul ; VI : F.C. Con
stanța—Universitatea Cluj ; VII : Jiul— Rapid ; ——* • ......------- «
Argeș ;
Iași ; X
Neamț ; XI : Progresul Brăila—F.C. Ga
lați ; XII : Olimpia Oradea—Electropu- 
tere Craiova ; XIII : Politehnica Timi
șoara—F.C. Bihor.

VIII : Sportul studențesc—F.C.
IX : Delta Tulcea—Politehnica 
Gloria Buzău—Ceahlăul piatra

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

în zonele periferice ale clasamentelor, 
disputa este deosebit de dirză pentru 
supraviețuire. In seria I. de pildă, sînt 
mi mai puțin de 7 echipe care se adă 
încă în pericol. Unele dintre codașe nu 
mai au șanșe să evite retrogradarea : 
Chimia Buzău (10 p, cu 8 mai puține 
decît locul 13). Sportul Ciorogirla (10 p ; 
9), Foresta Bistrița (10 p ; 6), Unirea 
Tricolor Bîrlad (12 p ; 4), Comerțul Brăi
la (12 p ; 7), Constructorul Arad (13 P 1 
6) și Textila Sebeș (13 p ; 5).

Rezervăm rindurile de mai jos echipei 
CELULOZA CĂLĂRAȘI, una dintre cele 
mai bune formații ale Diviziei c.

Situația ei în clasamentul seriei a V-a 
(cea „bucureșteană") : lpcul 1, cu 36 P 
(23 15 6 2 43—15) ; următoarea clasată : 
T.M. București 29 p. Celuloza, mai aro 
de jucat cu Dinamo Obor București — 
locul 12 (în tur 1—1) — în deplasare, 
cu Sportul Ciorogirla — locul i-t (in tur 
2—0) — acasă și cu Tehnometal Bucu
rești — locul 13 (în tur 4—0) — în de
plasare. Celuloza a suferit cele două in
fringer! de la Unirea Tricolor București 
— pe teren propriu (0—1), în etapa a 
IV-a — și Autobuzul București — in de
plasare (1—2), în etapa a XVIlHa.

Se poate spune că formația din Călă
rași a făcut, în actuala ediție, o cursă 
solitară. De 21 de etape ea se menține 
în fruntea clasamentului, la o diferență 
de puncte apreciabilă. Călărășenii au o 
echipă robustă : o apărare foarte bună 
și o înaintare incisivă. Antrenorul fotba
liștilor din orașul de pe malul Dunării, 
Tudor Mihai, a impus formației o tac
tică adecvată posibilităților el tehnice, o 
concepție ofensivă. în rindurile „ll“-lui 
călărășan domnește o disciplină exem
plară, celuloza heavînd in acest cam
pionat nici un jucător eliminat de pe 
teren. Asociația sportivă a Combinatului 
de celuloză și hirtie (președinte Florian 
Ionescu) este mîndră de echipa sa și o 
sprijină în toate acțiunile. Întregul oraș 
simpatizează echipa Celuloza, după cum 
nd relatează corespondentul din loca
litate, Marin Stan. La meciurile dispu
tate pe frumosul stadion orășenesc asistă 
numeroși spectatori (în medie, 8—9 000), 
ceea ce, pentru o formație de „C“, con
stituie un adevărat redord.

Celuloza este o echipă tinără (Vîrsta 
mediei 22 de ani), are în lot trei jucă
tori care au depășit de curind juniora- • 
tul (Popa, Ghiță și Cioc). „Veteranul" 
formației. Pană (27 de ani). joacă la 
Călărași de peste 5 ani, iar golgeterul 
formației este costea, care are la activ 
14 goluri marcate.

în încheiere, lotul acestei echipe : por
tari — Postelnicu, Tlrpan ; fundași — 
Culea, Slmion, Pană, Gheorghe II. Iva
nov, Ghiță, Popa ; mijlocași — Deacu, 
Boțoroagă. Șerban, Vanu. Ina’ntași — 
Enache, Costea, Gheorghe I. Cioc, Tudo- 
rache, Panait.

T. RAPȘAN



sportI ITALIA

Tur-

micuțul 
grupei A 
meciuri- 
din

faza în condiții iden- 
54, fixînd scorul final 
la 3—1 în favoarea

ROMANIA 3-1 (1-1)

DIN NOU ÎNTRERUPERI, LA ROLAND GARROS

SMITH ESTE CONDUS DE OKKER!

ȘAHIȘTI ROMANI 
IN TURNEE

• Arthur Ashe eliminat de italianul Bertolucci... INTERNAȚIONALE
PARIS, 31 (prin telefon). — Din 

nou ploaia persistentă a dictat în
treruperea majorității întâlnirilor 
programate în cursul zilei de joi, în 
campionatele internaționale de te
nis ale Franței. Un singur meci s-a 
putut încheia, în „optimile" probei 
de simplu masculin, dar el consti
tuie O mare surpriză : Arthur Ashe 
(cap de serie nr. 4) a fost eliminat 
de modestul jucător italian Paolo 
Bertolucci. Americanul conducea cu 
3—1 în primul set, pe care-1 pier
de însă la tie-break. Apoi, incomo
dat și de rafalele de ploaie, Ashe 
cedează set după set, fiind învins 
cu 6—7, 3—6, 4—6. în dificultate șe 
află și campionul S.U.A., Stan 
Smith, favoritul nr. 1 al turneului. 
El a pierdut două seturi în fața 
„olandezului zburător" Tom Okker, 
care conducea cu 6—3, 3—6, 7—6, 
1—2 în momentul cînd partida a

fost întreruptă din cauza ploii, în
trerupt este și alt meci important, 
cel dintre Roger Taylor 
Gerken. Primul conduce 
6—4. 3—6.

Nu s-au putut 
turile de finală 
minin, în care a 
singur rezultat, 
(nr. 1) a învins-o rapid pe Katja 
Ebbinghaus. cu 6—2, 6—3. Două 
partide s-au întrerupt : Franțoise 
Durr — Odile de Roubin 6—0. 0—2; 
Chris Evert — Helga Masthoff 1—0. 
La dublu mixt, două rezultate defi
nitive : Stove, Dominguez — Jang, 
Kakulia 6—3, 6—7, 7—5 : Biriukova, 
Lihaciov — Bernasconi, Pryde 6—2, 
3—6, 6—3. Nu s-a dat startul între
cerilor în

Comisia de organizare a campio
natelor a

Și 
cu

nici

Paul
6—4,

sfer-încheia
ale turneului fe- 
fost completat un

Margaret Court

turneele de juniori.

decis amînarea tuturor

UN BUCHET DE TRANDAFIRI
Să nu 

ceea ce
..cest sfat înțelept pare a 

ignorat de unele cercuri sportive 
de peste Ocean. Acolo abundă, în 
ultima vreme, tot soiul de com
petiții și pariuri punînd la în
cercare forțele și măiestria unor 
sportivi de structură total dife
rită. Gustate sînt, în special, așa 
numitele întreceri dintre bărbați 
și femei.

Am relatat, • recent, despre acel 
meci sui-generis, care opunea la 
San Diego (California) pe cunos
cuta tenismană australiană Mar
garet Court, unui campion al a- 
nilor ’30, veteranul Bobby Riggs. 
Un punct de atracție îl constituia 
și diferența de vîrstă, Riggs a 
împlinit 55 de ani, pe cînd „a- 
mazoana" rachetei are cu 25 mai 
puțin. Pariul punea la bătaie 
respectabila sumă de 5 000 de 
dolari destinați învingătorului și 
Un buchet de trandafiri, trebuind 
sa consoleze pe învins. Și iată, 
reamintim rezultatul : Margaret 
„încasează" un usturător 2—6, 
1—6 și primește trandafirii, iar 
surprinzătorul ei adversar rămî- 
ne In posesia dolarilor.

Meciul a făcut vîlvă. Am pro
fitat de o recentă escală parizia
nă, pe terenurile de la Roland 
Garros, pentru a o căuta pe Mar
garet Court, în vederea unor lă
muriri suplimentare. Foarte ama
bilă, dar vizibil indispusă de su
biect, campioana a refuzat să fa
că vreo declarație. Am obținut-o 
în schimb de la soțul ei, care 
legăna placid căruciorul cu sim
paticul lor băiețel de un an și 
jumătate, Danny. Iată ce am a- 
flat de la dl.
a jucat foarte 
fericit meci de 
din San Diego, 
foarte încet și 
celui ei, iar un . __  _  ,_____ ,
căutînd amuzament cu orice preț, 
făcea' tot timpul o galerie ener
vantă. Riggs nu încerca altceva

încercăm a compara 
nu este comparabil !...

TI

Court : „Margaret 
slab, în acel ne- 
la Ramona-club 
Terenul roșu era 
nu convenea jo- 
public de pariori,

meciurilor rămase neîncheiate, pen
tru vineri. Programul este astfel de
calat în întregime, finalele urmînd 
să se dispute luni.

IN DECEMBRIE

TURNEUL
LA

CAMPIONILOR-
BOSTON

31
Federației 
au confirmat 
Marelui Premiu

(Agerpres). — Repre- 
internaționale 

că turneul- 
FILT

decît să înalțe mingea peste fi
leu cu loburi și baloane intermi
nabile, altfel bine dirijate. So
ția mea a greșit, vrind să atace 
toate mingile din voie, a ratat în 
serie sau a fost pasată la fileu, 
în setul al doilea, ea nici n-a 
mai existat pe teren...".

Reacția opiniei publice transo
ceanice, la consemnarea acestui 
rezultat, nu 
Primul protest public 
multiplei campioane 
Billie Jean King, care a declarat 
în presă : „Meciul lui Riggs este, 
de fapt, o provocare directă la 
adresa tenisului feminin. EI vrea 
să ne discrediteze, arătînd 
pretențiile noastre de egalitate cu 
bărbații, în tenis, nu sînt justifi
cate. Eu n-am pretins niciodată 
că joc mai bine decît marii cam
pioni, dar că noi, tenismenele, 
putem să oferim un spectacol tot 
atît de atractiv, care merită să 
fie apreciat în mod egal. Avem 
alte atuuri, cum sînt grația și e- 

lipsește total 
acum, îl 
dar nu 
Ramona, 
publicul 
aceleași

PARIS 
zentanții 
de tenis 
final al
se va desfășura anul acesta în ora
șul american Boston, cu începere 
de la 3 decembrie. După Tokio, 
Paris și Barcelona, aceasta este cea 
de-a 4-a ediție a „Turneului cam
pionilor". cum se mai numește 
actul final al competiției-circuit, 
care va reuni pe primii 8 jucători 
din clasamentul întregii suite de 
turnee. După cum se știe, ultimele 
sale două ediții — 1971 și 1972 — 
au fost cîștigate de tenismanul ro
mân Ilie Năstase.

MOSCOVA. — Turneul interna
țional feminin de șah de la Voro- 
nej s-a încheiat cu victoria maes- 
trei sovietice Kozlovskaia, care a 
realizat Îl1,2 puncte din 14 posibile 
și nu a pierdut nici o partidă. Pe 
locurile următoare s-au clasat, de 
asemenea, șahiste sovietice : Sauni- 
na — 10V2 puncte, Kușnir — 9’/2 
puncte. Dintre concurentele de peste 
hotare, cel mai bun rezultat l-a 
obținut Maria Pogorevici (România)
— 7 puncte, urmată de Hoffmann 
(R.D.G.) — 6' 2 puncte. Raclzikowska 
(Polonia) 6 puncte, Mihailova (Bul
garia) 3% puncte etc.

DORTMUND. — în turneul de 
la Dortmund, după 12 runde. în 
fruntea clasamentului se află 
Hecht (R.F.G.) și Spasski (U.R.S.S.) 
cu cîte 8 puncte fiecare, urmați de 
Andersson (Suedia) și Popov (Bul
garia) — 7V2 puncte fiecare. Șahis- 
tu.1 român Victor Ciocâltea ocupă 
locul 9 cu 6 puncte. In runda a 
12-a. Ciocâltea a remizat cu Hecht, 
după ce împărțise punctul în parti
da întreruptă cu Keene în runda 
a 11-a. Alte rezultate din runda a 
12-a : Spasski — Suesz 1—0 : An
dersson — Dueball U2—’'2 ; Keister
— Keres 0—1 ; Parma — Paoli 
V2—V2; Marovici — Popov ’A—Va.

FORTE DEI MARMI, 31 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Puțini spectatori (ceva mai mult 
de o mie) au onorat pe 
stadion din Massa derbyul 
și unul dintre presupusele 
cheie ale fazei eliminatorii 
neul U.E.F.A.

Gazdele au un început mai 
domină teritorial, încercînd 
facă apărarea noastră prin 
centrală. Se joacă într-un 
lent și, de aceea, acțiunile 
nu au șanse prea mari de finali
zare. De la jumătatea primei re
prize, aspectul întîlnirii se schimbă, 
echilibrul de ‘forțe e tot mai evi
dent și insistența noastră ofensivă 
e răsplătită cu un gol frumos : în 
min. 19 Stoica face o cursă ințeli-

bun, 
des-să

zona sa 
tempo 

de atac

gentă pe centrul terenului și apoi 
pasează lateral Iui Iuga, care înscrie 
cu un șut puternic la vinclu : 1—0. 
Un minut mai tîrziu, Lucuță are 
o mare ocazie să majoreze scorul, 
după care în jocul formației noas
tre intervine o ușoară relaxare, de 
care profită prompt Squad’ra azzurra. 
Și drept rezultat. Di Bartolomei e- 
galează cu o execuție tehnică spec
taculoasă în min. 25. în continuare, 
preluăm inițiativa, dominăm in
sistent și de două ori (min. 30 și 
35) Crișan și Răducanu ratează 
excelente ocazii de gol.

în repriza a doua, italienii încep 
mai hotărît, atacă insistent, în timp 
ce noi ne apărăm cu dificultate și 
comitem într-un interval de zece 
minute două erori grave, care în-

seamnă tot atîtea goluri în poarta 
lui Ciurea : in min. 44 Di Barto
lomei trimite direct în plasă o lo
vitură liberă de la 16 m pe lîngă 
un zid simbolic, și tot același ju
cător repetă 
tice în min. 
al întîlnirii 
echipei sale.

A arbitrat 
marca).

Echipa noastră a jucat în urmă
toarea 
Naghi, 
IUGA 
canu, ,_______ ___

Sîmbătă 2 iunie, juniorii noștri în- 
tîlnesc selecționata R.F, Germania,

slab Petersen (Dane-

formație; Ciurea — Chivu, 
Negruțiu, Lucuță —• Hurloi, 
— Crișan, STOICA, Rădu- 
Șumulanschi (Băcescu).

Mihai IONESCU

DUPĂ FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"

„SUCCESUL LUI AJAX ESTE INCONTESTABIL!
afirmă fostul internațional italian Boniperti, președ intele lui Juventus

BELGRAD, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

consemnarea
s-a lăsat așteptată, 

aparține 
americane

că

leganța. Ceea ce 
domnului Riggs ! Iată, 
provoc eu la un meci, 
pe terenul dumnealui, la 
ci la clubul meu, cu 
meu... Eu nu voi face 
greșeli ca Margaret !“.

Intre timp, Bobby Riggs a mai 
primit oferte de pariuri din par
tea altor jucătoare — probabil 
tot atît de contrariate — și anu
me de la Chris Evert si Evonne 
Goolagong. „Concurența" s-a mu
tat și în alte sporturi. Din Chica
go se anunță că boxerul Lou 
Nova (58 de ani), fost pe vremuri 
adversar al lui Joe Louis, decla
ră că primește să lupte în ring 
cu orice sportivă, indiferent de... 
categorie. Iar George Rhoden (47 
ani), fost campion olimpic la 400 
m plat, vrea să alerge pe pistă 
cu Wyomia Tyus.

Simplu amuzament, sau semne 
ale unor gusturi Îndoielnice ?

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag 1)

tragerii 
contro- 
confir- 
la 
de

cîn- 
țări 
sînt 

și

presei, s-a efectuat, nu fără emo
ții, tradiționala operație a 
la sorți. Vizita medicală și 
Iul greutății corporale au 
mat prezenta reglementară 
tar a 148 de boxeri din 22 
europene. Absențe notabil:
cele ale sportivilor din Italia 
Norvegia. în schimb, prezente de 
remarcat sînt cei doi campioni o- 
limpici (sovieticii Kuznețov și Le- 
meșev) și cei patru campioni euro
peni titulari (Rodriguez — Spania, 
Tomkzyk — Polonia, Beyer — 
R.D.G. și Parlov — Iugoslavia).

Categoriile sînt mai puțin aglo
merate ca de obicei. Cei 18 înscriși 
la categoria pană reprezintă maxi
ma, minima fiind rezervată celor 
cîte 11 concurenți de la categoriile 
superioare (semigrea și grea). A- 
ceastă împrejurare evită diluarea 
competiției și aduce de la început 
în ring adversari de valori ne
disproporționate. în ceea ce ne 
privește, putem demonstra aceasta 
cu două exemple semnificative. încă 
în primul tur al competiției vom a- 
vea o revanșă olimpică de 
interes, la categoria 
Gabriel Pometcu va 
conteste medalia de 
gătorului său de la 
vieticul Kuznețov, și 
balcanică la categoria 
care Constantin Gruiescu va trebui

mare 
pană. în care 

încerca să 
aur a învin- 
Miinchen. so- 
o confruntare 

muscă înRadu VOIA

să tranșeze 
sportivă cu

Sorții, 
puteau 
boxerii 
tegoria ■ 
tegoria ' 
întîlni 
fanții și 
Ristici și 
neri de 
curaj de .... 
Hrastinski.

Ceva mai ușoară poate părea 
soarta celorlalți boxeri români la 
primele lor apariții : cat. semiușoa- 
ră S. Cuțov — Nash (Irlanda), cat. 
ușoară P. Dobrescu — Yigiț (Tur
cia). cat. semimijlocie Al. Popa — 
Kosunen (Finlanda), cat. mijlocie 
Al. Năstac — Elliott (Irlanda) sau 
cat. grea I. Alexe — Edocs (Unga
ria).

Primul boxer român care va ur
ca ringul de la sala „Pionir" în 
mijlocul unei mase de peste 6 000 
de spectatori va fi Ștefan Băiatu. 
Vineri seara, în gala inaugurală, în 
cel de-al patrulea meci ql catego
riei semimuscă, el îl va întîlni pe 

i finlandezul Jarvinen.
în gala de sîmbătă după amia

ză vor 
mâni : 
Năstac. 
amiază 
luni seara Gruiescu ; marți 
amiază Tone și Alexe, iar miercuri 
după amiază Tîrîlă.

Trecînd. în revistă rezultatele tra
gerilor la sorti constatăm că doi 
dintre pugiliștii români care bo- 
xează în ultimele zile ale fazei 
preliminare și anume. în optimile 
de finală, au șansa de a fi în a- 
propierea unei medalii de ne ur
ma unei singure victorii. Este ca
zul cocoșului Mircea Tone și al 
reprezentantului de la categoria 
mijlocie mică Sandu Tîrîlă, a că
ror sarcină este îngreunată doar 
de circumstanța pe care am evo
cat-o și anume aceea că în chiar 
primul meci întîlnesc sportivi iu
goslavi. Trebuie să menționăm aici 
că după marele favorit Parlov, ad
versarul lui Tirîlă tînărul Alexan- 
dar Popovici este considerat ca a- 
vînd cea de-a doua șansă la o me
dalie dintre boxerii iugoslavi.

Presa locală de astăzi ia în con
siderare și șansele pugiliștilor ro
mâni care se bucură în Iugoslavia 
de o bună faimă. De exemplu co
tidianul „Sportske Novosti" așează 
în rîndul favoriților, atunci cînd 
trece în revistă toate categoriile, și 
pe următorii boxeri români : Gru
iescu. Pometcu. S. Cuțov, P. Do
brescu, Al. Popa, Al, Năstac șj I. 
Alexe.

definitiv rivalitatea sa 
Sonunur (Turcia), 
aceste, condiții, nici nu 

prea demenți cu
în

fi
români. Mircea. Tone la 
cocoș și Sandu Tîrîlă la 
mijlocie mică, de pildă, 
în primul tur pe reprezen- 

favoritii publicului local : 
respectiv Popovici, doi ti- 

20 de ani, promovați cu 
antrenorul iugoslav Bruno

toti 
ca- 
ca- 
vor

evolua alți trei pugiliști ro- 
Pometcu, S. Cuțov și Al. 
Urmează, duminică după 
Popa și, seara Dobrescu ; 

după

Kornelia Ender, una dintre cele mai valoroase înotătoare ale Europei, 
continuă să impresioneze pe specialiști. Campioana R. D. Germane a 
adăugat recordurilor mondiale la 100 m delfin (63,0) și 200 m mixt 
(2:23,0), pe cel european în proba de 100 m liber, realizat recent la Halle. 
Performanța sa — 58,6 — se află la numai o zecime de recordul lumii 
care aparține australiencei Shane Gould. In imagine : proaspăta record
mană este felicitată de Gerhard Hoecke, vicepreședintele federației de 
specialitate din R.D.G., după ultimul său succes.

Foto • A.D.N.

TELEX • TELEX • TELEX
Etapa a 12-a din Turul ciclist al Ita
liei (Benvento — Fiuggi Termi, 236 km) 
a fost cîștigată la sprint de italianul 
Tullio Hossi, in iața compatriotului 
său Mario Anni și a luxemburghezului 
Roger Gilson, toți cronometrați cu a- 
celași timp — 6h 55. In clasamentul ge
nerai continuă să conducă Eddy 
Merckx,

introdusă în programul concursurilor 
atletice feminine. Tînăra sa compatrioa
tă Elfi Meierholz, în vîrstă de 18 ani, 
a egalat cea mai bună performanță eu
ropeană în proba de 100 mg, fiind cro
nometrată în 13,4 sec.

în cadrul concursului atletic desfășurat 
la Modesto (California), Rod Milburn a 
cîștigat cursa de 120 yg în 13,3 sec. L-au 
urmat Tom Hill — 13,6 și Willie Daven
port — 13.7. Cu un rezultat foarte bun 
s-a Încheiat proba feminină de arunca
rea suliței, în care victoria a revenit 
lui Kathy Schmidt (S.U.A.), cu 63,36 m 
— a doua performanță mondială din toa
te timpurile. Proba de o milă a revenit 
belgianului Emile Puttemans — 4:03,6,
iar cea de două mile canadianului Grant 
McLaren — 8:36,4. Herb Washington s-a 
clasat pe primul loc la 100 m plat cu 
10.1 sec. iar Al Feuerbach a cîștigat 
proba de aruncare a greutății cu 21,59 m. 
Alte rezultate : suliță — Luke 82.48 m ; 
lungime — McAllistair — 8,11 m ; cio
can — Farmer (Australia) — 66.78 rn ; 
100 y plat feminin — Fanny sichting 
10.5 sec ; lungime — Martha Watson 
6.48 m ; 440 y — Marilyn Neufville (Ja
maica) 55.3 sec ; înălțime — Deanne 
Wilson 1,72 m ; 1 500 m — Francie Lar- 
rieu 4:22,7.

Cunoscutul mărșăluitor vest-german 
Bernd Kannenberg a cîștigat proba in
ternațională de 20 km desfășurată in 
apropiere de Warley. El a acoperit a- 
ceastă distanță în lh 32:31,2, fiind urmat 
de englezii J. Warhurst — lh 32:42,0 și R. 
Mills — lh 34:44,2.

Amînată și întreruptă de mai multe ori 
din cauza timpului nefavorabil, marcată 
de numeroase accidente, cursa automo
bilistică ' de 500 de mile de la India
napolis a fost cea mal scurtă din isto
ria competiției. întrecerea s-a Încheiat 
după parcurgerea a numai 134 de ture 
de circuit, ceea ee reprezintă 535,107 km, 
în loc de 804 km. echivalentul celor 500 
de mile. Ediția din acest an a revenit 
lui Gordon Johricock, un automobilist 
american în vîrstă de 38 de ani 
„Eagle 
255.908 
clasat 
Roger 
numai

Tpe
Offenhauser") — medie orară 

km. Pe locul doi la 28 sec, s-a 
Billv Vucovlch, iar pe locui 3 
McCluskey. Din 32 de coneurențl, 
9 au terminat cursa.

de obstacole din cadrul concursu- 
câlărie de la Madrid, a fost clș-

Cu prilejul unui concurs care a avut 
loc la Bonn, atleta vest-germană Erika 
Weinstein a cîștigat proba de 400 mg 
cu timpul de 59.7 sec. rezultat care con
stituie una dintre cele mai bune perfor
manțe mondiale în această probă recent

Proba
lui de --------- — —
tigată de sportivul englez Paddy McMa
hon. învingătorul, care a 1
calul „Penwood Forge
traseul în 33,5 sec și 0 puncte pena
lizare, fiind urmat de spaniolul M. Se
govia („Tic Tac") - -------- -
A. Durand („Barin")

concurat Pe
Mill“, a parcurs

33.6 șl francezul 
— 35,6.

110 000 de spectatori. Ambianță de 
zile mari. Organizare excelentă. Pen
tru prima oară în istoria Cupei cam
pionilor — prezente, laolaltă, oficia
litățile F.I.F.A. și U.E.F.A. Organis
mul suprem recunoaște astfel compe
tițiile cluburilor europene.

A fest o mare finală ? Nu. Atît 
Ajax cit și Juventus au evoluat sub 
așteptările „Maracanei iugoslave", 
jocul lor fiind expresia epuizării fi
zice si nervoase în acest final de se
zon. Mai mult decît atît, antrenorul 
Stefan Covaci a trebuit să realizeze 
un adevărat tur de forță pentru re
facerea unității echipei sale : în ul
tima vreme, mulți dintre jucătorii 
lui Aiax. printre care Cruyff, R?p 
și G. Muhren, trăiesc febra unor mari 
oferte din Spania.

Jocul propriu-zis a prezentat pe 
adevăratul Ajax doar în primele 20 
de minute, cînd eehroa olandeză a 
controlat meciul la. absolut toate ca
pitolele. După finală, Boniperti avea 
să declare : „Succesul lui Ajax este 
incontestabil. Olandezii au cîștigat 
duelul tactic cu Juventus". In legă
tură cu acest duel tactic, să precizăm 
că miercuri seara, cu două ore îna- 

torinez 
a arun- 
atac — 
Bettega 
pentru

inte de meci, antrenorul 
Vycpalek a luat hotărîrea de 
ca în foc patru vîrfuri de 
Causio, Altafini, Anastasi si 
— lucru absolut neobișnuit ,_____
echipele italiene. în fata acestei sur
prize, Covaci și-a „redispus" imediat 
echipa. In cele din urmă, Causio a 
fost neutralizat de Neeskens. iar Bet
tega de Haan. De altfel, aici, la Bel
grad, se apreciază că rezultatul me
ciului a fost decis de superioritatea 
liniei de mijloc olandeze, care a pus 
la grea înicercare întregul sistem de
fensiv al Juveiatusului. la începutul 
meciului, prin demarcări largi, meni
te să-i obosească pe apărătorii ita
lieni. Iată acum si o declarație a 
antrenorului Vycpalek, pentru a ex
plica și mai bine evoluția jocului : 
„Sistemul de marcaj om la om apli
cat de Ajax a depășit în promptitu
dine si rigoare tot ceea ce a făcut 
Juventus în această direcție".

La terminarea jocului, 
Cruyff, căpitanul lui Ajax, 
„Dedicăm această a treia 
campionilor antrenorului nostru Ște
fan Covaci, de care ne despărțim cu 
o mare părere de rău, dar cu o si 
mai mare stimă".

Seara, după meci, federația iugo
slavă de fotbal a oferit un dineu e- 
chipelor finaliste. In cadrul acestui 
dineu, Van Praag, 
Ajax, a declarat :* 
la Ajax este unică 
nostru. în acești 
cîștigat două cupe 
intercontinentală, două

Johann 
a spus :
Cupă a

conducătorul lui 
„Perioada Covaci 
în istoria clubului 
doi ani, Ajax a 
europene, o cupă 
--ă campionate

O

■■I

lovitură de cap care rămine înscrisă în istoria fotbalului: Johan Rep 
trimite mingea peste Longobucco, direct în poarta torineză

Telefoto : A.P.-AGERPRES

continuat. Cine va mai fi în stare să 
colecționeze atîtea succese 7“

Ajax a plecat spre Amsterdam, 
joi la prînz. La aeroportul din Am
sterdam, echipa olandeză a fost aș
teptată de 15 000 de oameni..Joi sea
ra se va desfășura în piața primă
riei a treia ediție a marelui specta
col „Amsterdamul în flăcări" — cum 
sînt denumite primirile echipei vic
torioase de către cei peste 100 000 
de suporteri ai echipei lui Johann 
Cruyff.

Ultimele autobuze ale celor 40 000

PENTRU CA SPIRITUL
JOCULUI SA FIE

RESPECTAT...
AJAX: Stuy — Suurbier, Hulshoff. Blankenburg Krool — 

Haan, Neeskens, G. Muhren — Rep, Gvuyff, Keiser.
JUVENTUS: Zoff — Marchetti. Longobuco — Furino Morini, 

Salvadore — Altafini, Causio (min. 73 Cucureddu), Anastasi Ca
pello, Bettega (min. 62 Haller).

A marcat : REP, min. 5.
Arbitru: M. Gugulovici (Iugoslavia).

Hulshoff. Blankenburg. Krool
o 
curme

naționale, o cupă a Olandei și alte 
18 competiții internaționale și interne. 
Acești doi ani reprezintă un mare 
succes al valorosului tehnician care 
este Ștefan Covaci, dar și al mișcării 
sportive din România". în cadrul a- 
celuiași dineu, noul antrenor a lui 
Ajax, Georg Knobel, a declarat zia
riștilor : „Primesc o gestiune greu de

PRIMA ZI A „EUROPENELOR"
DE LUPTE GRECO-ROMANE

(Urmare din pag. 1)

Gingă, Marin Dumitru și Eugen 
Hupcă, debutanți la confruntările 
continentale, au fost nevoiți să răs
pundă la nenumărate întrebări, de
oarece toți trei i-au înlocuit pe unii 
dintre luptătorii noștri cu reputație 
în arena internațională — Giieorghe 
Stoiciu. medaliat cu argint la ulti
ma ediție a „mondialelor", Ion Ba
ciu și, respectiv, Simion Popescu, 
foști campioni mondiali și meda- 
liati la Jocuri Olimpice și campio-liați la Jocuri Olimpice 
nate europene.

Apoi, un autocar i-a 
pe sportivii români la 
studențesc Otaniemi, 
preajma noii săli de sport în care 
vor avea loc, de azi și pînă dumi
nică, întrecerile. Prima grijă a mul
tora dintre luptătorii noștri a fost 
verificarea greutății. Un astfel de 
control, după o îndelungată călăto
rie, îi scutea, sau nu, de griji pen
tru a doua zi. Berceanu, Dumitru 
și Martinescu aveau un plus de 
aproape un kg. Medicul lotului, dr. 
Nicolae Ploieșteanu. nu și-a făcut, 
însă, griji. Știa că la antrenamen
tul de a doua zi ei se vor încadra 
fără prea mari eforturi, în limitele 
categoriilor lor. Și’. într-adevăr. asa 
a și fost. Intr-una din sălile d?

transportat 
complexul 
aflat în

i

sport aid complexului studențesc, 
luptătorii noștri au efectuat joi di
mineață un antrenament de aproa
pe două ore. La finele acestuia, cu 
toții au „trecut" examenul cîntaru- 
lui — neoficial — fără nici un plus 
de greutate. Sîntem convinși că și 
în dimineața zilei inaugurale a 
competiției, cînd are loc te6tul ofi
cial, ei se vor menține în limitele 
categoriilor.

Pînă la ora cînd relatăm, după 
cum ne-a spus președintele comi
tetului de organizare a campiona
telor europene, dl. Lassi Toivola, au 
sosit în localitate luptătorii din 
Albania. Belgia. Bulgaria. Ceho
slovacia. Danemarca. Franța, R.D. 
Germană, R. F. Germania, Italia. 
Iugoslavia, Norvegia. Olanda, Po
lonia, Suedia, Spania, Turcia, 
U.R.S.S. și Ungaria. în cursul nopții 
sînt așteptați și luptătorii din ce
lelalte țări ce și-au anunțat parti
ciparea. Consultând listele de în
scrieri ale sportivilor sosiți pînă joi 
seara, remarcăm prezența unui 
mare număr de medaliați la com
petițiile internaționale de anvergu
ră : campionul olimpic al catego
riei 62 kg — Gheorghi Markov și 
Hristo Traikov deținătorul titlului 
european al categoriei 57 kg (ambii . 
din lotul Bulgariei). Helmuth-Heinz 
Wehling (R.D. Germană), medăUM

cu argint la Olimpiada de anul 
trecut, la cat. 62 kg, Jan Michalik 
(Polonia), campionul continental la 
cat. 52 kg, Jozsef Doncsecz (Unga
ria), clasat pe locul 3 la ultima 
ediție a C.M., Hazir Sari (Turcia), 
vicecampion mondial la cat. 48 kg 
ș.a. în același timp, la întreceri 
sînt înscriși mulți tineri luptători, 
ce. se află în atenția antrenorilor 
lor în vederea pregătirii pentru 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Cu puține excepții, echipa Uniunii 
Sovietice este alcătuită 
ce debutează cu acest

Așa după cum s-a 
nat, competiția 
Jăăhalli, o nouă 
Helisnki, ce are 
10 000 de locuri, 
desfășura
dintre acestea a fost desemnat ca 
arbitru principal românul Valentin 
Bați. în fiecare zi sînt programate 
cîte două reuniuni, una dimineața, 
de la ora 10, și alta seara, de la 
ora 18.

în sfîrșit. subliniem faptul că a- 
ceastă ediție a campionatelor euro
pene de lupte greco-romane a stîr- 
nit mult interes, ceea ce și explică 
faptul că nu mai puțin de zece stu
diouri de televiziune vor efectua 
transmisii de Ia întrecerile luptăto
rilor.

din tineri 
prilej.
mai mentio- 
avea loc la 

de sport în 
de

va 
sală 
o capacitate 

întrecerile se vor
pe trei saltele. La una
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de suporteri italieni părăseau joi di
mineața Belgradul. Acest exod a în
ceput la miezul nopții, imediat după 
joc. Plecarea italienilor avea ceva 
impresionant prin tristețea ei. Zecile 
de mii de „tifosi" care făcuseră să 
răsune marile artere ale Belgradu
lui cu. cîteva ore înainte de meci, se 
retrăgeau în liniște, manifestîndu-și 
admirația doar pentru bătrînul Alta- 
fini, despre care spuneau că a fost 
cel mai bun luptător al lui Juventus.

Cu cîteva ore înainte de plecarea 
spre Amsterdam, Ștefan Covaci ne-a 
spus că revine în orașul lui Ajax 
pentru „predarea gestiunii". In jurul 
datei de 11—12 iunie el se va înțoar-datei de 11—12 
ce acasă i

Finala de Ia
fel frumoasa 
antrenorului Ștefan Covaci,

Belgrad încheie ast- 
activltate la Ajax a 

care a 
reușit să urce pe culmi șl mai înalte
o echipă aflată atît de sus...

Federația bulgară de fotbal a luat 
măsură disciplinară menită să 

tendința de degradare a 
spiritului de „fair-play" din partea
unor echipe participante în prima 
divizie. Astfel, pentru meciurile . 
Slavia Sofia — J.S.K. Spartak (scor 
0—0) și Spartak Pleven — Laskov 
Iambol (0—1), ambele din etapa a 
27-a, s-a hotărît anularea rezulta
telor înregistrate pe teren și sanc
ționarea celor 4 echipe incriminate, 
în clasament, nici una dintre ele 
nu va primi nici un punct, iar an
trenorii au fost sancționați cu cobo- 
rîrea cu o categorie de salarizare 
pînă la sfîrșitul campionatului. A- 
ceste măsuri sînt urmarea „unor 
indicii foarte clare asupra conveni
rii asupra rezultatelor finale ale 
partidelor, printre care jocul ne- 
permis de slab al formațiilor gazdă" 
— se afirmă într-un comunicat 
oficial.

Biroul federației de fotbal bul
gare a luat aceste măsuri energice 
cu scopul sistării tuturor manifes
tărilor de acest, gen pe terenurile 
de fotbal din Bulgaria. De aseme
nea, se apelează la toți arbitrii și 
la delegații federali pentru a-și a- 
duce contribuția ca spiritul jocului 
să fie respectat întocmai, iar aba
teri similare să fie semnalate cu 
promptitudine.

Eftimie IONESCU T. H.

ȘTIRI, REZULTATE
In campionatul U.R.S.S. s-au 

Kairat
1—4 ;

disputat alte patru partide : 
Alma Ata — Ararat Erevan 
Torpedo Moscova — Dnepr Dnepro
petrovsk 3—1 ; Dinamo Minsk — 
Zenit Leningrad 0—0 (după 11 m 1 
4—5) ; Dinamo Moscova — Karpatî 
Lvov 2—0.

• In cursul săptămînii, s-au dispu
tat semifinalele „Cupei Bulgariei". 
La Sofia, s-au întîlnit echipele 
T.S.K.A. și Akademik, ambele din 
capitala țării. După un meci drama
tic, au învins fotbaliștii de la 
T.S.K.A., care au izbutit să marcheze 
două goluri 
4—2, după 
Akademik a condus pînă în minutul 
72 cu 2—1 • - — - - -■ ■
echipele
Beroe
Beroe 
golul 
84 de 
Finala T.S.K.A. Sofia — Beroe Stara 
Zagora, va avea loc la Sofia, în ziua 
de 2 iunie.

în prelungiri. Scor i 
ce echipa studențească

I
Levski-Spartak

Stara Zagora. Fotbaliștii de la 
au cîștigat cu scorul de 2—1, 
victoriei fiind înscris în min. 
Kirov, din lovitură de la 11 m.

La Plovdiv s-au întîlnit
Sofia si

revenit 
în re-

® „Cupa Cehoslovaciei" a 
echipei Banik Ostrava, care, 
turul finalei, a învins cu scorul de
3— 1 (3—1) formația V.S.S. Kosice.
In prima partidă, Kosice cîștigase 
cu 2—1.

• In penultima etapă a campiona
tului francez : Red Star-Nantes 1—3 ; 
Metz — Ajaccio 7—0 (1 !) ; Bordeaux 
— Reims 2—0 : Strasbourg — So- 
ehaux 4—2; Nice — Valenciennes
4— 1 ; Nfmes — Marseille 1—1 ; Se
dan — Rennes 2—3 ; Lyon — F. C. 
Paris 5—2 ; Bastia — Nancy 3—1 ; 
Angers — Șt. Etienne 2—0. Clasa
ment (toate echipele au disputat cîte 
37 de jocuri) : 1. Nantes — 53 p. ; ?. 
Nice — 50 p. ; 3. Marseille — 48 p.

• Turneul internațional rezervat 
echipelor de tineret, desfășurat la 
Deventer (Olanda), s-a încheiat cu 
victoria formației Hamburger S. V. 
în finala competiției, fotbaliștii vest- 
germani au învins cu scorul de 2—1 
echipa Leeds United. Pe locul trei 
s-a clasat G. K. S. Zaglebie (Polo
nia), urmată de Preston North End 
(Anglia), Go Ahead Deventer (Olan
da), Standard Liege (Belgia) etc.
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