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în ziua de 1 iunie a avut loc, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ședința Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale. La ședința Biroului Permanent au participat și 
membrii birourilor celor 15 secțiuni de specialitate ale 
Consiliului.

Biroul Permanent a examinat principalii indicatori ai 
dezvoltării economico-sociale a României pe anii 
1974—1975. în cadrul lucrărilor s-a apreciat că aceștia 
corespund orientărilor și sarcinilor stabilite de Confe
rința Națională a Partidului Comunist Român din iu
lie 1972 cu privire la realizarea înainte de termen a

A ROMÂNIEI
planului cincinal 1971—1975, creșterea continuă a efi
cienței activității economice, dezvoltarea colaborării și 
cooperării internaționale. Totodată, Biroul Permanent 
a dat indicații pentru îmbunătățirea în continuare a 
indicatorilor de plan.

Proiectul planului de dezvoltare economieo-socială 
a României pe anii 1974—1975, care urmează să fie 
îmbunătățit pe baza concluziilor rezultate din dezbate
rile Biroului Permanent, va fi înaintat spre examinare 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

DE IERI LA ^TINERETULUI
DELFINII ANULUI 73

Ștrandul Tineretului și-a deschis 
larg porțile pentru școlarii din Ca
pitală. începînd de ieri, acțiunea 
„ÎNOTUL PENTRU TOȚI“ a luat 
startul. Din inițiativa inspectora
tului municipal de învățămînt și a 
C.M.E.F.S. cîteva sute de oopii 
— într-o primă serie — din 12 
școli ale Capitalei vor lua primul 
contact cu apa din bazinele care îi 
așteaptă.

Acțiunea, una din 
care se preconizează

numeroasele 
în acest se

zon, se înscrie în vastul plan de 
măsuri al C.N.E.F.S. privind înde
plinirea Hotărîrii C.C. al P.C.R 
din 28 februarie — 2 martie. La 
această oră, totul este pregătit la 
frumosul complex de la șosea pen
tru ca primul curs de inițiere ai 
„Delfinilor" anului 1973 să se des
fășoare în bune condiții. Organi-

//

zatorii au apelat la cîțiva dintre 
cei mai destoinici instructori șl 
antrenori bucuresteni în dorința de 
a asigura acestei veritabile școli a 
înotului o maximă eficiență.

Ierj la amiază, la deschiderea 
cursurilor, am surprins un mo
ment pe care îl intitulăm : PRI
MELE MIȘCĂRI. Viitorii „Del
fini" urmăreau cu atenție explica
țiile prof. Vasile Mihai de la 
Școala sportivă nr. 1 și exem
plificarea practică a colegului lor. 
Aceștia, sînt primii... pași. In 
curând — cea dinții săritură în 
bazin.

IN PREAJMA SEZONULUI ESTIVAL, LA SINAIA ȘI
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SPORTIVI ROMANI LA CAM PION AȚELE EUROPENE

HELSINKI, 1 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

în capitala Finlandei au început 
vineri întrecerile Campionatelor eu
ropene de lupte greco-romane, la 
startul cărora s-au prezentat cei mai 
buni luptători din țările bătrînuîtii 
continent. Acum, după ce se cunosc 
cu exactitate concurenții la fiecare 
categorie, putem preciza că această 
ediție este extrem de puternică, 
printre competitori aflîndu-se cinci 
campioni olimpici, trei mondiali și 
cinci europeni, pentru a nu-i mai 
menționa și pe numeroșii medaliați 
cu argint șl bronz la aceleași compe
tiții.

Desigur, iubitorii luptelor din țara

PREDEAL

SPORTUL Șl AGREMENTUL N AU IEȘIT DIN HIBERNARE!

noastră așteaptă mai întîi vești des
pre comportarea celor ce ne repre
zintă la această întrecere. Spre sa
tisfacția noastră, pînă la ora la care 
transmitem, luptătorii români — cu 
o singură excepție — au repurtat 
numai victorii înainte de limită sau 
la mare diferență.

La prima categorie, 48 kg, Gheor- 
ghe Berceanu l-a întîlnit în meciul 
inaugural pe Ferenc Seres (Ungaria), 
înaintea acestei partide aveam emo
ții deosebite întrucît anul trecut lup
tătorul maghiar i-a creat serioase di
ficultăți sportivului nostru. De aceas
tă dată, însă, Berceanu a intrat decis 
în luptă și a reușit să finalizeze două 
centurări laterale, luînd un avantaj 
de 5 puncte. Superioritatea lui a fost 
pregnantă și în reprizele următoare, 
iar cu 12 secunde înainte de gongul 
final Berceanu și-a învins adversarul 
prin tuș. Tînărul Nicu Gingă s-a im
pus de o manieră categorică în fața 
danezului Ai. Burger, în limitele ca
tegoriei 52 kg. El a obținut victoria 
tot prin tuș, datorită unui tur de 
șold finalizat excelent. înainte de li
mită a încheiat partida de la cat. 
57 kg și Marin Dumitru, în confrun
tarea sa Dominique Corvaiser
(Franța).

la 
de

A

In preajma fiecărui sezon estival 
revenim pe meleagurile tradiționale 
ale vacanțelor și concediilor, la munte 
sau la mare, cu speranța că nu va 
trebui să căutăm prea mult teritoriile 
sportului și agrementului. Și nu din 
comoditate am dori aceasta — repor
terul este obișnuit să caute și să- 
găsească — ci din convingerea că 
dacă exercițiul fizic și sportul se mai 
pierd in restul anului printre multi
plele preocupări ce ne solicită coti
dian, în timpul concediilor de odihnă 
și vacanțelor, sportul și agrementul 
trebuie să-ți iasă ele în întîmpinare, 
să te atragă, să te fortifice și să te 
distreze.

Și, recent, am poposit Ia Sinaia și 
Predeal — două dintre cele mai cu
noscute stațiuni montane — pentru a 
vedea dacă sportul și agrementul ne 
întîmpină in haine estivale sau n-au 
ieșit din hibernare.

CIND UN ANOTIMP ESTE 
PREFERAT...

I 
turistic al 
calea unei

Știam că Sinaia, pivot 
Văii Prahovei, se află pe 
ample deschideri spre modernizare, 
pentru a oferi vizitatorilor săi, din 
tară și de .peste hotare, condiții op
time de cazare, mișcare în aer liber 
și agrement. Nu știam, însă, că deo
camdată, iarna este anotimpul prefe
rat, zăpada și sporturile sezonului 
rece monopolizînd preocupările ac
tuale și planurile de viitor ale toru
rilor locale de resort.

Infățișîndu-ne aria largă de acțiune 
a Oficiului județean de turism Pra
hova (extinderea bazei materiale a 
sportului și agrementului in Sinaia 
și Bușteni este doar o latură), tovară
șul director adjunct Dumitru Chiroiu 
ne-a oferit mult mai multe date des
pre ce va însemna platoul Bucegilor 
pentru turiști în timpul iernii, decît 
în sezonul estival. Noi utilaje meca
nice (teleschiul și telescaune pe Va
lea Dorului și Valea Stînii, a doua 
telecabina, de aceasta dată pe ruta 
Bușteni — Babele), pîrtia de schi cu 
instalație de nocturnă de la Cota 2000 
— ce Va fi dată în funcțiune chiar în 
iarna acestui an, pîrtia de bob etc., 
etc. Și ca să nu ne impacientăm, am 
fost informați că tot în acest an în
cepe construcția unui modern hotel

Costin CHIRIAC

Aci, va ajunge in viitor telecabina din Bușteni
(cu 330 locuri) unde turiștii vor avea 
la dispoziție o sală de jocuri meca
nice, bowling, saună și piscină. Toate, 
însă, sub acoperiș... „Sub acoperișul 
cerului — ne spune interlocutorul 
nostru — avem zecile de trasee turis
tice pe care cele 12 centre organiza
toare din Sinaia și Bușteni te oferă 
grupurilor ce pornesc, sub îndruma
rea ghizilor, pe cărări de munte, cu 
piciorul, sau pe șosele, cu autocarele. 
In fond, cel venit la odihnă pe Valea 
Prahovei în sezonul de vară, dorește, 
in primul rînd, drumeția..."

Intr-adevăr, dar nu în* exclusivitate. 
Unde poți juca, de pildă, tenis de 
cîmp, sau de masă, volei? Mergem să 
n.e interesăm la Casa 
Acolo nu găsim decît o 
de jocuri și răspunsul

Paul

MIINE ARE LOC PLENARA
COMITETULUI FEDERAL LA HANDBAL

etajul VIII
Național 

și Sport, 
a Comite- 

la

Mîine, în sala de la 
a sediului Consiliului 
pentru Educație Fizică 
are loc ședința anuală
tului Federației de handbal, 
care sînt invitați; să participe an
trenori. activiști, arbitri și spor-

(Continuare în pag. a 4-a)

BELGRAD, 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Vineri seară s-au inaugurat 
Belgrad campionatele europene 
box amator, care revin în capitala
Iugoslaviei după 12 ani. Mii de bel- 
grădeni au asaltat intrările sălii 
„Pionir", care este și pentru ei o 
noutate, întrucît se inaugurează cu 
acest prilej. Sala „Pionir” este, fără 
exagerare, o mică 
talei Iugoslaviei, 
estul orașului, în 
Palilula, care va 
rând un mare complex sportiv a că
rui primă piesă este tocmai aceas
tă sală de sport universală, proiec
tată de arhitecții belgrădeni Drago- 
liub și Liliana Bakici. Sala în sine 
este impresionantă deși pregătită 
doar pentru ceva mai mult de 6 000 
de spectatori.

Rumoarea sălii era încă în toi 
cînd a răsunat fanfara anunțînd în
ceperea solemnității de deschidere 
a competiției continentale a pugiliș- 
tilor. Au defilat cele 22 cfe echipe, 
de la Austria pînă la țara organi
zatoare, Iugoslavia. Au fost, de ase
menea, prezentați publicului cei 26 
de arfeitri internaționali, din 24 de 
țări, printre care și un purtător ro
mân al ecusonului A.I.B.A., Mihai

bijuterie a capi- 
Ea e situată în 
cartierul numit 
adăposti în cu-

Voiculescu. în sunetele imnului de 
stat iugoslav, a fost înălțat drape
lul R.S.F. Iugoslavia, iar apoi și 
stindardul A.E.B.A. Președintele co
mitetului de organizare, Zoran Nas- 
tici, a salutat pe participanți, urîn- 
du-le mult succes în întreceri. Pre
ședintele A.E.B.A., Nikiforov Deni
sov (U.R.S.S.), a mulțumit gazdelor 
pentru eforturile organizatorice de
puse. Apoi Dragoslav Markovici, 
președintele Skupscinei Republicii 
Socialiste Serbia, președinte al co
mitetului de onoare, a proclamat 
deschisă ediția a XX-a a Campio
natelor europene de box.

Meciurile de debut nu au făcut 
decît să confirme părerea că vom 
asista încă din fazele incipiente ale 
competiției la partide extrem de 
disputate. în așa fel încît doar pu
țini boxeri pot pretinde 
sarcină ușoară. La prima 
cesta ar fi cazul — în 
română — al pugiliștilOr 
rilă și Alexe, cărora le 
cientă o singură victorie 
se considera medaliați. Poate mai

că au o 
vedere a- 
delegația 

Tone, Tî- 
este sufi- 
pentrii a

Victor BĂNC'ULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

de cultură, 
mohorâtă sală 
că „există o
SLAVESCU

Cu prilejul „Zilei copilului"

(Continuare în pag. a 3-a) NUMEROASE
• Prin excelență zone de turism, 

Valea Prahovei și Predealul trebuie 
tonifiante, recreative, tot anul, lată de ce preocupările unilaterale, opțiu
nea pentru sporturile de iarnă apar nejustificate și necesită o schim
bare urgentă de optică din partea forurilor de resort.

• Ciudat, dar real, sporturile de iarnă sînt considerate de către ofi
ciile județene de turism drept agrement, doar ele intrind in sfera lor 
de interes. De baza materială a celorlalte 
ocupe consiliile populare,.. Deci, fiecare pe 
estival a prins aceste stațiuni de odihnă in 
seele turistice se recomandă și singure...

• Mult, puțin, ceea ce există, totuși, ca 
ment in Sinaia și Predeal, nu este popularizat 
unde și ce sport poate practica, neoferindu-i-se nimic informativ.

sport și agrement, stațiunile de pe 
să fie deschise acestor activități ÎNTRECERI

activități sportive,» să se 
cite o felie, iar sezonul 
hibernare. Pentru că tra-

baza sportivă și de agre- 
la fel, celui dornic să afle

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET

ÎN DERBYUL ZILEI

DINAMO „U" CLUJ 76-65
CLUJ, 1 (prin telefon). — în

Sala sporturilor din localitate 
început vineri ultimul turneu al 
campionatului masculin al diviziei 
A. Iată scurte relatări de 
rile etapei a XXXI-a :

a

la jocu-

MILI-
Pentru 

Ionescu,

I.C.H.F. — ACADEMIA 
TARA 77—54 (42—22).
elevii antrenorului M. 
jocul a constituit doar un antre
nament. ei conducrnd pe întreaga 
durată a partidei și obtinînd în 
final o victorie la scor în fața u- 
nui adversar resemnat. Au îns
cris : Dikay 28, Bulat 14, Cîmpea- 
nu 21, FI. Niculescu 9, Mălușel 
2, Andreescu 2, Chiciu l pentru 
I.C.H.F.. respectiv Teodorescu 12. 
Mărgineanu 12, Marinescu 8, Țur- 
canu 8. Neagu 6, Milea 4. 
Au arbitrat foarte bine 
și Fr. Took.

(min. 12 : 25—24). dar imprecizia 
aruncărilor la coș i-a împiedicat 
să realizeze un rezultat mai strâns. 
Au 
lea
14,
tru
24,

înscris : Vintilă 20, Predu- 
20, Vlădescu 17, T. Stănescu 
Florea 4, Simulescu 2 pen- 
Rapid, respectiv Braboveanu 
A. Molnar 11, Naghi 10, Do-

chia 4, Tucunel 4. L. Molnar 3, 
Szep 2, Berceanu 2, Chirca 2. 
Corect arbitrajul prestat de cu
plul E. Niculescu și D. Crăciun.

i.
Buri 4.
Știrbu

PENTRU
CEI MAI MICI
SPORTIVI

Sărbătorirea Zilei internaționale a 
copilului a fost marcată, în întreaga 
țară, și de numeroase acțiuni sportive, 
prilej de întreceri aprige și de voio
șie. Iată scurte relatări :

AZI ȘI MIINE, LA

MAESTRELE GIMNASTICII MODERNE
A

CAMPIOANEDE
IN LUPTĂ PENTRU TITLURILE

IAȘI

AU început întrecerile
PENTRU TURNEUL FINAL

Ion GAVRILESCU

AL „CUPEI ROMÂNIEI1 LA OINĂ

Ba

tivi fruntași. Cu acest prilej va fi 
analizată activitatea federației pe 
anul 1972 și vor fi aprobate pla
nul de muncă, bugetul și calenda
rul intern și internațional pentru 
sezonul viitor.

După finala maestrelor, des
fășurată nu de mult în Orașul 
Gli. Gheorghiu-Dej, iată că a- 
cest final de sâptămînă progra
mează o nouă competiție cu ca
racter republican a gimnasticii 
noastre, menită a stabili ierarhia 
internă pe anul 1973. Este vor
ba de întrecerea celor mai bu
ne maestre ale gimnasticii mo
derne, care se întîlnesc, azi și 
mîine, la Iași în finala campio
natului național. Competiția 
prevede următoarele categorii 
de clasificare : categoria a II-a, 
care angajează atît echipe cit 
și sportive individuale, catego
ria I (de asemenea pe echipe și 
la individual), precum și maes
tre. La această categorie de cla
sificare, din cauza numărului 
redus de echipe ce și-au anun
țat prezența în concurs (doar 
trei), nu se va putea acorda din

nou titlul de campioană. Ast
fel că maestrele își vor disputa 
întîietatea numai la individual 
compus, cele mai bune clasate 
urmînd a urca pe podiumul de 
onoare. Iubitorii de sport din 
Iași vor avea prilejul de a fi 
martorii unor dispute echilibra
te, dîrze, cele mai bune maestre 
ale noastre deținînd la această 
oră o formă remarcabilă.

Deși este greu să facem un 
pronostic, credemă că Maria 
Preda, Sabina Șerbănescu, Ro
diră Pintea aspiră cu cele mai 
îndreptățite șanse la titlul de 
campioană absolută.
. în ce privește programul con
cursului, sîmbătă vor evotua 
gimnastele de categoria a Il-a, 
duminică dimineața cele de ca
tegoria I, iar duminică după a- 
miază maestrele.

Maria Preda, mtr-un e- 
xercițiu cu mingea...

RAPID 
(41—32). 
fără Cr. 
dominat 
și avînd 
bune au 
Studenții, 
din start
Rapid), au 
preia conducerea o

MANGALIA, 1 (prin telefon). In 
cea mai sudică stațiune a litoralului 
Mării Negre — loc devenit tradițional 
pentru disputarea fazei finale a 
„Cupei României" Ia oină — au înce
put vineri întrecerile decisive ale tra
diționalei competiții a sportului nos
tru național. Sînt prezente 8 echipe, 
calificate la etapele de zonă, dintre 
care patru reprezintă asociații spor
tive sătești : Avîntul Curcani (jud. 
Ilfov), Avîntul Frasin (jud. Suceava), 
Biruința Gherăești (jud. Neamț) si 
Viață Nouă Olteni (jud. Teleorman). 
Celelalte patru simt : Combinatul po
ligrafic București, Universitatea Bucu
rești, Celuloza Călărași și Tricolorul 
Baia Mare.

Echipa studenților bucureșteni se

află pentru prima oară la un turneu 
final al „Cupei României", de altfel, 
aceasta fiind singura schimbare în 
ceea ce privește tabloul finalistelor 
față de ediția precedentă.

încă din prima reuniune s-a putut 
vedea că toate echipele sînt bine pre
gătite, au valori apropiate, lupta pen
tru titlu dîndu-se, așadar, cu ..șanse 
egale de partea fiecăreia. Totuși, a- 
pare ca favorită — cel puțin teore
tic — formația Combinatului poligra
fic București, de patru ani consecu-

Pe aleile din jurul Circului de stat 
s-a desfășurat, ieri dimineață, o fru
moasă manifestare polisportivă. In 
deschidere, peste 250 de pionieri au 
participat la finalele pe sector ale 
originalului concurs ^Trec detașamen
tele". A merge frumos nu este un 
lucru atît de ușor pe cit se pare, dar 
copiii, bine pregătiți, au defilat în
tr-o cadență ireproșabilă, punînd în 
dificultate juriul care urma să acor
de notele. Cu un plus de omogenitate, 
a cîștigat detașamentul școlii generale 
nr. 39, instruit de prof. Dan Lăză- 
rescu, la mică diferență față de ace
la al Școlii generale 24 (Victoria 
RENȚEA).

Apoi, vreo 200 de preșcolari, sub 
privirile ocrotitoare și pline de mîn- 
drie ale părinților, au participat la 
un foarte amuzant concurs de trici-

Cei mai mici concurenți își încearcă puterile pe aleile Circului de Stat
Foto ! Theo MACARSCHI

clete, biciclete și patine cu rotile, do
tat cu diplome și... prăjituri. Aceas
tă a doua categorie de premii a fost 
cel mai mult... gustată. (Octavian 
GUȚU).

In centrul orașului Brașov, într-o 
ambianță deosebit de plăcută și în- 
tr-o organizare ireproșabilă, nume
roși copii de la. diferite grădinițe din 
localitate au luat parte la tradițio
nalul concurs de triciclete, biciclete 
și patine pe rotile. Au avut loc în
treceri spectaculoase, cu băieți foarte 
ambițioși, soldate — pentru că nu

(Continuare in pag a 2-a)

ASTĂZI Șl MllNE, LA BUCUREȘTI, BOLOGNA Șl PARIS

FRUNTAȘII SCRIMEI ROMANEȘTI’ y

iN TURNEE DE SPADĂ, FLORETĂ Șl SĂBIE
nați în competiții internaționale și 
componență loturilor noastre de 
floretă-băieți și de sabie. Floretiștii 
concurează, la Bologna, în Trofeul 
Giovannini, în timp ce sabrerii își 
apără șansa* la Paris într-un turneu 
patrulater în care vor întîlni pe 
reprezentanții Italiei (poate, chiar 
cu campionul mondial în frunte, 
M. Maffei), ai Ungariei (care în 
mod normal ar trebui să se pre
zinte cu vice-campionul olimpic P. 
Marot și cu valorosul său coechipi
er T. Kovacs) și ai Franței (cu R. 
Bonissenț, B. Vallee ș.a.). Avînd 
în vedere că din lotul român face 
parte D. Irimiciuc, competiția din 
capitala Franței prezintă un interes 
sporit. Și nu numai pentru noi.. 
(S.B.).

(Continuare în pag. a 3-a)FARUL — VOINȚA BUCUREȘTI 
67—62 (36—32). Joc anost, cu mul
te greșeli de tehnică de ambele 
părți. Constănțenii. cu un plus de 
maturitate în final, au terminat în
vingători. Au înscris Ivascenco 24, 
Purcăreanu 11. Pașca 10, Spînu 8, 
Bănică 6, loan 6, Popovici 2 pen
tru Farul, respectiv Teodoru 18, 
Giurgiu 12, Kiss 8, Modrogan 6, Hu- 
zum 6, Bradu 6, Dumitru 4, Duță 
2. Au arbitrat bine C. Negulescu 
și A. Șerban.

<
De

TURNEUL
DE

astăzi, la Timișoara

INTERNAȚIONAL FEMININ 
ȘAH AL ROMÂNIEI

După Memorialul M. Savu, des
fășurat în luna martie, Bucureștiul 
găzduiește, astăzi și mîine, un nou 
turneu internațional de spadă care 
va permite trăgătorilor noștri frun
tași precum și unor elemente pro
venind din diferite centre de scri
mă din țară, să se măsoare cu 
spadasini din Italia și Franța.

în prima zi este prevăzută între
cerea pe echipe, care se va desfă
șura după următorul program : ora 
9 — România A — România B, 
Franța — Italia ; ora 11 — Româ
nia A — Italia, România B — 
Franța ; ora 17 — România A — 
Franța, România B — Italia.

Duminică va avea ioc întrecerea 
individuală la care participarea 
sportivilor noștri va fi și mai con-

sistentă (peste 20 trăgători). Astfel, 
alături de A. Pongraț, C. Duțu, Al. 
Istrate, C. Bărăgan, I. Popa (care 
au concurat, recent, în turneul de 
la Sofia) vor mai lua parte spa
dasini din Tg. Mureș (E. Huszar, 
I. și B. Damjanschitz), din Craiova 
(Al. Mironov, D Popescu, I. Dima), 
Satu Mare (Al. Pruszinski), Galați 
(V. Butuman) precum și din Ca
pitală (O. Zidaru, L. Angelescu, C. 
Manta) ș.a.

Oaspeții vor alinia, după toate 
probabilitățile, formații în care ti
neretul va avea ponderea cea mai 
mare. în rîndul spadasinilor itali
eni, de exemplu, va figura și Fr. 
Loy, finalist la campionatele mon
diale de tineret din acest an.

In aceste două zile sînt angre-

de medicină17—62 
jucat

— I.E.F.S.
Rapidiștii, deși
Popescu (accidentat), au 

în majoritatea 
finaluri de 
obținut o ■
pierzînd

(min. 2 :
revenit,

au

timpului 
repriză mai 

victorie clară, 
ritmul încă 
9—2 pentru 

, reușind să 
singură dată

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 63—66 
(33—28). Cele două combatante au

Paul RAD VANI și Mircea RADU,
corespondenți

(Continuare în pag. a 4-a)

In Aula Institutului 
din Timișoara începe astăzi tradițio
nalul turneu internațional feminin 
de șah al României, care beneficiază 
— la actuala sa ediție — de o par
ticipare deosebit de puternică : în 
orașul de pe Bega sînt prezente o 
seric de maestre internaționale din 
elita eșichierului european.

Iși vor disputa întîietatea : Zsuza 
Veroci (Ungaria), Tereza Stadler (Iu
goslavia), Kveta Eretova (Ceho-

slovacia), Riet Timmer (Olanda), 
Anne Sumachs (Anglia), Kristine Hol
stein (R.D.G.), Eveline Troianska 
(Bulgaria), Ana Jurcinska (Polonia) și 
reprezentantele noastre, Elisabeta Po- 
lihroniade, campioana țării, Gertrude 
Baumstarck, Suzana 
gareta Juncu.

Astăzi dimineață 
tehnică și tragerea la sorți ; după- 
amiază, de la ora 16, se joacă prima 
rundă.

Makai și Nar

are loc ședința
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O CONFIRMARE A VALORII RACHETOMODELIȘTILOR ROMÂNI

Astă-seară, la Dinamo 
O GALA ATRACTIVA

Amatorilor de box din Capitală 
clubuil Dinamo la oferă din nou po- 
sibtllta-te-a de a urmări o gală deo- 
seblt de atractivă, pe afișul căreia 
figurează cîteva nume bine cunoscu
te de pugiliștl ai cluburilor bucu
reștene. Reuniunea va avea loc astă- 
•eară, cu începere de Ia ora 18, în 
sala Dinamo din parcul sportiv cu 
același nume.

Dintre cele zece întîlniri de seniori 
și patru de juniori care figurează în 
programul galei, un plus de interes 
dl prezintă următoarele : Tudor Dinu 
(Steaua) —■ Constantin Lucian (Me
talul), Dinu Condurat (Steaua) — 
Vasiio Marinaș (Metalul), Marin l’eia 
(Dinamo) — ivanciu Răducanu ’ (Me
talul) și Sandu Mihalcea (Dinamo) — 
Gh. Bădilă (Metalul).

Cu prilejul acestei gale își va face 
•reintrarea, după o lungă absență, șl 
apreciatul boxer dinamovist Vasile 
Antoniu, care va primi replica 
taluirgistului Gheorghe Stanciu.

clasa 250 cmc — 1. Ștefan Chlțu (Po
iana Cîmpina) 23 p, 2. Petre Lucacl 
(St. roșu Brașov) 19 p, 3. Mihai Banu 
(Poiana Cîmpina) 18 p; 500 cmc — 
1. Traian Moașa (St. roșu Brașov) 
24 p, 2—3. Paul Fiilipescu (I.T.A. Tg. 
Jiu) și Constantin . Goran 
Cîmpina) 20 p ; juniori — 
Oproiu (Poiana Cîmpina) 21 
Isac (Muscelul Cîmpulung) 
V. Argăseală (Automobilul 
13 p.

Prin urmare, Întrecerile
V-a, care se vor desfășura miine di
mineață pe an traseu ales în Poiana 
Sîngeriș de lingă Moreni. se enunță 
deosebit de atractive.

(Poiana
■ 1. Gh.
p, 2. T. 

20 p, 3.
Buzău)

etapei a

A XXIII-A ETAPA A 
CAMPIONATULUI

tuiul că are o formație mal bine orga
nizată în teren. Al doilea meci al zilei 
se va disputa pe terenul Vulcan (ora 
17.30) — deci :.
XV-le gazdelor șl Știința din Petroșani. 
Prin prisma clasamentului înclinăm să 
acordăm prima șansă oaspeților.

Cel mal important joc al etapei 
avea loc însă miine, pe terenul din Bar
oul Copilului (ora 8) și va opune două 
„foste" glorii ale rugbyulul : Grivița
roșie șl Dinamo. Avem convingerea că 
mulți dintre amatorii spectacolelor rug- 
bystlce vor lua drumul cartierului steaua 
C.F.K., deoarece întotdeauna partidele 
dintre aceste două protagoniste ale spor
tului cu balonul oval au furnizat spec
tacole agreabile. De ee n-ar fi la fel 
și miine. cu atlt mal mult cu cit ambele 
echipe nu mal au acum probleme... de 
clasament ?

In continuarea acestui meci, o intere
santă întilnire intre Agronomia Clu| si 
Chimia Năvodari. în ultima etapă a tur
neului de calificare In divizia A. Ambaie 
formații, învingătoare in etapele prece
dente, sînt de fapt calificate in prima 
divizie. (D. C.)

la concurență ! — între

va

zervate rutierilor de toate categori
ile. Capul de afiș îl deține cursa in
dividuală de contratimp (40 km), do
tată ou „Cupa F.R.C.", deschisă se
niorilor. întrecerile se vor desfășura 
duminică, pe șoseaua Otopeni—Urzi- 
ceni, începînd de la ora 10. Progra
mul va fi completat cu probe pentru 
juniori și începători.

Velodromul Dinamo 
după-amiază disputele 
„Cupei municipiului 
pistă. Primul start se 
16. De asemenea, pe șoselele din ju
rul orașului Brașov îșl vor disputa 
tntîletatea, azi și mîine, particlpanții 
la „Cupa orașelor", ajunsă la a IV-a 
etapă.

Confirmînd rezultatele bune, atît 
pe plan național cit și internațional, 
sportivii modeliști șl, In mod deose
bit, cei specializați în domeniul ra» 
chetomodeieior. au obținut șl la cea

ÎNTRECERILE de velodrom 
PENTRU „CUPA F.R.C.

Miine, la Moreni 
ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL 

MOTOCROS

Odată cu disputarea partidei restanță 
dintre echipele Rulmentul din Birlad și 
Farul din constanța (11—6), campionatul 
a intrat în normal, toate echipele avind 
jucate 22 de meciuri. In această direc
ție, ar fi de dorit ca pe viitor să nu 
se mal admită nici o derogare de la 
respectarea strictă a programului, pen
tru ca astfel să se evite orice discuții 
și să se înlăture totodată eventualele 
suspiciuni cu privire la regularitatea 
celei mai importante întreceri interne. 
De altfel, partida de la Birlad n-a fost 
lipsită de incidente : retragerea de pe 
teren a constânțenllor, cu două minute 

fapt care, oricum, 
o lumină defavorabilă asupra 

săptă-

ȘCOALA SPORTIVA 2 
A CÎȘTIGAT 

„CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE*
Turneul final al echipelor de rugby 

din cadrul școlilor sportive, d: nutat 
timp de trei zile în Capitală, a enit 
echipei Școlii sportive 2 din București, 
care a cîștigat cu această bcazle și cuna 
oferită de Ministerul Educației și invă- 
țămîntului.

Pe locurile următoare s-au clasat e- 
chlpele școlilor sportive din Sibiu și

' Campionatul național de motocros 
a ajuns la jumătate de drum, iar si
tuația în clasamentele generale este 
la fel de incertă ca și la începutul 
competiției. Cu o singură excepție 
(întrecerile de la cat. motoreta Mo- 
bra), candidații la locurile laureate 
în probele care figurează în program 
sînt despărțiți de diferențe infime :

înainte de final, fapt care, 
aruncă 
campionatului, afectat acum o 
mină și de forfait-ul echipei C.S-M. Su
ceava în intîlntrea pe oare aceasta urma 
să o dispute la Săcele, în compania Pre
ciziei.

Și acum cîteva cuvinte despre jocurile 
etapei a XXIII-a care debutează astăzi 
cu două partide pline de interes. Mal 
întîi. Sportul studențesc — Steaua (tere
nul Complexului studențesc din Tei, ora 
17,30). un adevărat derby, prin valoarea 
jucătorilor care compun cele două 
team-uri, Steaua — liderul — păstrînd, 
bineînțeles, prima șansă, datorită

La sfîrșit de săntămînă
UN BOGAT PROGRAM

Pe agenda activității -competiționale 
Ia ciclism figurează, azi și miine, o 
serie de interesante concursuri,

In sfîrșit, „printre picături", 
desfășurat și întrecerile din cea de 
a trei zi a competiției de velodrom 
dotată cu „Cupa F.R.C." și amînată 
de două ori din pricina ploii.

In. cursa italiană, după n luptă 
foarte strînsă, formația Steaua I (FI. 
Negoescu, P. Soare, G. Negoescu, P. 
Dolofan) a ocupat primul loc cu 
timpul de 1:50,7, învțngînd echipa 
Dinamo (V. Ilie, A. Neagoe, Șt. 
Laibner, M. Ioniță), care a fost cre
ditată 
cui 3 
Vulcu, 
1:55,0, 
3 (C, .... ........ .
trov, Șt. Popescu) cu 1:57,2.

După 51 de ture, de-a lungul că
rora s-a desfășurat o dispută dina
mică, Șt. Laibner (Dinamo) a ocupat 
primul loc la semifond totalizind 41 
puncte, urmat la 3 p diferență de G. 
Negoescu (Steaua). Pe locurile ur
mătoare : P. Dolofan (Steaua) 30 p, 
M. Ferfelea (Steaua) 14 p.

cu timpul de 1:50,8. Pe lo- 
Steaua II (G. Pirvulescu, A.

N. Gavrilâ, M. Ferfelea) 
iar pe 4, Școala sportivă nr. 
Bonciu, P. Cimpoioru, A. Pe-

va găzdui azi 
din cadrul 

București" la 
va da la ora

Valerian Constantinescu (A. S. Chi
mia Buzău) proaspătul cîștigător al 
titlului european la rachete cu pa
rașută. a prezentat și cel mai ori
ginal rachetoplan. cu aripile plia
bile. încarcasat la start într-o ra
chetă purtătoare care-l ridică ptnă 

la 200 m altitudine
Foto : C. BEREȘTEANU

treia ediție a Criteriului euro- 
rezultate de valoare, menținin- 
astfel poziția fruntașă dobîn-

tre primii zece, cu rezultate apropia
te de cele ale învingătorilor.

Acest fa.pt, în contextul unei par
ticipări numeroase, atestă buna pre
gătire și baza solidă, de masă, a mo- 
aelismuiui nostru. Bilanțul bun, ne 
obligă pe mai departe și cred că pa
siunea și priceperea constructorilor 
de machete zburătoare, al căror nu
măr este în continuă creștere, ne 
vor oferi satisfacția unor succese In 
viitoarele întîlniri internaționale".

te spune că tot ce are mai bun con
tinentul nostru în materie de mini- 
rachete a fost prezent la start. La a- 
ceastă ediție, alături de selecționa
tele naționale — și trebuie subliniat 
că Bulgaria, Cehoslovacia și Polonia 
au fost reprezentate în concurs de 
cite trei formații — au participat o- 
ficial și trei echipe «Ie club, Sanita
rul Deva, Voința Deva și cea a ora
șului gazdă Dubnica Nad Vahom.

întrecerile din cadrul celor patru 
probe, desfășurate pe parcursul a 
două zile, au supus pe concurenți u- 
nor dificile încercărf, atît pe plan 
tehnic cit și fizic — datorită In spe. 
ciul topografiei terenului. Astfel, par. 
ticipanții la proba de rachete cu pa
rașută, obligați de regulament să 
prezinte modelul juriului intr-un 
timp limită de 1 oră după aterizare, 
au trebuit să facă adevărate crosuri 
și să „forțeze" două cursuri de apă
— dintre care unul prin vad — pen
tru a-și recupera racheta. De o astfel 
de încercare n-a fost scutit nici Va
lerian Constantinescu, cîșiigătorui a- 
cestei probe, al cărui model a fost dus 
la o distanță apreciabilă — circa 
7 km — de către curenții puternici 
de aer. Intrucît în toamna anului vi
itor campionatul mondial se va des
fășura în același Ioc, sîntem de pe 
acum avizați, astfel că bicicletele, 
stațiile de radio și eventual o barcă 
de cauciuc nu vor lipsi din echipa
mentul nostru, dindu-ne posibilitatea 
să ne concentrăm mai mult asupra 
concursului în sine. Scăpînd de e- 
moțiile „recuperării", dar mai ales 
de neplăcerile ce s-ar putea ivi, căci 
pierderea sau neprezentarea în timp 
a „obiectului" poate duce la anularea 
performanței — situație din care, de 
data aceasta, am scăpat ca prin ure
chile acului — credem că vom con
firma, în continuare, rezultatele ob
ținute în această probă, în care, ală
turi de titlul european cucerit de că
tre sportivul buzoian, țara noastră 
deține recordul mondial de durată și 
titlul individual mondial.

în ceea ce privește locul doi la 
clasa rachetoplane 2,5 N. S. ob
ținut de formația Voința Deva
— o „outsideră" în cadrul con
cursului — într-o probă în care n-am 
strălucit pînă acum, el vine ca o 
confirmare a dezvoltării sau. mai bine 
zis, a diversificării și perfecționării 
întregii game de rachetomodele rea
lizate la noi.

Ceilalți sportivi români, deși n-au 
cucerit titluri europene, s-au clasat, 
în probele în care au concurat, prin-

C. DINU

AERONAUTICĂ i

304 Km, (ÎN TRIUNGHI) 

DEASUPRA PODIȘULUI 

TRANSILVANIEI

Trei planoris'i au reușit pentru 
prima oară să străbată un traseu 

foarte dificil
Păstrînd tradiția prestigioasă a 

școlii de planoriști din Brașov, re
cent trei piloți din cadrul școlii 
de zbor fără motor de laSînpetru 
au realizat un zbor în formație 
ce constituie pe plan național o 
premieră iar ca rezultat are o 
valoare deosebită, oferind celor 
oare l-au executat posibilitatea 
dobîndirii insignei de aur cu dia
mante.

După multe încercări, cunoscmd 
bine traseul cu toate particulari
tățile lui. formația de planoare 
de tip „Foka" condusă de către 
Romeo Vlădescu, comandantul 
școlii de zbor fără motor, însoțit 
de Ionel Munteanu și Const. Pas- 
covjci a parcurs distanța de 304 
km pe traseul Sîn.petru — Tg. 
Mureș — Ciceu — Sînpetru.

Timp de aproape opt ore, . în 
condiții meteo grele (pe prima 
latură a triunghiului vîntuî din 
față era de tăria 10—16 m/s) ceie 
trei aparate au zburat în formație 
strînsă, reușind să străbată pen
tru prima dată un traseu mai 
mare de 300 km deasupra Podi
șului Transilvaniei, traseu cunos
cut ca foarte dificil pentru cei 
ce nu folosesc decît curenții as
cendenți ca sursă de energie. Ce
le trei masive muntoase Perșanii, 
Gurghiul și. pe ultima latură a 
triunghiului, munții Harghitei au 
pus din greu la încercare price
perea și curajul celor trei zbură
tori. care, 6pre satisfacția lor, da 
data aceasta au terminat încerca

de a 
pean 
du-și
dită în întrecerile anterioare. Pentru 
a avea o imagine mai concludentă a 
desfășurării concursului de la Dub- 
nica Nad Vehom, ne-am adresat an
trenorului federal George Craioveanu, 
conducătorul lotului sportivilor ro
manț :

„Criteriul european a reunit peste 
50 <le pasionați ai machetelor zbură
toare, reprezentînd șase țări. Se poa-

Foto :
Luca ANDREI

(Urmare din pag 1}

DIVIZIA FEMININA

S-A ÎNCHEIAT, dar
Neîndoielnic, Politehnică București - 

echipă pregătită cu competență și se
riozitate de prof. Grlgore Costescu — 
merită felicitări pentru maniera în care 
a Izbutit să cîștige, pentru a opta oară, 
titlul de campioană a României. Și cind 
facem această afirmație, ne gindim nu 
numai la calitatea jocurilor prestate, care 
au demonstrat valoarea tehnică și ma
turitatea studentelor,, la puterea de lupta 
manifestată de acestea in to-ate parti
dele susținute, ci și la faptul că ele «u 
izbutit să treacă de momentele dificile 
create de indisponibilitatea unor sporti
ve. Este vorba de Cornelia Taflan. care 
a evoluat în echipă abia spre sfirșitul 
campionatului, și de Gabriela Ciocan, 
care a absentat, din motive obiective, 
în partea finală a Întrecerii. De aseme
nea. se cuvine a fi subliniată revenirea 
Ecaterinei Savu care, prin forma ară
tată de-a lungul întregii competiții, s-a 
dovedit aptă de a fi reintegrată în lotul 
republican unde, desigur, își va aduce 
o contribuție importantă. Mai trebuie 
remarcată folosirea cu insistență a unor 
elemente tinere (Viorica Boca și Rodire 
Capotă), cu reale perspective nu numai 
de a promova în formația de bază a 
Politehnicii, ci chiar de a deveni jucă
toare utile selecționatei României.

Toate aceste succese sînt tot atîtea mo
tive de laudă pentru echipa Politehnica 
și pentru antrenorul ei, dar în același 
tlmn ele constituie șl un argument oare 
pledează pentru un plus de efort în ve
derea viitorului sezon. Afirmăm aceasta 
g!ndindu-ne nu atît la campionatul caro 
va începe în toamnă, ci la participarea 
politehnicii la prestigioasa competiție 
internațională Cupa campionilor euro
peni. Mal precis, se cuvine ca încă de 
pe acum să se ia măsuri pentru asigu
rarea condițiilor optime de pregătire, 
Incit în disputele din iarnă reprezentan
tele clubului să se comporte 
țime. așa cum au mal făcut, 
în ediția 1967—1968 a C.C.E., 
ocupat locul 4.

Pe locul secund s-a clasat 
pregătită de un antrenor tinăr, priceput 
și inimos, prof. Ioan Nicolau. Tinerele 
studente în educație fizică au făcut me
ciuri remarcabile și au acumulat ace
lași număr de puncte cu politehnica, 
deși pe parcurs au avut unele indispo
nibilități (Viorica Balai, Doina Iftimie, 
Clara Szabo) care au afectat posibilită
țile formației. Dar. chiar si așa. credem 
că jucătoarele de la I.E.F.S. puteau face 
mat mult dacă și-ar fi valorificat de- 
Elin potențialul tehnic, fizic și psihic, 
a acest din urmă capitol, ele au rămas 

uneori corigente, așa cum au făcut și 
cu prilejul examenului internațional sus
ținut în cadrul Cupei cupelor, în corn-, 
pania Slaviel Praga. Să sperăm, insă, 
că regretul de a nu fi urcat be cea 
mai înaltă treaptă a podiumului de 
onoare al campionatului național va 
determina o schimbare de optică, in 
sensul că baschetbalistele de la I.E.F.S. 
vor lupta întotdeauna, cu toată pasiunea, 
pentru victorie, lăsînd deoparte momen
tele de relaxare atît din cursul meciu
rilor, cît și din timpul antrenamentelor.

Fbsla campioană. Rapid, a avut o com
portare bună dacă ținem seama de îm
prejurările grele în care a trebuit să 
joace, lipsită de aportul unor sportive 
care își aduseseră o contribuție foarte 
importantă la cîștigarea ediției trecute 
a diviziei A (Maria Roșianu s-a transfe
rat la altă echipă, Doina Buga, Gabriela 
Nicola au fost majoritatea timpului ac-

VIITORUL RIDICĂ NOI PROBLEME

la inâl- 
de altfel, 
cînd au

cldentate, Doina Prăzaru a renunțat la 
activitatea basehetbalistlcă). Din cauza 
acestor indisponibilități, antrenorul Si
gismund Ferencz a fost nevoit să recurgă 
la jucătoare care părăsiseră clubul (Irina 
Vasilescu șl Elena Ivanovlci), iar aces
tea, spre cinstea lor, și-au făcut pe de
plin datoria. Dar principalele autoare 
ale acestui loc 3 au fost Dorina Suliman 
șl Anca Racoviță, al căror exemplu de 
tenacitate în joc și dragoste față de cu
lorile clubului ar trebui urmat de mai 
tinerele lor coechipiere. De altfel, pro
blema împrospătării lotului feroviar con
stituie principala preocupare a condu
cerii tehnice a secției și avem convin
gerea că, în toamnă, itapid va alinia 
o garnitură capabilă să reintre în lupta 
pentru titlu.

După o absență destul de îndelungată, 
Voința București a revenit in plutonul 
fruntaș, ocupînd poziția a patra, dato
rită in primul rînd infuziei de tineret 
(Tatiana Rădulescu, Liliana Radulescu, 
Gabriela Ionaș și Mariana Andreescu). 
Antrenorii Gheorghe BenOne șl Marian 
Si.rugaru (dintre care doar oel de al 
doilea a rămas la cîrma echipei, în ul
tima parte a campionatului) s-au stră
duit șl au Izbutit să împletească tinere
țea cu experiența, realizînd lucruri fru
moase. Dar, nu putem trece cu vederea 
unele lacune în ceea ce privește disci
plina tactică, nerespectată uneori de ju
cătoare, bineînțeles in dauna lor. pro
babil, însă, că din toamnă experiența 
din acest campionat, ca și completarea 
lotului cu baschetbaliste apropiate ca 
valoare de primele 3—4, var determina 
o evoluție superioară celei din acest an.

Universitatea Timișoara a impresionat 
prin tinerețe, putere de luptă, omoge
nitate, concepție de joc modernă. At
mosfera serioasă de lucru impusă de 
antrepoarea Ruxandra Wittman (care a 
renunțat la această calitate) va consti
tui o moștenire frumoasă, pe care dorim 
ca viitorul conducător tehnic al echipei 
— Ladislau Bachner — să o continue și 
să o fructifice pe deplin.

Pe locul 6, una dintre cele mai tinere 
formații ale diviziei A. Universitatea 
Cluj. Promovarea junioarelor din pepi
niera Școlii sportive din localitate (prof. 
Horia Pop) a fast din plin folosită de 
antrenorul Nicolae Martin, care a impri
mat echipei caracteristicile baschetului 
modern, cu agresivitate in apărare și 
rapiditate a acțiunilor ofensive. Odată 
eu acumularea experienței, Vâ crește și 
valoarea tinerelor jucătoare care ’alcă
tuiesc o echipă de mare viitor.

Crișul Oradea a trecut prin momente 
grele, evitînd retrogradarea și clasîn- 
du-se in final pe tocul 7. Este clar că 
se impune întinerirea masivă a lotului 
și, in acest sens, junioarele de la Cri
șul și de la Școala sportivă vor avea un 
cuvînt greu de spus, mai cu seamă că 
antrenorul Traian constantinescu a de
monstrat și cu alte ocazii capacitatea sa 
de a promova și ridica ..tinerele talente.

Constructorul Bucurcști Va scăpat „ca 
prin urechile acului" de retrogradare și 
aceasta numai pentru că antrenorul Ma
rian Spiridon a Izbutit să facă adevă
rate minuni tactice, prin care a depășit 
adversare superioare din punct <!■' ve
dere tehnic. A fost evident, însă, că so
licitările la antrenamente și la meciuri 
au fost prea mari pentru unele jucă
toare care practică baschetul doar pen
tru a face mișcare șl nu pentru a ob
ține performanțe.

Reprezentanta unui vechi centru bas-

Aruncă la coș Irina 
Szekely („U" Cluj), o 
talentată junioară care 
a debutat cu denlin 
succes în ediția 1972— 
1973 a campionatului 

republican

Cluj

.1!^

Gisela Schnebli. ca să amintim numai 
de cele mai reprezentative), plecate, 
însă, din localitate. Regretăm că nu vom 
mai vedea jucînd în campionatul repu
blican această echipă care a încintat în
totdeauna prin, jocul ei tehnic și comba
tiv. dar avem convingerea că pepiniera 
Școlii sportive, condusă de prof. Gabriela 
Both, va produce noi talente, capabile 
să readucă Sănătatea Satu Mare în pri
mul eșalon al țării.

D. STANCULESCU

chetballstic, Voința Tg. Mureș (antrenor 
I. Haller) a retrogradat pentru că ac
țiunea de întinerire a echipei a întirziat 
peste măsură. Poate că de acum dirigui
torii din Tg, Mureș ai acestui sport se 
vor gindi că, totuși, o selecționată va 
evolua mai onorabil în prima divizie a 
țării, așa cum s-a petrecut cu ani în 
urmă.

Pe ultimul loc. Sănătatea Satu Mare 
(antrenor G. Ghjuroan), centru oare a 
ridicat valori remarcabile (Viorica Ba
lai. Ildiko ViUanyi, Elisabcta Dobosi,

CONFECȚIA, C.S.M.
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DUPĂ ÎNCHEIEREA ÎNTRECERILOR DIN EȘALONUL

Duminică, odată cu divizionarele A, 
formațiile din eșalonul secund au ju
cat ultimele partide din cadrul cam
pionatului republican, ediția 1972—73, 
fiecare echipă Incercînd să-și mențină 
sau să-și îmbunătățească poziția ocu
pată în clasament. După această ul
timă rundă, noile divizionare A și 
echipele retrogradate în campionatele 
județene au 
inte de a le prezenta, însă, se cuvine 
să subliniem faptul că, spre diferen
ță de alți ani, ediția recent încheiată 
a fost mult mai echilibrată, mărturie

levenit cunoscute. Ina-

continuă

tiv campioană a țării și de mai mul
te ori cîștigățoare a „Cupei Româ
niei".

In ceea ce-i privește pe organiza
tori (federația de specialitate și co
misia județeană de oină .Constanța), 
sînt vădite eforturile depuse pentru 
ca întrecerea să beneficieze de con
diții cit mai bune.

Tragerea la sorți a programat, în 
prima zi, confruntările : Viață Nouă 
Olteni — Avîntul Curcani 18—18 
(4—12) ; Biruința Gherăești — Avîn
tul Frasin 25—16 (7—12), Universitatea 
București — Tricolorul Baia Mare 
23—14 (7—10) și Celuloza Călărași — 
C.P.B. 6—0. (Pe teren a învins insă 
echipa poligrafiștilor bucureșteni, cu 
26—8 ; dar, intrucît jucătorul Gheor- 
ghe Vlase nu a prezentat carnetul 
de legitimare, călărășenii au cîștigat, 
in urma contestației pe care, pe drept, 
au Inaintat-o comisiei de apel).

„CUPA ROMÂNIEI4
Dintre aceste prime partide, cea 

mai atractivă, prin evoluția scoru
lui, a fost aceea dintre Viață Nouă 
și Avîntul Curcani. La „prindere" 
oiniștii din Curcani au lovit .șase 
adversari, în timp ce partenerii de 
joc au acumulat doar patru puncte 
suplimentare. Scorul acestei reprize: 
12—4 pentru Avîntul. Tn repriza se
cundă oiniștii din Curcani au evoluat 
mai slab în apărare și, cu toate că 
au realizat 6 p din „bătaie", au fost 
egalați. Conform regulamentului s-a 
calificat formația din Olteni, care a 
„lovit" mai mulți jucători.

Ap urmat partidele preliminare 
dintre învingătoare și învinse. în 
meciul învingătoarelor s-au. înfruntat 
Viață Nouă Olteni cu Biruința Ghe
răești. Cu un plus de vigoare, mai 
atenți pe parcursul jocului și mai 
rutinați, sportivii din Gherăești au 
învins cu 18—13 (14—3), echipa lor 
fiind prima calificată in turneul pen
tru ocuparea locurilor I—IV. Intr-un 
alt meci, Avîntul Curcani a dispus 
cu 13—6 (1—6) de Avîntul Frasin.

rea cu succes.
Performanța aduce pilotului 

Romeo Vlădescu insigna de aur 
cu un diamant, iar celor doi în
soțitori îndeplinirea celei de a 
doua probe dintre cele trei . ne
cesare pentru obținerea acestei 
distincții (pînă acum el nu au 
realizat încă un zbor cu 3000 m 
cîștig de înălțime).

Venită după o lungă perioadă 
de9 „tăcere" a planoriștilor noștri, 
această realizare ne dă speranța 
revirimentului mult așteptat în 
acest sport al curajului și dîrze-
nâei.

Gh. M. CUCU

ALPINISM Ut
Cu etapa desfășurată pe ^crestele 

Făgărașului, în munții 
campionatul republican 
n.ism rezervat seniorilor a 
sfîrșit. Echipele

Făgăraș, 
de alpi- 

hiat 
parfciciipain te

SECUND

A.S.A. BRAȘOV-O MERITUOASĂ CAMPIOANĂ

NON-STOP ÎN ACTIVITATEA GRUPELOR DE COPII LA ÎNOT
curaj sâ ne ocupăm chiar de copiii 
de vîrstă preșcolară.

Am început, în mod firesc, eu 
acest lucru pentru a crea o bază 
de masă, pentru a angrena un nu
măr cît mai mare de tineri în 
practicarea organizată a înotului, 
considerînd aceasta ca o primă ce
rință a PROCESULUI DE SELEC
ȚIE, pentru crearea și înmulțirea 
grupelor de avansați care să intre 
pe făgașul sportului de perfor
manță. Mii de copii au învățat cel 
puțin un procedeu tehnic, părinții 
lor, în marea majoritate, atr-fost 
convinși de marea utilitate socială 
a acestei activități și curentul de 
opinie format în acest sens ne va 
fi de un mare folos în anii ur
mători.

Paralel cu aceste preocupări am 
trecut la o primă selecție pentru 
alcătuirea grupelor pe categorii de 
vîrstă ale Școlii sportive, care au 
și început un antrenament orga
nizat. Rezultatele au apăruț chiar 
mai devreme decît mă așteptam, 
astfel că la această oră Brăila are 
un campion al brasiștilor noștri la 
categoria de 13—14 ani.

în procesul de selecție am ținut 
iont de trei factori principali ■ 
lezvol tarea morfo-funcțională, a- 
lapțarea la mediul acvatic și flo
tabilitatea specifică și cîteva probe 
ele control obligatorii, atît în apă 
cît și pe uscat. în mod practic, 
am urmărit la început să existe o 
corelație între înălțimea și greu
tatea copilului, și ațn cercetat con-

Cînd am fost încadrat, în urmă 
cu aproape trei ani, la catedra de 
natație a Școlii sportive din Brăila, 
activitatea era destul de slabă. îmi 
amintesc chiar de o anchetă apă
rută în ziarul „Sportul", și care 
atrăgea atenția că zeci de mii de 
copii ai Dunării nu știu să înoa
te ! Astăzi, după o perioadă de 
muncă relativ scurtă, nu aș jiutea 
afirma că toți elevii 
practică acest sport. 1 
mai trece mult timp 
mîndri cu siguranță 
realizare.

La început^} lucrului 
voie de organizare. în 
nostru se află mulți oameni ini
moși și cu inițiativă, astfel că nu a 
fost greu să pregătim o acțiune de 
largă respirație. Am cerut spriji
nul Inspectoratelor județean și 
municipal de învățămînt, al 
C.J.E.F.S. și de fiecare dată am 
bătut la uși... deschise. Toate șco
lile din oraș au primit o circulară 
prin care se indica obligația pro
fesorilor de educație fizică de a 
ține orele, pe durata unui trimes
tru, la bazinul acoperit. în același 
timp, conducerea Școlii sportive 
inițiatoarea acestei acțiuni, a or
ganizat minuțios un program, ofe
rind, pe rînd, posibilitatea copiiloi 
claselor I de a se iniția metodic 
în tainele 'acestui sport. Acțiunea 
va continua și la vară, 
avea bazinul descoperit,
Următori, incercînd cu

din Brăila 
Dar nu va
Și
de

ne vom 
această

a fost ne- 
municipiul

cînd vom 
și în anii 
mai mult

tlnuu funcționarea cordului, mai 
ales după efort. Totodată am cău
tat să studiez pe o perioadă de 
mai multe săptămîni comportarea 
copilului, plăcerea sa de a veni 
singur la antrenament, atitudinea 
părinților față de noua sa pre
ocupare. Un alt lucru căruia i-am 
acordat o deosebită importanță 
este flotabilitatea în apă. în sfîr
șit, nu am făcut nici un rabat față 
de normele de control absolut obli
gatorii : pe uscat — alergări, să
rituri, tracțiuni în brațe, iar în 
apă — tehnica corectă la cel puțin 
două procedee, starturi. întoarceri, 
probe de viteză (pe 25 m), de re
zistență (pe 200—400 m).

Ideal ar fi ca după o 
selecție, toți copiii care 
examenul să fie adunați 
școală (cea mai apropiată de bazin) 
unde programul de învățămînt să 
fie bine corelat cu pregătirea spor
tivă a elevilor. Cu un orar riguros 
alcătuit, acești elevi ar putea să se 
pregătească la un nivel ridicat și 
să ajungă, în cîțiva ani, la perfor
manțe dintre cele mai

Pentru a asigura o 
tîiență preocupărilor 
hctărît ca selecția în 
organizate să se efectueze perma
nent. în fiecare an vom elimina 
pe acei înotători care nu fac față 
antrenamentului intens, al căror 
organism nu rezistă la efort pre
lungit și, pe măsura posibilităților, 
vom reface grupele cu tineri care 
progresează mai repede.

asemenea 
au trecut 
la aceeași

ridicate, 
maximă efi- 
noastre am 

grupele deja

Prof. FELIX HEITZ 
maestru al sportului

BACĂU Șl C.S.M REȘIȚA AU
stînd faptul că nici una dintre for
mațiile promovate nu a rămas neîn
vinsă.

In prima serie a întrecerii femi
nine, CONFECȚIA BUCUREȘTI a 
ocupat locul întîi, revenind in di
vizia A la numai un an de la retro
gradare, lucru care dovedește că tex- 
tilistele au fost ambiționate de eșe
cul amintit, luptînd cu ardoare pentru 
înapoierea în rîndul celor mai bune 
echipe ale țării. E drept, în returul 
campionatului Confecția n-a mai avut 
vigoarea din primele etape, înregis- 
trînd o înfringere (categorică) Ia 
Iași și un „egal" pe teren propriu, 
dar acest lucru nu diminuează cu ni
mic din meritele antrenorului V. Go- 
gîltan și ale elevelor sale.

Tot în această serie, se cuvine să 
mai remarcăm puternicul reviriment 
al Universității Iași, precum și com
portarea 'excelentă a formației CSU 
Construcții, clasată în final pe un 
meritoriu loc 4.

Pe locurile... fatale se află două 
team-uri bucureștene, IGEX și Cons
tructorul, acesta din urmă retrogra- 
dînd deoarece a avut un număr mai 
mic de victorii față de Voința Cra
iova.

în seria a II-a, handbalistele de la 
CSM SIBIU care au ratat calificarea 
anul trecut, își văd acum visul îm
plinit, reintrînd în divizia A după 
doi ani de eforturi susținute în eșa
lonul secund. Amintind comportarea 
bună a formației Sparta Mediaș, tre
buie să ne exprimăm surprinderea de 
a găsi printre retrogradate pe anima- 
toarea de acum doi ani a seriei. Jiul 
Petroșani — care a evoluat, însă, în 
campionatul recent încheiat surprin
zător de slab. Universitatea II Timi
șoara, retrasă la mijlocul returului, 
este cea de a doua echipă retrogra
dată din această serie.

La masculin, prima serie a fost do
minată categoric de S.C. BACAU, care 
revine în primul eșalon numai după 
un an. Remarcabilă este și compor 
tarea echipei Rapid București, cla
sată ps locul trei, care, în campio
natul viitor, poate emite pretenții la 
promovare.

Alături de Voința Gh. Gheorghiu! 
Dej, din serie mai retrogradează (sur
prinzător) fosta divizionară A, Ra
finăria Teleajen !

In sfîrșit, la capătul unui duel ex
trem de disputat, seria a II-a mascu
lină a fost cîstigată de CSM REȘIȚA, 
urmată de ASA Tg. Mureș. Datorită

PROMOVAI ÎN PRIMA DIVIZIE

punctaj bun a terminat compel 
tiț.ia și Dinamo Brașov. Remarca
bilă, comportarea echipelor Politeh
nica Brașov și I.P.G.G. Ultima ar 
fi terminat, desigur, pe un loc mai 
bun dacă ar fi beneficiat de apor
tul celor mai experimentați căță
rători care se numără printre mem
brii săi.

CLASAMENTUL FINAL: 1. A.S. 
Armata-Brașov 236 p, 2. Dinamo 
Brașov 208 p, 3. Politehnica Bra
șov 175 p, 4. I.P.G.G. București 171 
p, 5. Politehnica Timișoara 146 p, 
6. Sănătatea București 144 p.

în clasamentul individual al ce
lor mai buni alpiniști au terminat 
la egalitate 4 concurenți. Luîndu-se 
drept criteriu de departajare tinere
țea acestora, s-a ajuns la următo
rul clasament: 1. M. Opriș (Dina
mo Bv.), 2. D. Chivu (A.S. Armata 
Bv.), 3. A. Rițișan (Dinamo Bv.). 4. 
M. Schen (A.S. Armata Bv). La ca
tegoria I, victoria a revenit Iul 
Z Kovacs, de Ia Polit. Brașov. (S.B.)

au avut latitudinea să parcurgă 
oricare dintre traseele exis
tente în zona concursului, dar 
opțiunile lor s-au îndreptat spre 
Creasta Arpășeluliji care fiind de 
un grad mai mare de dificultate 
era cotată cu un număr superior 
de puncte.

Concurenții au avut la dispoziție 
o perioadă de timp de șapte zile 
în care să efectueze tura din etapa 
finală. Timpul potrivnic din pe
rioada respectivă, pericolul poten
țial al avalanșelor, i-au determinat 
pe alpiniști să fie mai circumspecți 
în abordarea traseului. începutul 
l-a făcut echipa A.S. Armata-Bra- 
șov, în frunte cu maestrul emerit 
al spartului Em. Cristea și cuprin- 
zînd experimentați alpiniști ca M. 
Schen, D. Chivu, N. Nagy, Gh. Ena- 
che și Al. Brumărescu. Au intrat 
— apoi — în traseu și echipele ce
lelalte.

în clasamentul final, A.S. Arma
ta a ocupat locul I, adjudeeîndu-și 
titlul de campioană a țării. Cu un

handbaliștii
Jochman) 

toamnă, în
unui retur foarte 
reșițeni (antrenor 
vor activa, începînd din 
rîndul primelor zeee echipe ale țării. 
Știința Lovrin, în schimb, fostă divizi
onară A, a retrogradat în campiona
tul județean, alături de ASA Sibiu. 
Așadar încă o ediție a diviziei B s-a 
încheiat. După 18 etape pline de sur
prize, de dispute pasionante și dîrze, 
handbaliștii eșalonului secund au in
trat acum într-o binemeritată vacan
ță...

bun, 
Dieter

Al. HORIA

FEMININ, SERIA I

CLASAMENTE FINALE

1. Confecția Buc. 18 15 2 1 273—132 32
2. Univ. lași 18 14 2 2 241—-164 30
3. Gloria Buzău 18 7 6 5 154—145 20
4. CSU Construcții 18 fi 5 7 147—155 17
5. Vulturul Ploiești 18 8 0 10 143—154 16
6. Voința Buc. 18 8 0 10 164—177 16
7. Tomistex Cța, 18 5 5 8 1G3—183 15
8. Voința Craiova 18 6 1 11 134—200 13
9. Construe. Buc. 18 5 3 10 127—155 13

10. IGEX București 18 3 2 13 136—217 8

SERIA £1 II-A

1. CSM Sibiu 18 15 0 3 206—124 30
2. Univ. Cluj 18 13 0 5 208—147 26
3. Sparta Mediaș 18 12 1 5 197—147 25
4. Constr. Baia Mare 18 10 1 7 214—163 21
5. Voința Sighișoara 18 10 1 7 184—152 21
6. Nitram. Făgăraș 18 10 1 7 157—133 21
7. Teba Arad 18 8 0 10 160—193 16
8. Textila Sebeș 18 0 0 12 148—181 12
9. Jiul Petroșani 18 3 0 15 101—242 6

10. Univ. II Timișoara 18 1 0 17 58—151 2

MASCULIN, SERIA 1[

1. S.C. Bacău 18 14 1 3 352—2(09 29
2. CSU Galați 18 11 1 6 280—2512 23
3. Rapid București 18 10 0 8 339—32::; 20
4. Știința Bacău 18 9 2 7 2G1—2277 20
5. Relonui Săvinești 18 8 2 8 310—2910 18
6. Comerțul Cța. 18 8 2 8 258—2577 18
7. Univ. Craiova 18 8 1 9 252—23® 17
8. Agronomia Iași 18 7 2 9 280—327 16
9. Rafinăria Telejean 18 7 1 10 305—321 15

10. Voința Gh.Gh. Dej 18 2 0 16 199—325 4

SERIA .A II-A

1. CSrM Reșița 18 12 2 4 241—191 26
2. ASA Tg. Mureș 18 11 2 5 246—196 24
3. Met. Copșa Mică 18 11 0 7 210—194 22
4. Timișul Lugoj 18 10 0 8 269—262 20
5. Banatul Timiș. 18 8 2 8 202—225 18
6. Gloria Arad 18 7 4 7 217—227 18
7. Nitramonia Făg. 18 7 2 9 251—235 16
8. Constr. Oradea 18 7 2 9 233—261 16
9. Știința Lovrin 18 6 2 10 250—260 14

10. ASA Sibiu 18 3 0 15 118—186 6

Luni, 4 iunie 1973, orele 12.30, în soia Dalles :
„PROBLEME ACTUALE ALE ANTRENAMENTULUI SPORTIV MODERN"

Centrul de cercetări științifice și 
documentare tehnică al CNEFS, con
siliul Municipal București pentru 
educație fizică și sport, în colaborare 
cu Universitatea populară București 
— anunță lecția de încheiere a cursu
lui de reciclare cu titlul : „PRO

BLEME ACTUALE ALE ANTRENA
MENTULUI SPORTIV MODERN*4.

Expunerea va fi făcută de tov. conf. 
Nicu Alexe, fn sala Dalles bd. N.
Bălcescu, nr. 18, luni 4 iunie 1973, 
ora 12.30.
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MULT ZGOMOT
Cu mai bine de o lună în urmă 

publicam în ziarul nostru o notă 
critică cu privire la actul fără pre
cedent săvîrșit de profesorul de 
educație fizică Nicolae Haiduc de 
la Școala sportivă din Oradea. La 
sfirșitul unui meci de handbal, dis
putat la Timișoara, în fata a peste 
3 000 de spectatori, profesorul și-a 
bătut elevele (pentru că au pierdut 
partida...) și le-a pus să parcurgă 
tîrîș tot terenul. Sesizarea corespon
dentului nostru a fost urmată de 
scrisori ale spectatorilor care în
fierau metodele barbare ale acestui 
așa zis pedagog.

La nota noastră critică am pri
mit, zilele trecute, răspunsul inspec
toratului școlar din județul Bihor 
Semnată de inspectorul școlar ge
neral, prof. Ana Săndulescu, și de 
inspectorul școlar. prof. Stelian 
Coandă, scrisoarea are un preambul 
care ne atestă seriozitatea cu care 
s-a procedat la analizarea acestui 
caz ieșit din comun. Astfel, se spu
ne :

„Inspectoratul școlar județean 
Bihor a acordat importanța cuveni
tă unui astfel de fant procedîn- 
du-se la anchetarea lui. S-au cerut 
declarații de la elevele implicate 
direct sau martore.

Cu concursul unor organe ale Mi
nisterului Educației și învățămîn- 
tuiui s-au cerut declarații si de la 
unii spectatori din Timișoara, pre
cum și de la părinții celor două 
eleve. S-a procedat la discutarea 
cazului în cercul pedagogic al pro
fesorilor de educație fizică și în 
consiliul profesoral al profesorilor 
de Ia Școala snortivă Oradea, ocazii 
in care cadrele an luat atitudine 
de condamnare a fantei profesoru
lui Haiduc Nicolae. S-a cerut bine
înțeles și declarația profesorului ir 
cauză. De asemenea, conducerea 
Tnspectaratnlui a analizat cazul în
tr-o ședință lărgită (cu nartieînarea 
directorilor de Ia Școala snortivă 
Oradea și Școala generală nr. 25,

PENTRU NIMIC™
unități in care muncește profesorul 
Haiduc Nicolae)..."

Așadar, o anchetă minuțioasă, o 
dezbatere multilaterală. Concluziile 
sînt aspre, dar firești :

„în urma acestor acțiuni s-au 
stabilit următoarele aspecte care au 
constituit baza aplicării sancțiunii 
cuvenite autorului faptei cunoscute 
de dumneavoastră :

—- actul este total nepedagogic și 
nu are nici o justificare :

— această faptă denotă serioase 
carențe în pregătirea pedagogică a 
profesorului Haiduc, carențe care 
pun sub semnul întrebării menține
rea Iui în învățămînt.(...)“

Parcurgînd — pînă aici — rîndtrri- 
le scrisorii avem sentimentul că 
inspectoratul școlar al iudetului 
Bihor s-a dovedit intransigent, ne
tolerant cu abateri grave de la eti
că. Dar... Există și un „dar“ care, 
în cele din urmă, pune sub semnul 
îndoielii părerea ce ne-o formasem. 
Aceasta pentru că atunci cînd se 
ajunge la sancțiunea dictată pentru 
faptele incriminate, aflăm nu fără 
mirare că f

„Pe baza ceior de mai sus și a 
altor aspecte care reies din piesele 
aflate Ia dosar. Inspectoratul școlar 
județean Bihor a hotărît sanctio
narea cu retragerea ultimei grada
ții pe trei luni și I-a avizat pe pro
fesorul Haiduc Nicolae că în cazul 
repetării upor abateri..." etc., etc.

Evident, s-a făcut mult zgomot 
pentru nimic... Sancțiunea este mai 
mult decît simbolică și în totală 
discordanță cu faptele. Ori faptele 
sînt așa cum le-gm relatat in zia
rul nostru și cum au reieșit, de alt
fel. din ancheta efectuată de In
spectoratul școlar județean Bihor 
șȚ atunci sancțiunea este prea blin
da, ori fantele nu s-au petrecut asa 
si. deci, nu era nevoie de atîta 
tevatură. Ce părere aveți, stimați 
tovarăși de la Inspectoratul școlar 
județean Bihor 1



DIVIZIA A

ÎNTRECERINUMEROASE
LA BUCUREȘTI— SPRINTUL PRELUNGIT

țUrmare din vag t)

„TITAN B
Duminică, la ora 8,30, peste 5 000 

de tineri vor lua startul într-o atră
gătoare competiție care, cu siguran
ță, va deveni tradițională. Este vorba 
de prima ediție a crosului „Titan 
’73", întrecere de amploare organizată 
de către C.E.F.S., Consiliul sindica
telor, Comitetul U.T.C., Consiliul pio
nierilor și Inspectoratul școlar din 
sectorul 4. Concursul -— primul orga
nizat în acest „oraș satelit" al Bucu- 
reștlulul — se va desfășura în îm
prejurimile lacului I.O.R. din Balta 
Albă șl va reuni tineretul din unită
țile economice șl școlare ale secto- 
ru-lul 4.

RUNDA NR. 24

it

•toți pot fi învingători — și cu cite- 
va.,, lacrimi, Dar, „amarul" înfrînge- 
rii a fost repete uitat, fiindcă premi
ile dulci i-au răsplătit pe toți con- 
curenții.

Tot la Brașov, în bazinul acoperit 
de la I.C.I.M., s-a desfășurat un fru
mos concurs dotat cu „Cupa Delfi
nul". (Carol GRUIA-coresp. județean).

în sectorul 2 al Capitalei

CROSUL DE VARĂ“ DEBUTEAZĂ- CU STlNGUL »
modului cum s-a desfășurat — 
practic — pregătirea acțiunii. Cert 
este că ieri, la ora 15,30, locul de 
start de pe strada Baicului era a- 
proape pustiu, iar ța ora 16, cînd 
s-a dat — în sfârșit — plecarea, au 
pornit în cursă... 25 de băieți și 14 
fete ! Fotoreporterul nostru a foto
grafiat cîteva din eje, spunând — 
cu un savuros umor — că „toate 
nu i-ar ti încăput în obiectiv...”.

Trebuie subliniat că la acest cros 
urmau să partieipe tineri și tinere 
din mari întreprinderi bucureștene 
(U.R.A., Vin-alcool, Pîsla, Suveica, 
Stela) și este foarte grav dacă doar 
la atît se rezumă forța respecti
velor asociații sportive, la această 
cifră infimă.

Oricum. A. S. Electronica, C.E.F.S. 
al sectorului II (prim-vicepreședin- 
te, Mihai Anghel), organizațiile 
sindicale și de U.T.C. din unitățile 
amintite, rămîn corigente și vor 
trebui să repete examenul.

Dar nu înaintea măsurilor ce șe 
cuvin a fi luate în asemenea si
tuații... (V. CH.).

In competițiile de masă bucu
reștene, „Crosul de vară” (unul 
din suita celor 9 preconizate pe 
Capitală, de-a lungul întregului an) 
este socotit drept o „piesă de re
zistență”. Și pe bună dreptate. Ex
periența acumulată, în mobilizare 
și OTganizare, pe parcursul acestei 

să credem 
din ce în 

aceea, sen- 
și insatis- 
mai pu-

primăveri, ne îndemna 
că lucrurile vor merge 
ce mai bine. Tocmai de 
timentul de dezamăgire 
facție încercat ieri este 
ternic.

Vineri, asociația sportivă „Elec
tronica", în colaborare Cu C.E.F.S, 
al sectorului II, urma să orga
nizeze o asemenea alergare numai 
pentru tinerii de pe Platforma in
dustrială Baicului. la care se anun
țase prezența a peste 1 000 de com
petitori. (Ideea de a restrînge peri
metrul geografic al participării nu 
este rea, prin ea urmărindu-se evi
tarea unor deplasări prea lungi și 
aducerea întrecerii sportive cît mai 
aproape de locul de muncă).

Nu deținem amănunte asupra

Un mare număr de .elevi din cla
sele I—IV au participat la „Crose I 
copilului", desfășurat în împrejuri
mile Stadionului din Reșița. Iată cîș- 
tigătorii: Carmen Leu și Helmuth 
Ludovic (cl. I), '—**' —-----
și Benona Anton 
Perdei și Marcel 
Dorina Sumălău 
(cl. a IV-a).

Elevii claselor 
cut in Caransebeș, în faza județeană 
a Pentatlonului atletic școlar. Pe 
primul loc s-a clasat Școala genera
lă nr. 2 din Reșița, urmată de Școa
la generală nr. 1 din Oțelul Roșu și 
Școala generală nr. 1 din Băile Her- 
eulane (Doru GLAVAN-coresp. ju
dețean).

Manifestări asemănătoare au avut 
loc ia Hunedoara („Cupa Mugurelul"), 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Alexan
dria, Iași, Galați ș.a.

Feiicitîndu-i pe organizatori și eîș- 
tigători, am vrea să profităm de oca
zie, amintindu-ie reprezentanților Mi
nisterului Comerțului Interior că în 
magazine nu se găsesc patine cu ro
tile. Numeroși părinți, dornici să 
pună Ia dispoziția copiilor lor acest 
mijloc excelent de mișcare, agrement 
și întrecere, ne-au comunicat această 
doleanță pe care o transferăm orga
nelor de resort cu speranța unei re
zolvări grabnice.

Mariana Răcoveanu 
(el. a II-a), Florica 
Vulpe (cl. a III-a), 
și Florian Ștefan
V—VII s-au între

O MARE SERBARE 
SPORTIVA POPULARĂ 

ÎN PARCUL HERĂSTRĂU
Duminică dimineața, de la ora 

organizează în Parcul Herăstrău o 
serbare sportivă populară, cu un 
gram deosebit de atractiv. în care 
rează demonstrații de gimnastica 
dernă, judo, box, r,—— *1___ „ :
lism, concursuri de canotaj ____ ,
tenis, ping-pong, volei, fotbal, cros ș.a.

o fanfară va susține programul muzi
cal.

se9.
mare 
pro- 

flgu- 
mo- 

navo și aero mode- 
j academic,

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1970—71 : 1—1 și 2—0 ; 1971-72 : 1—1 și 
1—2 ; 1972-73 : 0—0.

Reluarea campionatului primei noastre 
divizii coincide cu programarea unui 
interesant derby, liderul clasamentului, 
echipa studențească din Craiova evo- 
luînd pentru prima oară în această pos
tură la București, în compania Stei,ei. 
MeciuL se anunță foarte atractiv, pen
tru Că o „remiză", mult dorită de echipa 
craioveană ar scoate, probabil, defini
tiv pe Steaua din cursa pentru titlu, iar 
— dacă nu va obține nici un punct la 
București — Universitatea ar putea să 
piardă, cei puțin deocamdată, primul loe 
în clasament. în meciul tur din actuala 
ediție a campionatului. Steaua a reușit 
un frumos rezultat de egalitate la Cra
iova. Același lucru îl vor încerca pro
babil mîine seară și elevii antrenorului 
Cernăianu, dar nu trebuie să uităm 
că ei vor avea în față o echipă dornică 
de reabilitare în fața propriilor supor
teri. pe care i-a dezamăgit atît în ultimul 
timp. . .

Echipa bucureșteană a susținut, după 
meciul din Cupă, de miercuri, două an
trenamente de menținerea pregătirii fi
zice, joi și vineri. Din formație vor lipsi 
din nou Iordănescu și Aelenei. dar în 
rest antrenorul Constantin contează să 
alinieze întreaga garnitură. Universitarii 
craiovepi s-au întors joi dimineață din 
turneul de 12 zile efectuat în Cipru. 
Joi dupa-amiază și vineri dimineața au

OBLENIENCO: „Ia goluri de la
Olteanu, ia...**
avut loc două antrenamente ușoare, iar 
astăzi, pe stadionul bucureștean .,23 Au
gust", C. Cernâianu va conduce o scurtă 
ședință de acomodare eu terenul de 
joc. Nu există nici o indisponibilitate in 
lotul cralovean astfel incit spectatorii 
prezenți pe stadionul ,.23 August" vor 
avea posibilitatea să vadă evoluția for
mației complete a liderului.

ARBITRUL PARTIDEI : Gabriel Blau 
(Timișoara).

C.S.M. REȘIȚA (11)-DINAMO (2) I

DIN FINALUL CAMPIONATULUI
O etapă de Cupă, programată la 

mijloc de săptămînă, a servit de 
intermediar făcind trecerea de la 
activitatea internațională a fot
balului nostru la aceea autohtonă, 
la campionatul cel de toate zilele.

Dar iată că miercuri — tocmai 
in ceasurile în egre iubitorii de 
fotbal își prelungeau voit o stare 
de bucurie, declanșată de mult 
dorita victorie obținută în dauna 
pretendentei la șefia grupei noas
tre preliminare a C. M., reprezen
tativa R. D. Germane — aproape 
jumătate din jucătorii de cîmp 
ai lui Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc, îmbrăcînd de asiă dată 
tricoul de club, capotau incredi
bil în fața unei echipe divizionare 
C, Constructorul din Galați.

Aplaudind succesul cvasi-necu- 
noscutei formații din orașul de pe 
Dunăre, încercăm, în același timp, 
și o strîng-ere de inimă, contra- 
performanța lui Dinu, Deleanu, 
Radu Nunweiller și Dumitrache 
avînd darul să ne creeze nedu
meriri.

De ce ? Pentru că eșecul de la 
Ploiești al celor patru dinamoviști 
și al coechipierilor lor — ca ri
postă imediată du.pâ frumoasa lor 
evoluție de duminică — ne readu
ce brusc la realitate, reamintin- 
du-ne tuturor de FLUCTUANTA 
COMPORTARE A DIVIZIONARE-

LOR A IN CAMPIONAT, EXPRI
MATA PRIN SUCCESE RAPID 
INFIRMATE IN ETAPA IMEDIAT 
URMĂTOARE.

De ee aceste evoluții contradic
torii care, mai ales în actuala edi
ție a întrecerii divizionarelor A, 
au statornicit zicala:..Una caldă, 
una rece"?

De mîine, odată cu reluarea 
întrecerii, divizionarele A vor fi 
supuse micului, maraton care, pînă 
la 20 iunie, prevede jocuri după 
sistemul duminică-mlercuri-dumi- 
nică, în total 6 meciuri în 17 zile! 
Un program 
prelungit, 
Ia capăt 
câtor își 
activitate 
sportivă, 
de minute de efort, va alege con
tinuarea firească, adăugind și o- 
reie absolut necesare ODIHNEI. 
Antrenori, conducători de secție și 
cluburi ! Urmăriți mai îndeaproa
pe activitatea fotbaliștilor care vă 
reprezintă ! Disciplina, sub toate 
aspectele, pe teren și în viața 
particulară n-ar trebui să con
stituie un imperativ de o etapă, 
ci un mod de viață cu caracter 
permanent !

.încărcat", de efort 
care poate fi dus pînă 
numai dacă fiecare ju- 
va subordona întreaga 
principiilor de viață 

numai dacă, la cele 90

G, NîCOLAESCU

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1972/73 : 0—2 ; în edițiile anterioare, 
C.S.M. Reșița a activat în Divizia B.

Marea surpriză a „optimilor". înregis
trată miercuri la Ploiești, a adăugat, 
vrînd-nevrînd, noi valențe la și așa 
atractiva partidă pe care q va găzdui 
mîine stadionul din Valea Domanului ; 
pentru că, acum, dinamoviștilor bueu- 
reșteni le rămine doar perspectiva cuce
ririi titlului de campioană a țării în 
prima divizie, competiție pe care băieții 
Iui Reinhardt nu concep s-o părăsească. 
Se conturează, deci, un joc de mare an
gajament, pe parcursul căruia Dumitra- 
che și Dudu Georgescu, oamenii de gol 
ai celor două echipe, vor pune serioase 
probleme portarilor Ilieș și Caval.

Incorporînd, recent, la efectivul lotului 
pe ex-metalurgiștii bucureștem Emil

Dumitru șt Ștefan Apostol, C.S.M. Re
șița s-a antrenat intens in cursul săp- 
tămînii alternind lucrul individual cu 
verificarea ansamblului. Un asemenea 
meci amical, reșițenii l-au susținut in 
compania divizionarei C, Minerul Mol
dova, pe care au intrecut-o cu scorul de 
3—0. tn privința formației., care va fi 
aliniată miine. un singur semn de În
trebare : fundașul Kafka, accidentat.

După dușul rece din Cupă. dinamo- 
viștii au acordat pregătirilor, desfășurate 
zilnic, întreaga atenție. Astăzi dimi
neață, întreg lotul a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, cu destinația Timișoara, 
de unde un autobuz îl va transporta în 
aceeași zi la Reșița.

ARBITRUL PARTIDEI : Grigore Birsan 
(Galați).

JIUL (10) —RAPID (9)

C.F.R. CLUJ (3) —STEAGUL ROȘU (8)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1070/71 : 0—1 Și 0—2 ; 1971 72 : 1—5 și
0—1 : 1972/73 : 1—4.

Profitind de pauza de campionat și 
de... absența din ..optimile- de finala 
ale „Cupei României", formația din Va
lea Jiului s-a aflat în turneu in U.R.S.S., 
de unde a revenit la Petroșani, miercuri 
noaptea. Mulțescu. Roznai și G. 
s-au alăturat lotului și șt. Coiduni li 
are la dispoziție pe toți Jucătorii.

Rapid a revenit de la Galați miercuri 
seara și. în „escala" de două zile din 
București, șl-a continuat pregătirile, 
după care, vltțeri seara, a plecat la 
Petroșani. La meciul de duminică face 
deplasarea și Kăducanu, dar utilizarea 
lui este încă incertă, după accidentul 
suferit în meciul cu R.D. Germană.

Stan

Partida de ia Petroșani,, fără mari și 
Imediate implicații in zonele importante 
ale clasamentului, trezește, totuși, inte
res, pentru că o eventuală înfringere va 
crea formației în cauză griji serioase.

Nici Jiul, și nici Rapid (acum... vecine 
de compartimente in clasament) nu smt 
total puse la adăpost. Jiul are o misiune, 
dificilă în plus : de a întrerupe șirul in
succeselor din jocurile cu Rapid. în 
fața căreia a pierdut ultimele 5 partide. 
Din aceste ,.unghiuri" de vedere, al tra
diției. ambiției și orgoliului, partida ca
pătă un plus de interes, căci Rapid, in
diferent de formă și loc ne-a arătat că 
„nu e învinsă dinainte la Petroșani". 
Meciul pare, așadar, echilibrat.

ARBITRUL PARTIDEI : Enl. Vlăicu-
lescu (Ploiești).

Imagine dezolantă de la o competiție care se anunțase „de masă". Șapte din cele 14 fete carp au luat startul, 
ici it iu, ^Crosul dc varo, al sectorului II. Fpto * M FELIX

La Galati: FINALELE PENTATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR
Astăzi și mîine, la Galați, se va des

fășura actul final al uneia dintre cele 
mai mari întreceri sportive de masă a 
elevilor „PENTATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR “.

Inițiată în scopul răspîndirii atletismu
lui in mijlocul populației școlar© și al 
depistării elementelor apte să abordeze 
performanța, competiția a angrenat de-a 
lungul fazelor sale mii și mii de elevi. 
Conform regulamentului, în finală au 
fost admise cite opt echipe de băieți și 
fete,’in ordinea punctajului obținut în 
etapele județene, și formațiile orașului

gazdă. Trofeele le vor disputa, așadar. 
18 reprezentative, cu un total de 108 
atlețl și atlete.

In întrecerea feminină iau parte: Li
ceul 2 Oradea, Liceul Vasile Alecsandri 
Bacău, Liceul 2 Roman, Liceul din Mo
vila Mireșii, Liceul 15 Cluj, Liceul Zinca 
Golescu Pitești, Liceul 8 Iași, Liceul pe
dagogic Suceava. Liceul 2 Galați, iar 
în aceea masculină : Liceul Gheorghe 
Barlțiu Cluj. Liceul 1 Timișoara, Liceul 
industrial de petrol Cîmpina, Liceul 8 
Iași, Liceul 39 București, Liceul Dinicu 
Golescu pitești. Liceul Frații Buzești

Craiova, Liceul 4 Oradcu și Liceul Va
sile Alecsandri Galați.

Concursurile vor avea loc pe stadio
nul Dunărea, după următorul program:. 
astAzi — îoo m (b), ioo m (f), lun
gime (b), greutate (b). greutate (f). 
înălțime (f) ; MtINE — înălțime (b), 
lungime (f), 400 ni (f), 800 m (b).

Clasamentele ge vor face pe echipe. 
Cele mai bune rezultate individuale și 
cea mal bună performanță din concurs 
(după tabele întocmite in vederea pen
tatlonului) vor fi distinse cu premii 
speciale de către C.N.E.F.S.

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1970/71 : 0—1 si 3—2 ; 1971/72 : 0—0 si
0—2 ; 1072/73 : 0—2.

Feroviarii, deși au prezentat formația 
completă, s-au înapoiat de la Hune
doara eliminați din „Cupa României" de 
o echipă din Divizia B, Chimia Rm. Vîl- 
cea. Această înfrîngere, legată de aceea 
suferită în ultima partidă de campionat, 
susținută la Arad, cu U.T.A. (0—3), de
monstrează, oare, o scădere a potenția
lului formației antrenată de dr. Rădu
lescu, tocmai acum, cînd campionatul 
a intrat în linie dreaptă ? Iată întreba
rea care apare pe buzele tuturor celor 
ce urmăresc rezultatele „surprizei" din 
actualul campionat.

C.F.R., care țintește un loc în „Cupa 
U.E.F.A.", va încerca, deci, să-și adju
dece victoria în partida cu Steagul roșu. 
Numai că elevii lui Nicolae Proca au

profitat din plin de această vacanță pri-
V'--*- R.D. Ger-lejuită de partida România

mană și s-au pregătit cu multă atenție 
pentru că. . . au nevoie de puncte care 
să-i țină la adăpost de orice surpriză, 
joi, Steagul roșu a susținut o partidă 
amicală la Tîrnăvenl, cu Chimica și a 
eîștigat cu 4—0, prin golurile marcate do 
Șerbănoiu (2), Cadar și Mateescu. De la 
Tîrnăveni, echipa a plecat direct la Cluj, 
unde nu va juca Pescaru (accidentat la 
ultimul antrenament de la Brașov), dar 
va reintra fundașul central Marin Ol- 
teanu.

Așadar, există toate premisele ca par
tida din orașul de pe Someș, cu toate 
că poate fi considerată drept una ce 
interesează doar mijlocul clasamentului, 
să se ridice peste această condiție.

ARBITRUL PARTIDEI : T. Leca (Bră
ila).

F.C. CONSTANTA (14) „U“ CLUJ (13)

ULTIMELE 
1970/71 : 2—0
4—2 ; 1972/73 :

Partidă de 
U.T.A. nu a

U.T.A. (12)-PETROLUL (7)

IN PREAJMA SEZONULUI ESTIVAL
(Urmare din pag. 1)

masă de ping-pong prin centru pe 
undeva, lingă Consiliu! popular". A- 
jungem pe acolo și vedem firma clu
bului sportiv Bucegi. Ușa încuiată cu 
lacăt. Ne întoarcem și la centrul de în
chiriat materiale sportive din parcul 

de cultură, aflăm că tenisul de 
se poate juca doar în sala Vo- 
unde există o singură masă. Și 
te plictisești de așteptat te mai 
duce să-ți încerci norocul pe 

Furnica sau la Cumpătul, făcînd și o 
excursie cu acest prilej... Tenisul de 
cîmp e prezent la vila Păltiniș (și 
cită nevoie ar fi și de alte terenuril), 
far voleiul pe tăpșanele de iarbă, 
căci terenul din spatele complexului • 
de deservire a cooperației meșteșugă
rești a fost dezafectat chiar în zi
lele vizitei noastre.

Ni se recomandă cu căldură tere
nul de joacă de lîngă vila Liliana, 
de pe Furnica. Acolo, însă, copiii n-au 
la îndemînă decît niște rămășițe me
talice ale unor instalații care, cândva, 
serveau jocului.

„Noi ne ocupăm în special de agre
ment" — ni se spune la O.J.T. E-n 
regulă, dar de sport 1

Casei 
masă 
ința, 
dacă 
poți

CURATĂ COLABORARE

La Predeal, ne-am oprit întîi Ia 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport. închis și un bilet î 
„Sînt în concediu*4. La Oficiul jude
țean de turism Brașov, stăm de vor
bă cu directorul adjunct, tovarășul

Mihai Teișanu, care ne precizează că 
dînșii răspund de agrement și că 
sportul îi interesează în măsura în 
care colaborarea cu proprietarii ba
zelor sportive poate da rezultate.

„Cum adică ?“ — încercăm noi să 
aflăm amănunte. „Ce depinde efectiv 
de noi. ne spune dînsul, sînt să
lile de la Pîrîul Rece, Cioplea și 
Timiș unde găzduim jocuri distrac
tive (remmy, table, șah) și mese de 
ping-pong, ca și cea de jocuri meca
nice din Predeal. De asemenea, noi 
organizăm cele 40 de programe tu. 
ristice pentru cei veniți aici la odihnă, 
începînd cu zonele locale și termi- 
nînd în nordul Moldovei și... Istanbul. 
Cu sportul, propriu-zis, e altceva. 
Sala de ping-pong e a Casei de cul
tură, terenurile ale Consiliului popu
lar orășenesc, iar în privința piftii
lor de șchi, răspunderile sînt împăr
țite: terenul e al ocolului silvie, ilu
minatul al Consiliului popular și ex
ploatarea a cui se nimerește..."

La Consiliul popular orășenesc, to
varășul vicepreședinte Valeriu Luca, 
ne spune, însă, altceva: „Lucrurile nu 
mai stau așa din anul trecut: tot ce 
aparține pîrtiilor de schi predelene se 
află în exploatarea și gospodărirea 
întreprinderii de transport pe cablu 
Brașov, pendinte de Ministerul Tu
rismului! Iar terenurile de sport — 
cel de fotbal, înconjurat de pista de 
atletisrti și cele de tenis, volei și bas
chet, bituminizate, cu instalație 
nocturnă — sînt 
Intenționăm să 
celui de fotbal 
defectuos) și la

construim tribune, sub care să fie o 
popicăric. Nu de uita, dar singura po- 
picărie din oraș — cu pistă betonată 
și încălzire — a fost dezafectată de 
O.J.T., pentru a face acolo birouri..." 

...Curată Colaborare !

PLENARA

ACTIVULUI DE BAZA

DIN ORGANIZAȚIILE

REZULTATE DIRECTE : 
și 1—1 ; 1971/72 : 2—0 și
0—1.
miză, bineînțeles, întrucît 
eliminat grijile retrogra

dării. iar Petrolul, la rîndu-i nu se 
poate considera nici ea liniștită. Se în*- 
țeiege că va fi un meci dîrz, dar există 
probabilitatea ca dinamismul si rapidita
tea să nu caracterizeze această partidă, 
ambele protagoniste fiind uzate de exi
gențele meciului de miercuri din ,,opti- 
mile*‘ Cupei României. (După cum se 
știe, ele au disputat meciuri strînse, care 
le-au solicitat la maximum, arădenii fiind 
nevQjți să se întrebuințeze — chiar așa, 
fără succes — timp de 120 de minute).

Veștile sosite din Arad vorbesc, totuși, 
despre optimismul gazdelor în această 
întâlnire. întregul lot s-a odihnit mult 
după meciul de miercuri, antrenamente
le au fost mai lejere, singurul semn de 
întrebare îl constituie folosirea lui Sima, 
care acuză o fisură la umăr. Se scon
tează pe următoarea formație : Vidat* 
— Birău, Schep. Pojoni, Popovici — Pe- 
tescu, Condruc — Axente, Domide, Bro- 
șovschi, Kun II.

Ploieștenii, cu moralul fortificat de ca
lificarea în „sferturile41 Cupei, au plecat

miercuri spre Arad. Nu se anunță mo
dificări în formula de echipă, care acum 
îl înglobează pe Pîrvu, jueâtor ..recu
perat", un înaintaș de care orice fun
daș are’ motive să se teamă.

ARBITRUL PARTIDEI : Aurei Bentu 
(București).

DE AICI SE REIA ÎNTRECEREA
1. Univ. Craiova 21 12 8 4 40—28 32
2. Dinamo 24 13 4 7 36—25 30
3. C.F.R. Cluj 24 9 10 5 27—22 28
4. F.C. Argeș 24 11 5 8 36—22 27
5, Steaua 24 9 9 6 30—18 27
6. S.C. Bacău 24 10 7 7 26—28 27
7. Petrolul 24 9 7 8 18—22 25
8. Steagul roșu 24 8 7 9 30—18 23
9. Rapid 24 7 9 8 25—22 23

10. Jiul 24 9 5 10 31—32 23
11. C.S.M. Reșița 24 ft 9 9 25—31 21
12. U.T.A. 24 6 9 9 24—31 21
13. „V’ Cluj 24 7 7 10 21—35 21
14. F.C. Constanța 24 6 7 11 21—29 19
15. A.S.A. Tg. Mureș 24 9 1 14 28—38 19.
16. Sp. studențesc 24 4 10 10 24—41 18

SPORTIVE

ALE COOPERAȚIEI

MEȘTEȘUGĂREȘTI

ACTUALITĂȚI
Deși a pierdut, cu 2—0, ultimul 

meci cu Labinoti,

de 
proprietatea noastră, 
aducem îmbunătățiri 
(care are un drenaj 
cele bituminizate să

SIMBÂTĂ
SCRIMĂ : Sala Floreasca, ora 

9 : Turneu internațional de spadă.
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, ora 17 : Campionatul munici
pal pentru seniori si copii.

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
ora lfi : Cupa Municipiului Bucu
rești.

RUGBY- Teren Tei, ora 17,30: 
Sportul studențesc — Steaua ; te
ren Vulcan, ora 17,30 : Vulcan — 
Știința Petroșani (meciuri din ca
drul campionatului diviziei A).

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora 9 : Campionatul municipal 
pentru seniori și copii.

SCRIMA. Sala Floreasca, ora 9 : 
Turneu internațional de spadă 
(individual).

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, ora 
8 : concursul dotat cu „Cupa O- 
limpia" (pentru toate categoriile, 
masculin și feminin).

CICLISM. Șoseaua Otopeni — 
Urziceni (cantonul C.F.R.), ora 10: 
„Cupa F.R.C." (contratimp indivi
dual).

FOTBAL : Stadionul Politehnica,
ora 15,45 : Sportul studențesc —

F. C. Argeș (echipele de tineret); 
ora 17,30 : Sportul studențesc — 
F. C. Argeș (divizia A) ; stadionul 
„23 August", ora 17,15 : Steaua — 
Universitatea Craiova (echipele de 
tineret) ; ora 19 : Steaua—Univer
sitatea Craiova (divizia A) ; sta
dionul Progresul, ora 11 : Progre
sul București — C. S. Tîrgoviște 
(divizia B) ; teren C.P.B.: Șoimii 
TAROM — Prahova Ploiești ; te
ren Dinamo : Dinamo Obor — 
Celuloza Călărași ; teren Laro- 
met : Tehnometal — Flacăra ro
șie : teren T.M.B. : T.M.B. — La- 
romet ; teren Autobuzul : Auto
buzul — Electronica ; teren Sire
na : Sirena — Unirea tricolor 
(toate aceste meciuri din cadrul 
diviziei C vor începe la ora 11).

RUGBY. Parcul Copilului, ora 
9 : Grivița Roșie — Dinamo (di
vizia A) ; ora 10,30 : Agronomia 
Cluj — Chimia Năvodari (divizia 
B) ; teren Olimpia — finala cant 
pionatului republican de juniori : 
ora 9 : Grivița Roșie — Farul 
(locurile III—IV) ; ora 10,30 ; Clu
bul sportiv școlar — Școala spor
tivă nr. 2 (locurile I—II) ; teren 
Tineretului II. ora 10: U.R.A. Te
cuci — Constructorul București 
(divizia B).

Ieri s-a desfășurat la sediul 
UCECOM din București ședința 
plenară a activului de bază din 
organizațiile sportive ale coopera
ției meșteșugărești. Au luat parte 
tovarășii Ilie Alexe, vicepreședinte 
al UCECOM, Gheorghe Bălan, pre
ședintele UCMMB, Constantin 
Puștea, secretarul Comitetului 
P.C.R. al UCECOM, activiști, re
prezentanți ai cluburilor și asocia
țiilor sportive Voința, antrenori, 
sportivi fruntași. Din partea 
C.N.E.F.S. a fost prezent tovarășul 
Ioviță Popa, șeful secției organi
zare și control. în cadrul lucrări
lor a fost prezentată o informare 
și a fost supusă dezbaterii Hotă- 
rîrea Comitetului 
UCECOM privind 
și dezvoltarea activității de educa
ție fizică și a sportului în dome
niul cooperației meșteșugărești»

A.S.A TG. MUREȘ VA JUCA 
ÎN FINALA CUPEI BALCANICE 

CU LOKOMOTIV SOFIA
Miercuri, ia Elbasan, în Albania, A.S.A. 

Tg. Mureș a susținut ultimul joc din 
cadrul grupei .sale în cadrul Cupei Bal
canice inter-cluburi, întîlnind echipa La
binoti. Formația gazdă a învins cu 2—0 
(1—0). golurile fiind înscrise în minutele 
16 și 89. Deși a pierdut acest joc, for
mația din Tg. Mureș a eîștigat grupa, 
datorită golaverajului bun realizat în 
partidele de acasă (5—1 cu Labinoti și 
3—0 cu Sutjeska). De altfel, 
tui grupei arată astfel :

clasam en-

2—3.
2—3.

1. A.S.A. Tg. Mureș
Labinoti
Sutjeska

4
♦
4

2
2
2

o 2 8—4 4 p
0 2 4—6 4 p
0 2 2—4 4 p

executiv al 
îmbunătățirea

CONCURS
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO

DIN 1 IUNIE 1973

Fond general 
tiguri : 988 008
EXTRAGEREA
60 18 74 26 89 2
EXTRAGEREA
50 47 54 80 15 27 5 59 73

în
chipa noastră va întîlni, 
tur-retur, pe cîștigătoarea 
grupe, formația Lokomotiv sofia (0—0, 
miercuri, acasă, cu Beșiktas).

cadrul finalei Cupei Balcanice, e- 
intr-o partidă 

celeilalte

Turneul craiovenilor în Cipru 
O VICTORIE 

Șl DOUĂ 1NFRÎNGERI
între 19 și 31 mai, Universitatea Cra

iova a participat' la un turneu organi
zat în capitala Ciprului, Nicosia. In pri
mul meci, craiovenii au întîlnit echipa 
Omenia Nicosia, pierzînd cu 0—2. Și în 
a doua partidă, liderul primei noastre 
divizai a jucat slab, fiind învins, cu l—3, 
de Cerno More Varna (Bulgaria). Abia 
în uliimui meci din cadrul turneului, 
studenții au reușit un rezultat favora
bil : 3—0 cu formația engleză Cambridge.

OBSERVATORI ROMÂNI 
LA MECIUL FINLANDA — 

R. D. GERMANA
Miercuri 6 iunie, la Helsinki, se 

dispută întîlnirea dintre Finlanda 
și R.D. Germană, din cadrul gru
pei a 4-a a preliminariilor C. M. 
Meciul, deosebit de important pen
tru viitoarea configurație a clasa
mentului grupei, va fi urmărit și de 
doi observatori români. Este vorba 
de Valentin Stănescu, antrenorul e- 
chipei naționale și dr. Dumitru To- 
mescu.

SPECIAL PRONOEXPRES

ULTIMELE REZULTATE : 1970-1971 :
2—8 și 2—3 ; 1971-1972 t 0—3 și 0—1 :
1972-1978 : 0—1.

înaintea Importantei lor confruntări 
din campionat, ambele echipe au evo
luat miercuri în „optimile" Cupei Ro
mâniei, obținlnd — așa cum se știe — 
rezultate diferite. După meciul de „Cu-

C1MPEANV și TUFAN; 
pe care ?“

pă“ cu colegii lor din București, studen
ții clujeni au rămas pină ieri dimineața 
ia Brașov, de unde au plecat spre Con
stanța, oraș în care urinau să ajungj 
în cursul după-amiezil. Excepție au fă
cut doar Ștgfan. Coca șl Crețu. care 
s-au înapoiat imediat la Cluj pentru a 
susține unele examene, dar șl ei erau 
așteptați să sosească aseară la Constan
ța. cu avionul. Echipa clujeană, care nu 
anunță nici o indisponibilitate, va efec
tua azi un antrenament pe stadionul 
„l Mal", unde se va disputa șl partida 
de campionat de mîine

Reîntorși în orașul lor după meciul de 
„Cupă" de la București, cu F.C. Argeș, 
constănțenii și-au reluat imediat pre
gătirile, pe care le vor încheia în cursul 
acestei dimineți printr-un ultim antre
nament.

Partida de mîine, dintre F.C. Constanta 
șl „U“ Cluj, se anunță ca deosebit de 
disputată, ambele echipe — aflate într-o 
situație precară în clasament — avînd 
mare nevoie de puncte. Sperînd să 
fructifice la maximum avantajul tere
nului propriu în cele două întîlnlri (de 
mîine și de miercuri) echipa constăn- 
țeană pornește cu șanse de victorie în 
confruntarea cu studenții cluleni.

ARBITRUL PARTIDEI : Otto Anderco 
(Satu Mare).

stadionul

A.S. ARMATA Tg. MUREȘ (15)- S. C. BACĂU (6)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE :
1970— 1971 A.S.A. a activat în Divizia B ;
1971— 1972 : 3—2 și 0-1 •; 1972—1973 : 0-1.

MureșeniJ au profitat din plin de zilele 
de întrerupere a campionatului. elec» 
tuînd antrenamente zilnice, intercalate cu 
jocuri amicale, în scopul eliminării lip
surilor. Miercuri, A.S.A. a susținut la 
EibaSan partida din Cupa balcanică cu 
echipa albaneză Labinoti. Joi, a revenit 
la Sighișoara, unde rămîne pînă în 
dimineața meciului. Adversarii ei jucă
torii de la S.C. Bacău, au eliminat 
„Cupa României" pe Rapid, o 
impresie a lăsat Dembrovsehi, 
după o absență îndelungată, s-a 
cadrat relativ repede în angrenajul 
pei. Băcăuanii au preferat Să vină 
Galați în Capitală, de unde și-au conti-

din 
bună 
care, 
reîn- 
echi- 
de la

nuat vineri drumul cu avionul spre Tg.: 
Mureș.

A.S. Armata nu concepe declt victo
ria. Este și firesc să fie așa înțrucit, 
acum, fiecare punct pierdut are o im
portantă majoră tn lupta pentru evi
tarea retrogradării. Dar, cum elevii iul 
Costică și Petrică Rădulescu au mai re
purtat succese în deplasare, mliitarli vor 
trebui să se întrebuințeze serios, să 
lupte din răsputeri pentru ca victoria 
să nu le scape. Rămîne de văzut dacă 
Mureșan, Năgy. Fazekas sau Caniaro vor 
reuși șă-1 învingă pe omul. nr. lai bă
căuanilor, portarul Ghlță. Deși ocupă 
penultimul loc în clasament, gazdele par 
a avea sanse mai mari.

ARBrTRUL PARTIDEI : C. Ghemigean 
(București).

SPORTUL STUDENȚESC (16) —F.C. ARGEȘ (4)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1972/73 ; 0—1.

tn marea lor cursă de părăsire a lo
cului ultim din clasament, „moștenirea" 
unui tur de campionat foarte slab, stu
denții bueuieșteni se vor afla — dumi
nică — în fața unui obstacol <lț primă 
mărime; fzr—-*•---------
monstrat o regularitate 
comportare pe cate singularul eșec de 
la Bacău n-o poate contrazice. Față de 
această formă constantă a adversarului, 
echipa antrenată de Gheorghe Ola tre
buie să realizeze un joc la nivelul ma
ximelor sale posibilități, așa cum a, mai 
efectuat, de altfel, în această primă
vară a speranțelor sale, dacă vrea să 
puncteze.

Perioada de pauză a campionatului a 
solicitat ambele echipe in partide ami
cale și, miercuri, în Cupă. Mai cu seamă 
jucătorii Sportului studențesc care au 
evoluat la Brașov, au simțit din plin 
rigorile competiției, ei partleipind și ia 
prelungiri ; e vorba de ion Vasile. Cio- 
cîrlan, Tănăsescu. Antrenorul Gheorghe 
Ola a avut grijă ca recuperarea forțe
lor acestora să se efectueze cit mai 
complet. In privința formației, e pro
babilă utilizarea unsprezecelui din me
ciul de dinainte de întrerupere, parti
da de la Craiova. Șl antrenorul Florin 
Halagian s-a îngrijit de problema re-

.11»^
—w-------------------------------- - ---..........................

formația piteșteană a de- 
(pozitivă) de

cuperării. Piieștenii au venit de vineri 
lă Snagdv, unde ar făcut și antrenamen
tele din aceste ultime zile. Unspreze- 
cele de începere ? Același tare a în
ceput jocul de Cupă cu F.C. Constanța.

ARBITRUL PARTIDEI : Constantin
Ghițâ (Brașov),

— Dacă pic 
slabe speranțe

la examenul ăsta, 
să trec anul..

Desene de S. NOVAC

a CIFRELE VORBESC...LA RELUAREA DIVIZIEI

de cîș-

• AUTOTURISME • TURUL
CEHOSLOVACIEI • EXCURSII

ÎN ANGLIA

52 38 51
A II-a :

Plata cîștigurilor de 
la această tragere seva 
face astfel : în Capi
tală de la 9. iunie pînă 
la 17 iulie 1973; în tară 
de la 12
17 iulie

iunie pînâ la
1973 inclusiv.

Rubrică
LOTO-PRONOSPOKT

redactată de

înaintea începerii „maratonului", de 
18 zile al Diviziei A, vă prezentăm o 
situație la zi a desfășurării campionatu
lui, punctînd cele mai importante as
pecte de ordin statistic :
• s-au înscris 442 de goluri, cele mai 

multe în etapa a XVI-a : 31, iar cele 
mai puține în etapa a XVlI-a : 11. Media 
pe etapă este de 18,4, iar cea pe par
tidă, 2,3 :

o am consemnat 18 autogoluri (8 în 
retur). Fotbaliștii de la Sportul studen
țesc, F.C. Constanța și A.S. Armata au 
marcat cite două.
ț în cele 24 de etape s-au înregistrat 

18 eliminări.
e la partidele actualului campionat au 

asistat aproximativ 2 247 000 de spectatori 
(cei mai mulți — 161 000 — în etapa a 
XlX-a. iar cei mai puțini — 58 500 •— 
în etapa a XlV-a).

@ clasamentul orașelor, pe baza me
diei de spectatori, cifră aproximativă, 
după 24 de etape se prezintă astfel : i. 
CRAIOVA 24 200 ; 2. București 15 509; 3. 
Reșița 14 400 ; 4. Ploiești 12 700: 5. pitești 
10 600: 6. Constanța 10 400; 7. Tg. Mureș 
10 100; 8. Arad 10 000; 10-11. Cluj șl Bra
șov 8 200; 12. Petroșani 4 900.

• situația în „Trofeul PetschovsChi", 
după 24 de etape, este următoarea : 1- 
CLUJ 9,04, 2—4. Arad, Pitești și Ploiești 
9.00. 5. Tg. Mureș 6-90, 6. București 8,77, 
7. constanța 8,63, 8. Bacău 6.50, 9—10. 
Petroșani și Reșița 8,25, 11. Brașov 8,00, 
12. Craiova 7.83.
• pînă în prezent, cei 32 de cavaleri 

ai fluierului au totalizat 84? de stele. 
Iată și un plasament, pe baza mediei de 
stele : 1. Gr. Birsan 4,91, 2. Gh. Limona 
4.88. 3. Gh. Popovici 4.35, 4. C. Nicu- 
lescu 4.83, 5. N. Petriceanu 4,80 etc.
• lată și ordinea primilor 5 fotbaliști, 

pe posturi, pe baza notelor acordate de 
revista FOTBAL :

PORTARI : 1. Adamache ISS P, 2. Rfl- 
ducanu 184 p, 3. Gadja 176 p, 4. Stan 
173 p. 5. Ghită 172 p.

FUNDAȘI LATERALI DREAPTA : 1—2. 
Tănăsescu și Lupu 174 p. 3. N. lonescu 
166 p, 4. Sâtmăreanu 164, 5. Pop 161 p.

FUNDAȘI CENTRALI DREAPTA : 1
Gcorgevici 189 p, 2. Boc 18i p. 3—4. An
tonescu și ronca 177 p. 5. Tudorie 173 p.

FUNDAȘI CENTRALI STtNGA t I. 
Vlad 186 p, 2. Pojoni 173 p, 3. Kiss 170 
p 4—5. Gr'g^raș și Solomon 166 p.

FUNDAȘI LATERALI STINGĂ : 1.

Czako 172 p, 2. Popovici 163 p, 3. Kalita 
164 p, 4. Anghelini 162 p, 5. Margasoiu 
160 p, —

MIJLOCAȘI DREAPTA , 1. Anca 176 p,
2. M. Bretan 167 p, 3. Strimbeanu 162 p. 
4. Pușcaș 161 p; 5. Cozarek 159 p.

MIJLOCAȘI STtNGA s 1. Nunweiller 
190 p, 2. Beldeanu 187 p. 3. M. Popescu 
179 p, 4. Dincuță 170 p. 5. Cadar 161 p.

EXTREME DREAPTA : 1. Trni 173 p, 2. 
Țarălungă 160 p. 3. Pantea 159 p, 4—5. 
Atodiresei și Uifâleanu 156 p.

ATACANȚI CENTRALI DREAPTA : 1. 
Mulțescu 179 p. 2. Naghi (A.S.A.) 170 P,
3. Domide 160 p, 4. Tegean 159 p, 5. o. 
lonescu 141 p.

ATACANȚI CENTRALI STtNGA : 1.
Mureșan („U“ Cluj) 165 p. 2. Mureșan 
(A.S.A) 164 p. 3. Dumitrache 156 o, 4. 
Adam 152 p. 5. Roznai 149 p.

EXTREME STtNGA : 1. Petrescu 18.3 p, 
2. Gyhrfi 173 p. 3. Florea (C.S.M. Reșița) 
163 p, 4. Hajnal 157 p, 5—6. Marcu ți 
Llcă 156 p.

JUCATURI FOLOSIȚI IN MAI MULTE 
COMPARTIMENTE : 1 Pescaru 186 p. 
2—3. Vișan și Dcselnicu 172 p, 4. M. 
Sandu 160 p, 5. Mioc 153.
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După meciul cu Italia, din cadrul Turneului U.E.F.AAZI, LA BURG-GRETESCH

SE DEZVOLTA RELAȚIILE SPORTIVE
R0MÂN0-IRAN1ENE

A Vl-a ÎNTÎLNIRE FEMININĂ
DE ATLETISM DINTRE
ECHIPELE ROMÂNIEI,

R.F. GERMANIA Șl OLANDEI
în localitatea Burg-Gretesch, 

cină 
mia, 
.rea 
■tre 
RE. 
rîiei.

ve- 
eu Diiseldorf, în R.F. Geima- 

;se va desfășura astăzi întilni- 
triunghiulară de atletism din-- 
reprezentativele feminine ale 
Germania — Olandei — Roniâ- 
în palmaresul echipei

naționale
noastre

Prin prisma rezultatelor 
trate în acest sezon, 
anunță ca principale 
ambele întîlniri, -cea 
meciul România — 
Toarte echilibrat. Victori 
fisă de rezultatele ce v

înregis- 
gazdele se 
favorite în 

de a 
Olanda 
ria va 

visă de rezultatele ce vor fi 
nule în probele 
număr față de

feia, 
fiind 

fi de-
obți- 
(8 la

NE AU ÎNVINS PROPRIILE ERORI
ȘI TEAMA DE... VICTORIE

• Azi, la (arruid. juniorii romani miilncsr pe cei din R.F. Germania

de alergări 
cele 5 sărituri și

m la

57—78

l.a ultimul 
rezultat de

R.F
* Constanța. 
Osnabruck. 
Constanța.
Gerestried.
București,

apttala, 
înălțimi

t^aloros
MIJ-lAlCA

Germania
22 august

30 iunie
29 iunie
12 iunie 

-11 iunie

■ </s

din Iran, 
de altfel — 
în unele dis- 

și halterele, 
ani o dez- 

se afir- 
mult pe

și

meci desfășurat în cadrul 
Europei
cu Olanda
l»ă4
196'7 
1968
1971
1972

) Cupei

București, 19—20 Iunie 
Groningen, 20 august 
Osnabruck. 
Zondau, 11 iulie 
București, 25 iunie

După cum 
cinci intîlniri 
cu cele din 
Germania au 
sportivelor germane,

30 iunie

se vede,

arupeari) și, bineînțeles, de com
portarea „omului doi" al fiecărei 
probe. Anul trecut-, Silai (800 ni), 
Andrei (1500 m) și Bufanu (100 

' mg) au obținut singurele victorii 
romanești la alergări, pe care cre
dem că le vor reedita și acum, Ta 
Burg-Gretesch.

• La sfîrșitul acestei săptămini, 
Gheorghe Ghipit. Nicolae Voicu și 
Alex, Sălcudeanu vor concura la 
Zagreb, Stelian Marcu și Gh. Mc- 
gelea vor evolua la Moscova.toate cele 

ale atletelor noastre 
reprezentativa R. F. 
dat cîștig de cauză 

a căror for
mație. mai omogenă și superioară 
pe plan valoric, este una dintre 
cele mai puternice din lume. Din 
cele cinci meciuri cu echipa olan
deză (oricum, de o forță mai apro
piată), trei au revenit adversare
lor și ultimele două româncelor. 
Ce va fi acum, la al șaselea meci?

(Urmare din pag 1)

DEBUT PROMIȚĂTOR
(Urmare din pag. 1)

Eugen 
întreeîn- 
spaniolul 
/ 

intrat în

La cat. 68 kg debutanul 
Hupcă a pășit cu dreptul, 
du-1 prin tuș, în min. 2, pe 
Secundino Alvarez.

Următorul nostru sportiv
competiție a fost Adrian Popa care 
a întîlnit, la cat. 74 kg, un adversar 
deosebit de puternic, elvețianul Pe
ter Spycher. La capătul unei partide 
spectaculoase, în care a dominat net, 
Popa a obținut victoria cu 19—2. 
Nicolae Neguț (cat. 90 kg) a luptat 
eu Svend Erik Studsgaard (Dane
marca). Mai bine spus doar a înce
put să lupte; deoarece în numai două 
minute meciul a luat sfîrșit cu un 
necruțător tur de cap executat de 
Neguț. Singura excepție în evoluția 
foarte bună a luptătorilor români a 
fost comportarea lui Ion Gabor, care, 
ia cat. 82 kg, s-a prezentat sub orice 
așteptări. El a fost învins de tînărul 
luptător iugoslav Momir Petkovici, 
cu 9—0. în sfîrșit Nicolae Martinescu 
(cat. 100 kg) și Victor Dolipsclii (cat.

. +100 kg) — care n-au luptat pînă 
Ja ora la care transmitem — trebuie 
să-i întîlnească, primul pe albanezii] 
Mark Curi, iar cel de-al doilea pe 
luptătorul maghiar Istvan Seniercdi.

evidentă este șansa teoretică a lui 
Alee Năstac de a ajunge în finală, 
într-adevăr, pe partea lui de tablou 
el trebuie să treacă de irlandezul 
Elliott, apoi, probabil, de campionul 
R.D.G.. Winttenburg, pentru a in
tra într-o semifinală nu prea difi
cilă cu (probabil) francezul Gomez. 
Acesta ar fi drumul lui Năstac spre 
o finală probabilă cu campionul o- 
limpic Lemeșev, care are Pe par
tea sa de tablou pe ungurul Rap- 
csak, englezul Frank Lucas (un tî- 
năr supranumit „perla neagră a In- 
diilor"), 
polonezul 
Vușkovici. 
dificultăți 
curs a lui
să obțină trei victorii pentru a pu
tea ajunge la o medalie. Simpla ci
tire a adversarilor săi siguri și po
tențiali dă o imagine a spinilor 
presărați pe cărarea bucureșteanu- 
lui : sovieticul Kuznețov, polonezul 
Gotfryd, ungurul Kovacs și abia 
Pe urmă Foerster (R.D.G.), Kuncev 
(Bulgaria) sau Kumova (Turcia). Nu 
sînt ,de invidiat nici Simion Cuțov 
(nimerit într-una din cele mai va
loroase categorii, el trebuind să 
treacă probabil de sovieticul Solo
min, apoi de turcul Tatar sau de 
sportivul din R.D.G., Radowski, 
înainte de a avea acces la favoriții 
Orban (Ungaria) sau Tomczyk (Po
lonia) : si nici Dobrescu, a cărui nă
zuință la o medalie este trecută

pe danezul
Stachurski
Plină de 
se arată 
Gabriel Pometcu, obligat

Knudsen, pe 
și iugoslavul 

capcane și de 
foaia de par-

TURNEUL DIVIZIONAR DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

oferit o partidă plăcută, cu spec
taculoase răsturnări de scor (min. 
25 43—36, min. 30 45—50). Ambele 
formații au folosit apărări agresive, 
iar în acțiunile ofensive au mizat 
Pe contraatac. Clujenii au condus 
majoritatea timpului, dar au fost 
dominați sub panouri, lucru dove
dit decisiv în stabilirea rezultatu
lui final, în ultimele 5 minute, gaz
dele au făcut eforturi deosebite 
pentru a cîștiga, dar, de fiecare 
dată cînd s-au apropiat pînă la un 
punct, au greșit atacurile. Au în
scris: Barna 20, Moisin 14, Banu 12, 
Vidican 6, Voicu 5, Moraru 4, Hor
vath 2 pentru Politehnica Cluj, res
pectiv Czell 30, Posa 14, Anastasiu 
6. Rusu 6, Dudescu 4, Molin 4, Ser- 
bănescu 2. Au arbitrat bine D. Chi- 
riac și D. Crăciun.

puncte, în special datorită jocului 
foarte bun al lui Haneș, Diaconescu 
și Cernea. Cu două minute înainte 
de sfîrșit s-a înregistrat cea mai 
mare diferență de scor — 72—55 
pentru Dinamo, după care bucur.es- 
tenii, mulțumiți de rezultat, au slă
bit ritmul, permițînd studenților .să 
micșoreze handicapul și să realizeze 
un scor onorabil. Au înscris Demian 
23, Zdrenghea 16, Riihring 12, Schul
ler 6, Mathe 2, Ursache 2, Kun 2, 
Nagy 2 pentru Universitatea, res
pectiv Haneș 16, Popa 13, Cernea 12, 
Diaconeseu 10, Chivulescu 9. Novac 
8. Niculescu 7. Georgescu 1. Au 
arbitrat bine A. Atanasescu și "ft1 
Gheorghe.

UNTVERSITATEA CLUJ—DINAMO 
67—76 (37—30). Unul din derby-urile 
zilei a satisfăcut doar parțial. Cînd 
facem această afirmație, ne referim 
îa faptul că gazdele au făcut față 
rutinarilor lor adversari — dominîn- 
du-i chiar în unele perioade — doar 
25. de minute. în prima parte, stu
denții au jucat foarte bine în atac, 
exploatind la maximum talia și ver
va Iui Demiaa, iar în 
multă mobilitate, și-au 
versarii. După pauză, 
de 41—30, „motoarele" 
oprit și. timp de opt 
jenii nu au mai 
singur 
mc ce

STEAUA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 93—82 (41—43, 80—80).
Meciul dintre aceste fruntașe ale 
baschetului nostru a oferit cea mai 
echilibrată întrecere a zilei. Disputa 
a fost și foarte spectaculoasă, pre
sărată cu captivante răsturnări de 
scor care au ținut încordată aten
ția publicului pînă în ultima secundă 
de joc. De aitfel, partida nici nu a 
putut oferi un cîștigător după cele 
40 de minute regulamentare, deoa
rece tabela electronică indică scor 
egal : 80—80. în prelungiri,, steliștii 
au izbutit totuși să întreacă un ad
versar care nu a precupețit nici un 
efort pentru un rezultat onorabil.

apărare^ prin 
anihiliat aci

de la scorul 
gazdelor s-au 
minute, clu- 

au trai înscris decît un 
cos (’.), prin Demian, în Vro- 
dinamoviștii au realizat 19

Programul de astăzi : Sala spor
turilor, de la ora 9,30 : Acade
mia Militară-Voința, I.E.F.S.- 
Politehnica București ; de la ora 
16 : Universitatea Timișoara- 
Rapid, Steaua-Dinamo. Farul- 
Universltatea Cluj, Politehnica 
Cluj-I.C.H.F.

FORTE DEI MARMI 1 (prin tele- 
fon de Ia trimisul nostru). Așadar, 
debutul nostru în faza eliminatorie, 
debut pe care-I așteptam cu firească 
emoție, dar și cu 'justificate speran
țe ne-a dezamăgit. Pe' stadionul din 
Massa, echipa de juniori a Româ
niei a suferit o infringers ușor evi
tabilă, in fața unui adversar destul 
de vulnerabil, chiar dacă acesta era 
.,ll*‘-le țării organizatoare a turneu
lui . și evolua pe teren propriu.

Italienii au abordat meciul cli re
prezentativa noastră inhibați oare
cum de greutatea răspunderii ce re
vine de obicei formațiilor gazdă, con
siderate favorite ale .competiției. Pe 
de alt;’ 
dru! aceleiași grupe cu 
mâniei constituia pentru 
cători ai „squadrei azzurra", ; 
tiv de îngrijorare, întreținut 
mintirea excelentei comportări 
mației noastre de tineret în 
turneului de la Viareggio din primăr 
vara acestui

Erau deci suficiente 
și subiective, pentru

determi- 
de victo-
La 1—0

parte, însăși 'prezența în ca- 
echipa Ro- 
tinerii ju- 

un mo
de a- 

i a for- 
eadrul

an.
premise, fie 

partida de 
joi după-amiază să se desfășoare sub 
semnul echilibrului, dacă nu chiar a 
unei ușoare Superiorități de partea 
echipei noastre. Și într-o oarecare 
măsură lucrurile s-au confirmat. 
Pentru că a existat intr-adevăr acest 
sensibil echilibru, scos în evidență 
1 de elementele obiective ale jocu- 
ui : 85—83 (în favoarea italienilor) 
aportul a-cțiunilor de atac. 7—7. al 

loviturilor de colț, 8—8 al șuturilor 
pe spațiul porții, 4—2 (in favoarea 
noastră) aii marilor ocazii de gol. Cu 
toate acestea juniorii români 
pierdut și încă la o diferență care 
nu' mai suportă1 comentarii la pri
ma vedere. Cum se explică aceasta? 
Trecînd pesle: alte 'Constatări, pâre 
de' fapt nil privesc decît insuficiențe 
mai vechi în pregătire, ne vom opri, 
in căzui de față,' numai la două cau
ze cu influențe directe asupra re
zultatului final al meciului. Și vom 
Spune mai întii,, referindu-ne la e- 
chîpâ noastră, că în meciul cu Italia 
ae-au învins propriile erori, în ca
tegoria cărora nu vom mai include 
ratările, ci gafele nepertnise ale a- 
părătorilor. tare-în, două împrejurări 
aptoape identice s-au comportat ca 
niște începători.' Așa se face că prin 
zidul ..format, de numai' patru jucă
tori (!) și plasat- la voia -întîmplării, 
mingea expediată de De Bartolo
mei a sSeit de două ori cala liberă

ca

au

prin filtrul unuia dintre favoriții 
locali : Marian Beneș (Iugoslavia), 
pe care ar trebui să-l învingă pen
tru a avea acces în semifinală.

Competiția belgrădeană s-a inau
gurat. cu categoria celor mai ușori 
boxeri, cei de 48 kg. Concurentul 
nostru la această categorie, Ștefan 
Băiatu, ne-a dat destule emoții prin 
acțiunile sale mult prea, lipsite de 
vlagă, cu atitudinea sa placidă în 
ring, lăsînd în bună măsură iniția
tiva foarte tînărului său adversar, 
finlandezul de 18 ani, Jouni Jărvi- 
nen. în prima și a doua, repriză, 
Băiatu a punctat cu directe de 
dreapta numai atunci cînd a fost 
atacat. Abia în ultimul rund, 
reșteanul a lovit mai des și 
precis, arătîndu-se superior 
adversar destul de incomod, 
ria i-a fost acordată 
iatu cil 4—1, întrucît 
Petersen a punctat 
rîhdu-1 pe finlandez.

Alte rezultate înregistrate în a- 
ceeași categorie, pînă la închiderea 
ediției : Bambrick (Scoția) bp. Do- 
gru (Turcia), Abrams (Anglia) b.p. 
Schultz (R.D.G.), Fuciadjiev (Bul
garia) b.p. Dunne (Irlanda). Catego
ria grea : Suvandjiev (Bulgaria) b.p, 
Matejici (Iugoslavia).

Iată boxerii români care vor boxa 
sîpibătă : Alee Năstac cu Elliott (Ir
landa) și Simion Cuțov cu Nash (Ir
landa).

bueu- 
mai 

unui 
Victo-

lui Ștefan Bă- 
arbitrul danez 
59—59, prefe-

(min. 44 și 54) spre poarta lui Citirea, 
poposind în plasă. Se cuvine cu a- 
cest prilej să menționăm și evoluția 
foarte slabă a lui Naghi.

Cea de a doua cauză care a 
nat înfrîngerea a fost... teama 
rie. -Curios, dar adevărat !
pentru noi, atunci cînd succesul pro
mitea să surîdă juniorilor noștri, a- 
ceștia s-au speriat parcă de o ase
menea eventualitate, ca de ceva ne
prevăzut sau imposibil. Și, în loc să 
acționeze cu hotărîre pentru a con
solida ceea ce cîștigaseră pînă atunci 
pe merit, ei n-au mai fost capabili 
să se impună cu personalitate în fața 
unui adversar ce părea învins, dar 
care s-a regăsit, totuși, pe fondul 
renunțării timpurii Ia luptă a juni
orilor n-oștri.

în aceste condiții echipa română 
a pierdut un meci pe care la fel de 
bine îl putea cîștiga. A pierdut în 
bună măsură și șansele de calificare 
in faza finală a turneului, șanse care 
s-au redus simțitor și care depind 
lacum de rezultatele indirecte din 
grupă. Privite prin această prismă, 
iniilnirile care au loc mîine (n. r. 
azi) capătă o notă de interes în plus. 
In principalul meci al grupei A, e- 
< hipa României urmează să intilneas- 
i-ă, ia Carrara (ora 18,30, ora noastră) 
reprezentativa R. F. 
laltă partidă opune Italia 
reggio 
vegiei, capabilă

Mișcarea sportivă 
care se bucură — 
de o veche tradiție 
cipline. ca luptele 
cunoaște în ultimii 
voltare impetuoasă
mă din ce în ce mai 
plan internațional.

La lupte și haltere, 
a fost întotdeauna reprezentat 
de sportivi valoroși, care au 
cucerit numeroase medalii o- 
limpice și mondiale. Acum 
sportivii iranieni se impun și 
în alte discipline sportive ca 
înotul, baschetul, boxul, fotba
lul. Ehipa de fotbal, de pildă, 
s-a calificat în faza finală a 
preliminariilor C. M., cîștigînd 
grupa în care a evoluat și ur- 
mînd Să susțină un meci cu 
Australia. în . caz de victorie, 
ea se va califica în finala zo
nei asiatice, continuîndu-și ast
fel tentativa pentru turneul fi
nal.

Boxerii, jucătorii de polo și 
baschet au făcut, de asemenea, 

■ mari progrese. Și nu este lipsit 
de importanță să arătăm că. în 
pregătirea echipelor naționale 
la aceste discipline, au adus o 
însemnată contribuție o serie

Iranul

Luptătorul iranian Sahraie Mohamadali (stingă) în disputa cu spor
tivul bulgar Petrov, la citeva secunde înainte de a cîștiga întîl- 

nirea prin
de antrenori români, care 
experiența și valoarea lor 
ajutat pe sportivii iranien 
obțină succese remarcabile.

Schimbul de antrenori, 
tele reciproce dintre ech
din România și Iran, constituie 
un util mijloc de ajutor reci-

1970tuș, la C. M. din i
prin proc între
i-au țări.

i să Relațiile
iraniene sevizi- spre binele

sportivii celor două

sportive româno- 
dezvoltă necontenit, 
și propășirea ac

tivității educației fizice din cele
două țări.

ROLAND GARROS NĂSTASE SE CALIFICA, ADUNAREA GENERALĂ

SMITH IESE DIN CURSA... A FEDERAȚIILOR SPORTIVE

Germania. Gea
la Via- 

- ambițioasei formații a Nor- 
să ofere surprize.

Mihai IONESCU

rezultate înregistrate 
competiției. Grupa 

Germania — Norvegia 2—1
Iată celelalte 

în prima zi a 
A : R. F. " 
(0—0) ; grupa B : Bulgaria — Dane
marca 3—2 (1—2), U.R.S.S. — Irlan
da . 1—0 (1—0) ; grupa C : Anglia — 
Islanda 2—0 (0—0), Belgia — Elveția 
2—0 (0—0) ; grupa D : Cehoslovacia -- 
Scoția 1—0 (0—0), R. D. Germană — 
Austria 1—1 (0—0).

PARIS, 1 (prin telefon) 
rată de mai multe 
dintre Ilie Năstase 
Francois Jaiiffret, 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, 
formalitate

min. 
f—4 
ceva 
este ; 
primi 
simplu i 
întrecere, 
forfait de la 
cum pe banca celor ieșiți din cursă, 
Stan Smith (nr. i) și Arthur Ashe 
(nr. 4). După Ashe, învins de italianul 
Bertolucci, a urmat Smith, primul 
favorit al turneului. Acesta a reu
șit să egaleze scorul partidei sale 
cu Tom Okker, după reluare, dar în 
setul decisiv olandezul s-a arătat 
de netrecut în acțiunile sale la fi
leu, ca și prin mingile defensive de 
pe fundul terenului. Campionul a-

— Amî- 
întilnirea 
francezul 

din „optimile'

ori,
Și

a constituit o simplă 
pentru campionul ro
ti cîștigat cu 6—4, 6—2, 
dispută care 
mult de o 

singurul din 
serii ai ' probei 

masculin, care rămîne 
. Lui Rod Laver (nr.

start, i se adaugă

Năstase
(într-o 

mai
acum

i capi de I

a durat 
oră). El 

cei patru 
de 
in 
3), 
a-

mcrican părăsește învins terenul :
3— 6, 6—3. 6—7.' 6—3, 4—6 !

Soarele, care-și făcuse o scurtă 
apariție deasupra terenurilor de 
Roland Garros, s-a ascuns însă 
nori în primele ore ale după 
miezii, cînd a început din nou 
plouă. Americanul Paul Gerken cîș- 
tigase tocmai al patrulea set (4—6,
4— 6, 6—3, 7—6), egalînd scorul în 
tntîlnirea cu britanicul Roger Taylor, 
cea care trebuie să desemneze pe 
viitorul adversar, al lui Ilie Năstase. 
La tie-break, Taylor a ratat două 
meeibaluri '... Un singur set s-a în
cheiat în derbyul tinerilor i Adriano 
Paftatta-Bjorn Borg. Italianul a cîș- 
ligat cu 7--6.

Au reușit să se încheie, în schimb, 
ultimele trei sferturi de finală fe
minine și iată rezultatele : Chris E- 
vert-Heiga Masthoff 6—3, 6—3 ; 
Franțoise Dtirr-Odile de Boubin 
6—0. 1—6/ G—1 ; Evone Goolagong- 
,Marie Navratilova 7—5, 6—4. In se
mifinale, Evert întîlnește pe Durr, 
iar Goolagong pe Court.

INTERNATIONALE

MtlNE, LA ALGER

BRAZILIENII IȘI ÎNCEP
TURNEUL AFRO-EUROPEAN

Cu meciul amical susținut pe 
Maracana, în compania echipei Bo- 
liviei (scor 5—0), selecționata de 
fotbal a Braziliei și-a încheiat scurta 
perioadă de pregătire în vederea 
turneului pe care îl întreprinde în 
iuna iunie și începutul lunii iulie 
prin nordul Africii și Europa. A- 
nunțind presei braziliene lotul de 
jucători care va face deplasarea, 
președintele Confederației brazili
ene a sporturilor, Joao Havelange, 
care este în același timp și preșe-

dintele federației de fotbal
„țara cafelei", a mărturisit că re
gretă lipsa dintre cei 22 de jucă
tori deplasați a lui Pele, Tostao, 
Carios Alberto și Ademir da Guia. 
Pe de altă parte, J. Havelange a 
declarat următoarele : „Veți vedea 
Ia lucru o echipă schimbată față 
de ceea ce știați despre formația 
Braziliei. Reprezentativa noastră va 
juca numai cu doi atacanți, iar mij
locul terenului va fi asigurat 
prezența a patru jucători...

Datele turneului selecționatei Braziliei :
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NEW YORK, 1 (Agerpres). — 
La Oklahoma City s-au desfășurat 
recent lucrările celei de-a 7-a A- 
dunări generale a federațiilor 
sportive internaționale, la care au 
participat 60 de delegați. repre- 
zentînd 37 de federații. Principala 
problemă examinată în cadrul re
uniunii de la Oklahoma a fost 
„statutul sportivului amator" și 
calificarea sportivilor, respectiv 
condițiile participării lor Ia Jocu
rile Olimpice. Majoritatea partici- 
panților la dezbateri au pledat 
pentru revizuirea articolului 26 
din regulamentul olimpic și înlo
cuirea lui cu un text nou. care să 
tină seama de evoluția actuală a 
sportului internațional. Textul 
propus de adunarea 
internaționale este 
..Pentru a participa Ia
Olimpice, un concurent 
să fie calificat potrivit 
montului federației 
naie al cărui snort îi 
Un sportiv trebuie să fie 
la J.O. cu condiția de a 
obținut profituri participînd 
la competițiile organizate în ra
mura sa sportivă". Tn altă ordine 
de idei, adunarea generală a fe
derațiilor sportive s-a pronunțat 
în favoarea combaterii gigantis
mului și a costului exagerat al 
Jocurile Olimpice, prin organiza
rea de Jocuri regionale de califi
care.
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Algeria — Brazilia, la
"Tunisia
Italia -
Austria --------- , — . ----
R. F. Germania — Brazilia, în Berlinul Occidental ; 
U.R.S.S. — Brazilia, la Moscova ;
Suedia — Brazilia, la Stockholm ;

Alger ;
- Brazilia, la Tunis ; 
Brazilia, la Roma ;
Brazilia, la Viena :

iunie : 
iunie : 
iunie : 
iunie : 
iunie : 
iunie : 
iunie :
iunie : Scoția — Brazilia, la Glasgow ;
iulie : Irlanda de Nord — Brazilia, Ia Dublin.

Nouă partide în 32 de zile, deci 
un meci la 3 zile și jumătate, timp 
de o lună, iată un turneu cu a- 
devărat impresionant. Ia care Mario 
Zagalo. antrenorul prim al echi
pei Braziliei, ca și ceilalți condu
cători ai soccerului brazilian, s-au 
angajat fără teamă că ar putea 
știrbi cu ceva (fin"prestigiul triplei 
campioane mondiale. „Este în cal
culul nostru să mai și pierdem, 
spunea Zagalo 
chipă nu poate 
iar selecționata 
părăsit terenul
meciuri ! Mult mai important pen
tru noi toți este să avem o forma
ție cit mai bine pregătită Ia ora

nu de mult. O e- 
rămîne invincibilă, 
noastră nu a mai 
învinsă de 33 dc

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH
Cu două runde înainte de în

cheierea turneului de șah de la 
Dortmund, în fruntea clasamentu
lui se află marii maeștri Boris 
Spasski (URSS) și Hans Joachim 
Hecht (R. F. Germania), cu cite 
81/2 p. Ciocâlt-ea (România) și 
Parma (Iugoslavia) ocupă locurile 
9—10, cu cite 61/2 p. Toate par
tidele din runda a 13-a s-au ter
minat remiză.

turneul femi-
Piotrkow Tri-

După 5 runde, în 
nin de șah de la 
bunalski (Polonia) conduce maes- 
tra sovietică Belovă, cu 
hista româncă Eleonora 
care a remizat în runda 
Sreblici (Iugoslavia), se
locul 5, cu 2 p. și o partidă 
treruptă.

3 p. Șa-
Gogîlea, 

a 5-a 
află

cu 
pe 
în-

GERSON

prin

Ger-turneului final C.M. din R. F. 
mania, de anul viitor..."

Dintre meciurile din turneul 
zilian. atrag în mod deosebit aten
ția cel susținut la 9 iunie, în com
pania Italiei, o adevărată reeditare 
a finalei din Mexic (cîștigată de 
Brazilia cu 4—1), cel de la 16 iunie, 
cînd fotbaliștii brazilieni vor întîlni 
echipa R.F. Germania — campioana 
europeană ,,en titre" — și cel de 
la 2! iunie, în care elevii lui Za
galo vor înfrunta puternica* selec
ționată a U.R.S.S..

LA 11 IULIE

bra-

TRAGEREA LA SORȚI

IN CUPELE EUROPENE

LA FOTBAL
BELGRAD, 1 (Agerpres). — întrunită 

la Belgrad, cu prilejui meciului Ajax 
Amsterdam — Juventus Torino, corni81® 
de organizare a cupelor europene de 
fotbal a stabilit ca tragerea Ia sorți a 
partidelor din primul tur — ediția 1973 
—1974 să aibă loc la 11 iulie la Ztirich.

Comisia a recomandat să fie studiată 
propunerea disputării unui meci Intre 
echipele Ajax Amsterdam (cîștigătoarea 
„C.C.E.") și A.C. Milan (cîștigătoarea 
„Cupei Cupelor**).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejiil unui concurs atletic, desfă
șurat In aer liber, la Moscova, sportivul 
sovietic Vladimir Abramov a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu perfor
manta de 2,19 m. In cursa de 3 000 m 
obstacole, victoria a revenit lui Alek
sandr Morozov, cronometrat in 8:37,2.

In cadrul concursului atletic desfășurat 
la Innsbruck (Austria) au fost înregis- 
trate cîteva rezultate valoroase. Renate 
Steelier (RD. Germană), dublă campioa
nă olimpică la J.O. de la MUnchen, a 
obținut cea mai bună performanța 
mondială a anului în proba Jie 100 ni 
plat, cu timpul ' --- •.............—
feminină de 400 
Verona Bernard 
52,1 sec.
■
Finala turneului 
de Ia Saragossa 
echipă Ț.S.K.A.

de 11,1 sec. In cursa 
m plat atleta engleza 

a fost cronometrată In

internațional de Fotbal 
se va disputa între 

___ _ r____ . septemvrisko zname 
So£ia“și'formația vest-germană Borussia 
Moenchengladbach. In semifinalele com
petiției, Ț.S.K.A. sofia a învins cu.-S—0 
(1—0) pe West Ham Londra, iar Bo
russia Moenchengladbach a dispus cu 
3—2 (1—1) de echipa spaniolă Sara
gossa.

Campioaul european de box la cate
goria grea, englezul Joe Bugner, a ac-

BELGIENII DOMINA 
IN TURUL ITALIEI

Etapa a 13-a a turului ciclist al Ita
liei (Fiuggi Terme — Bolsena) a a- 
vut o desfășurare furtunoasă. încă de 
la plecare s-a desprins un grup de 14 
alergători (printre care și purtătorul 
tricoului roz. belgianul Eddy Merckx) 
care n-a mai putut fi ajuns de restul 
plutonului. La sprintul final a învins 
belgianul Roger de Vlaeminck. Grosul 
Plutonului a sosit abia dună 6 minute. 
In clasamentul general individual con
tinuă să conducă detașat Eddy Merckx.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

FOTBALUL DIN R.P.D. COREEANĂ
ÎN ASCENSIUNE

Echipa de fotbal din Republica 
Populară Democrată Coreeană, „25 
Aprilie" din Phenian, a susținut re
cent un turneu în Pakistan. După 
victoriile succesive obținute în pri
mele partide ale turneului, campioa
na de fotbal a R.P.D. Coreene a în
tîlnit la Caraci o selecționată pa
kistaneză, pe care a întrecut-o — 
la capătul unui meci de o_bună fac
tură tehnică 
confruntare, 
au primit replica 
campioana Pakistanului, pe 
depășit-o net, cu 3—0.

Marcînd progresul general 
tului din R.P.D Coreeană, 
dorii fotbalului din această 
lăsat o excelentă impresie 
lui pakistanez, echipa „25 
etalînd un fotbal modern și 
în continuă mișcare, făcînd 
propagandă pentru extinderea aces
tui sport în Pakistan. în ceea ce 
privește valoarea campioanei din 
Phenian, să cităm un martor ocular, 
transcriind din cronica meciului cu 
PIA, apărută în ziarul pakistanez 
„Morning News" din Caraci : „Fotba
liștii coreeni, posedînd o viteză ex
celentă, o prodigioasă anticipare a 
fazelor, un dribling ușor și un șut 
puternic, s-au arătat cu mult supe
riori jucătorilor de elită din Caraci, 
meritînd să termine învingători".

Elogiile învinșilor ni se par sem
nificative, ele subliniind — o dată 
In plus — valoarea tn creștere a fot
balului din Republica Populară De
mocrată Coreeană, țară în care miș
carea sportivă se află în plin avînt-

— cu 4—0. într-o altă 
fotbaliștii nord-coreeni 

formației PIA, 
care au

ind aceea de a face mișcare, de a 
se recrea în mijlocul naturii.

Anul acesta, competiția a fost te
levizată, iar numărul de participanți 
a înregistrat un record, 1 025, în 
ciuda timpului nefavorabil si a tra
seului desfundat în încheiere, tre
buie menționat că alergarea de la 
Ostrzeszow cunoaște un regulament 
de la care organizatorii nu abdică 
niciodată t la sfîrșitul cursei, nu se 
întocmește nici tin clasament, toți 
cei ce trec linia de sosire fiind 
cotiți... învingători!

învingători, desigur, în lupta 
virsta...

PEPINIERA LUPTĂTORILOR

so-

cu

V

al spor- 
ambasa- 
țară au 
publicu- 
Aprilie" 
eficace, 
o bună

în ultimii doi ani, în secțiile 
lupte libere și greco-romane ale 
sociațiilor și cluburilor din R.D. Ger
mană au fost primiți peste 12 000 
de copii și tineri. Și numărul lor 
este în continuă creștere, datorită 
propagandei active ce se face pen
tru sport. Pentru a exemplifica a- 
cest lucru, vom prezenta realizări
le concrete din circumscripția Suhl. 
La începutul lunii mai a fiecărui 
an, în orașele acestei regiuni, cele 
42 de organizații de lupte existente 
anunță întreceri deschise tuturor a- 
matorilor legitimați sau începători. 
Pe saltele de concurs apar 4 500 de 
luptători, în virstă de la 10 la 60 de 
ani. In tribune iau Ioc rudele și 
prietenii concurenților, care se agi
tă vehement, încurajînd din răspu
teri pe tineri și bătrîni. Nu o dată 
se întîmplă ca din mijlocul specta
torilor să apară noi luptători dor
nici să înfrunte pe concurenți. Ast
fel, sportul luptelor se dezvoltă spre 
satisfacția tuturor.

de 
a-

CAIACIȘTII CEHOSLOVACI VOR
ceptat să-l întîlnească pe fostul cam
pion al lumii, Joe Frazier (S.U.A.). Me
ciul va avea loc la Londra în ziua de 
2 iulie. Aceasta este prima înttlnire pe 
care o susține Frazier după înfrîngerea 
suferită în fața campionului lumii, 
George Foreman. Meciul se va disputa 
în aer liber, ringul fiind montat pe un 
stadion care poate adăposti peste 20 OOT 
de speotatoii.
■
La Rimini, în prezența a peste 15 000 de 
spectatori, s-a desfășurat un concurs 
de motociclism la startul căruia au fost 
prezenți mulți sportivi de valoare. Gia
como Agostini („M. V. Agusta**) a ter
minat învingător la clasa 500 cmc cu o 
medie orară de 129,505 km. Motoeiclistul 
vest-german Dieter Braun („Yamaha'*) 
s-a situat pe primul loc în două curse: 
la clasa 250 cmc, cu o medie orară de 
126,542 km, și la clasa 350 cmc — medie 
orară de 127.816 km.

Tradiționalul turneu internațional dc 
golf de la Atlanta (Georgia) a fost do
minat la actuala ediție de sportivii ame
ricani, clasați pe primele 10 locuri. A 
cîștigat Jack Niqklaus, cu 272 puncte, 
urmat de Tom weiskopf — 274 puncte 
și Al Geiberger — 279 puncte. Aceasta 
a fost cea de-a 48-a victorie obținută 
de Jack' Nicklaus in prodigioasa-i ca
rieră sportivă.

Astă seară, pe ringul unei arene din 
MONTE CARLO, argentinianul carios 
Monzon, campion mondial la categoria 
mijlocie, își pune titlul în joc în fața 
americanului de culoare Emile Griffith. 
Comentatorii acordă prima șansă cam
pionului. Pînă acum pugUistul argen
tinian și-a apărat de șase ori titlul cu
cerit în anul 1970 la Roma, cînd l-a Sn- 
vins prin K.O. pe italianul Benvenuti. 
Un an mai tîrziu, Monzon l-a învins 
prin K.O. tehnic pe adversarul său 
astă-seară, Emile Griffith care, la 35 
ani, face ultima sa tentativă de a 
cuceri titlul pierdut în anul 1968. O 
timă știre anunță că managerul 
Monzon a cerut efectuarea unui con
trol antidoping, arâtînd că importanța 
unui asemenea meci justifică această 
precauție, mal ales că Griffith a 10st 
acuzat de dopaj la ultimul său meci, 
susținut cu francezul Cohen.
■
După disputarea a patru etape, în com
petiția ciclistă „Circuitul Dauphine Li
bere" conduce rutierul francez Bernard 
Thevenet, urmat de spaniolul Ocana — 
la 6 sec., olandezul Zoetemelk — la 9:22 
și francezul Delisle — la 9:31. Etapa a 
4-a (Grenoble — Brianțon) a fost cîȘ- 
tigată de Thevenet, cronometrat pe dis
tanța de 182 km cu timpul de'Sh 51:47.

..ALERGAREA NU CUNOAȘTE ÎNFRUNTA APELE HIMALAIEI
VÎRSTĂ"

de 
de re- 
ul- lul

în Polonia, în fiecare an, la mij
loc de mai, într-o localitate pitoreas
că din apropiere de Varșovia, Ostr- 
zeszow, se desfășoară o tradițională 
competiție de cros, ai cărei partici
pant! trebuie să îndeplinească o 
singură condiție i să fi depășit virsta 
de... 50 ani!

întrecere de mari proporții, 
mărind în 
participant!,
— păstrîiid dimensiunile, un fel de 
Vaasa a alergării — adună la start 
foști campioni ai pistei, rutinați ai 
probelor de fond, amatori aflați la 
prima întrecere oficială, personali
tăți ale vieții politice șl culturale, 
pensionari și — așa cum îi stă bine 
unei curse intrată în tradiție — in
vitați de peste hotare.

în concursul de la Ostrzeszow, 
marea performanță constă în a ter
mina cursa, participanții strîngîn- 
du-se la start sub deviza „Alergarea 
nu cunoaște virstă", intenția lor fi

nu- 
fiecare sezon sute de 
Crosul de la Ostrzeszow

O expediție 
ciști urmează 
1977, cel mai ukul pisc um iumc, 
vestitul Chomolungma, bine cunoscut 
și sub denumirea de Everest. Prin
tre operațiile preliminare ale aces
tui îndrăzneț proiect se află și o 
amplă cercetare a bazinului rîului 
de munte Dudh-Kesi. operație pe 
care au luat-o asupra lor cîțiva în
cercați caiâciști din orașul Ostra
va. Locul de plecare în această ori
ginală prospectare se află ia 4 200 
m altitudine, iar lungimea traseului 
de cercetat măsoară 120 km. Caia- 
ciștii vor studia cu atenție locul de 
start al viitoarei expediții, astfel ca 
peste patru ani aceasta să dispenă 
de toate datele necesare asigurării 
succesului. în afara datelor necesare 
alpiniștilor, grupa vîslașilor a primit 
însărcinări științifice din partea hi
drologilor, etnografilor și folcloriști
lor, din partea Institutului de studii 
orientale din Praga, ca și din partea 
a numeroase alte instituții științifice 
din Cehoslovacia.

cehoslovacă de caia- 
să asalteze, în anul 
înalt pisc din lume,
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