
VIZITA OFICIALA ÎN TARA NOASTRĂ 
A ȘAHINȘAHULUI IRANULUI, 

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Duminică 3 iunie 1973

La Invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nieolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestă
țile Lor Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Ira
nului, și împărăteasa Farah Pahlavi 
Sahbanu, au sosit, sîmbătă la a- 
miază, în Capitală, într-o vizită ofi
cială în țara noastră.

Vizita suveranului iranian are loc 
la numai cîteva luni de la -întîlnirea 
la Teheran1 cu președintele Nieolae 
Ceaușescu, jînscriindu-se ca un nou 
și semnificativ moment al dialogu- 

activ ■ și rodnic la nivel 
Este a șa- 

întîlnire pe care cei doi 
ani, 

ca și contactele di- 
un eveniment

lui 
înalt româno-iranian. 
sea _____ ___
șefi de stat, o au, în ultimii 
ea mareînd > 
re< a precedente 
de majoră însemnătate în evoluția 
raporturilor româno-iraniene, relații 
tradiționale care cunosc, în prezent, 
o dezvoltare din ce în ce mai mare, 
mai fructuoasă, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, securității 
și cooperării internaționale.

...Aeroportul Otopeni. Aici are Ioc 
ceremonia primirii înalților oaspeți. 
In această dimineață, aerogara este 
împodobită sărbătorește. Sînt ar
borate drapelele de stat ale 
României și Iranului, care înca
drează portretele președintelui Con
siliului de Stat Nieolae Ceaușescu, 
și Maiestății Sale Imperiale. Șahin
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Dînd glas simțămin- 
telor cu; care locuitorii Capita
lei, toți cetățenii țării, întîmpină pe 
Maiestățile Lor Imperiale, pe mari 
pancarte sînt înscrise în limbile 
română și iraniană, urările : „Bun 
venit în România Maiestăților Lor 
Imperiale Șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Iranului !“, „Trăiască 
prietenia dintre poporul român și 
poporul iranian !"

La ora 12,30, aeronava impei'ialâ 
își face apariția deasupra aeropor
tului,: însoțită de o escadrilă a for
țelor noastre aeriene.

Președintele Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și tovarășa Elena Maurer, vin în 
întâmpinarea Maiestăților Lor.

La coborîrea din avion, înalții 
oaspeți sînt salutați cu cordialitate. 
Cei doi șefi de stat își string mîi- 
nilc cu căldură.

^Maiestatea Sa Imperială, Șahin- 
șKhul Iranului prezintă tovarășului 
Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
GȘaușescu pe. Abbas Aii Khalatbari, 
ministrul afacerilor externe, Hous- 
h'ang Ansari, ministrul economiei, și 
-celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc.

La rîndul său, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu prezintă oaspeților pe to-

varășii Ilie Verdeț, Ion Pățan, Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, cu soțiile. Sînt de față Sa
degh Sadrieh, ambasadorul Maies
tății Sale Imperiale la București, și 
Alexandru Boabă, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran.

Un grup de copii oferă flori Ma
iestăților Lor Imperiale, tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In continuarea ceremoniei, Ma
iestatea Sa Imperială primește ra
portul comandantului gărzii de o- 
noare. In timp ce răsună acordurile 
imnurilor celor două state, se trag 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nieolae Ceaușescu și 
Șahinșahul Iranului salută, apoi, 
drapelul României, după care cei 
doi șefi de stat trec în revistă gar
da de onoare.

In continuare, sînt prezentați înal- 
ților oaspeți șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, pre
cum și persoanele oficiale române 
aflate pe aeroport.

Ceremonia primirii se încheie cu 
defilarea gărzii de onoare.

Miile de bucureșteni aflați la ae
roport participă cu însuflețire Ia în- 
tîlnirea dintre cei doi șefi de stat, 
aclamînd îndelung pentru prietenia 
româno-iraniană.

Tn aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, președintele Nieolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Impe
rială, Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr iau loc într-o 
mașină deschisă, escortată de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți.

De-a lungul bulevardelor bucu- 
reștene regăsim . aceeași atmosferă 
sărbătorească. Marile artere străbă
tute cunosc o vie animație, nume
roși locuitori ai Capitalei salută cu 
căldură pe conducătorii României și 
Iranului, care răspund cu cordiali
tate manifestărilor de simpatie ale 
populației.

salută, apoi,

★
în cursul după-amiezii, Maiesta

tea Sa Imperială, Șahinșahul Mo- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, Alexandru Boabă, 
ambasadorul României în iran, ge- 
neral-Iocotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major.

împreună cu Maiestatea Sa Im
perială se aflau Abbas Aii Khalat- 
bari, .ministrul afacerilor externe, 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul Ira
nului la București și alte persoane 
oficiale iraniene.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iranului.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recu
legere.

Inalții oaspeți au vizitat, apoi, 
rotonda monumentului.

în încheierea ceremoniei. Maies
tatea Sa Imperială a primit defi
larea gărzii militare.

★
Sîmbătă după-amiază. Maiestă

țile Lor Imperiale. Șahinșahul Arya- 
mehr și împărăteasa Farah, au pri
mit, la reședința lor — Palatul 
Primăverii, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, îm
preună cu soțiile.

La solemnitate au asistat minis
trul afacerilor externe al Iranului, 
ambasadorul Maiestății Sale Impe
riale la București și alte persoane 
oficiale.

In timpul primirii, Șahinșahul 
Arvamehr și împărăteasa Farah 
s-au întreținut cordial cu .membrii 
corpului diplomatic.

★
Sîmbătă după-amiază au început 

convorbirile oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nieolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Impe
rială, Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr.

Convorbirea dintre președintele 
Nieolae Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Imperială Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă ce 
caracterizează raporturile multila
terale româno-iraniene. conlucrarea 
țărilor noastre în principalele pro
bleme ale vieții internaționale, re
lații a căror continuă promovare a 
fost de fiecare dată, cu prilejul în- 
tîlnirilor anterioare. în atenția ce
lor doi șefi de stat.

★
Maiestățile Lor Imperiale, Șahin

șahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah, au făcut. în cursul serii, o 
vizită protocolară 
Nieolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat, 
Elena Ceaușescu.

★
Președintele Consiliului 

Republicii Socialiste 
Nieolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, sîmbătă, un 
dineu oficial la Palatul Consiliului 
de Stat în onoarea Maiestăților Lor 
Imperiale, Șahinșahul Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și a împărătesei Farah.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președintele Consiliului de 
Stat, Nieolae Ceaușescu, și Șahinșa
hul Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, au rostit toasturi.

și

tovarășului 
președintele 

tovarășei

de Stat al
România,

In Aula Institutului de medicină 
din Timișoara a început, ieri, tra
diționalul turneu international fe
minin de șah al României.

Dimineața au avut loc ședința 
tehnică și tragerea la sorți. în ur- 
ma Căreia; 
următoarea 
concura :

1. Tereza , _ ____ „
Kveta Eretova (Cehoslovacia), 
Anne Sunnucks (Anglia), 4. Ira Le
vitina (U.R.S.S.). 5. Elisabeta Poli- 
hroniade (România). 6. Riet Timmer 
(Olanda), 7. Ana Jurczynska (Po
lonia), 8. Margareta Juncu (Româ
nia), 9. Zszusa Verbci (Ungaria),
10. Suzana Makai (România), 11. 
Christine Holzlein (R. D. Germană). 
12. Eveline Troianska (Bulgaria), 13. 
Gertrude; Baumstarck (România).
11. Rodica Reich er (România).

După amiază a avut loc i-unda 
inaugurală, în care s-au înregistrat 
rezultatele : Stadler — Reicher 
1—0. Eretova — Baumstarck l/s->/2, 
Sunnucks — Troianska 1—0. Levi
tina' — Holzlein într., Polihronia- 
de — Makai 1—0, Timmer — Ve- 
roci Vs—f,'j, Jurczynska — Juncu 
V2-I/2.

Astăzi se vor desfășura partidele 
rundei a 2-a.

jucătoarele se află 
ordine pe tabelul

Stadler (Iugoslavia),

în 
de

2.
3.

Al. 1st rate (dreapta) in asaltul cu italianul Ser per o

SPADASINII NOȘTRI 
AU CÎSTIGAT 

TURNEUL INTERNATIONAL
DIN CAPITALA

Turneul internațional de spadă ne — 
care se desfășoară în sala Floreasca riani 

din Capitală (prbgramînd, azi, de la 
ora 9 întrecerile individuale) și-a 
consacrat prima zi confruntărilor pe 
echipe. Sîmbătă dimineața, prima re
prezentativă a țării noastre a fost o- 
pusă cvartetului alcătuit din trăgă
torii tineri întreeîndu-i cu 11—5. (Al 
Istrate — 3, C. Bărăgan — 3, Io-rgu 
— 3 și Duțu — 2; Doboș — 2, Di- 
nescti, Angelescu și Popa — cîte 1 v).

O dispută foarte echilibrată au o- 
ferit reprezentativele Franței (cu tră
gători experimentați în formație) și 
Italiei (un lot tînăr dar cu certe va
lori). Spadasinii francezi au avut un 
start impetuos (4—0), dar tinerii lor 
rivali au egalat și au condus chiar 
cu 5—4. în final echipa Franței a cîș- 
tigat meciul cu 9—6 (Variile — 3, 
Jeanne — 2, Wolinetz — 2, Lemoig-

Serpero — 2, Flo- 
1).
prima ganit-ură a

Astăzi, în Divizia A la fotbal

PRIMA ETAPĂ
DIN „CURSA DE 18

După examenul (trecut ou bine) 
cu R D. Germană, după optimile cu
pei, cu nelipsitele sale surprize de 
proporții, ne reîntoarcem la campio
nat, acolo, unde, în decurs de 18 
zile, vom asista la o veritabilă cursă 
contratimp, cu nu mai puțin de șase 
etape. Aceste ultime 18 zile vor tre
bui să clarifice cei doi „poli" ai cla
samentului ; la ora actuală nimeni nu 
poate spune nici măcar care va fi 
ordinea de diseară. Pentru că a- 
ceastă a XXV-a etapă, de astăzi, 
programează cîteva partide de real 
interes pentru destinele 
lui, fiind greu de făcut 
într-o direcție sau alta.

Etapa e dominată de 
Steaua — Universitatea 
C.S.M. Reșița

campionatu- 
pronosticuri

CLASAMENTUL
ETAPEI

1. Univ. Cv.
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj
4. F.C. Argeș
5. steaua
6. S.C. Bacău
7. petrolul
8. steagul roșu
9. Rapid

10. Jiul
11. C.S.M.
12. U.T.A.
13. „U” Cluj
14. F.C. C-ța.
15. ASA Tg. M.
16. Sportul stud. 24

Rș.

24 
24 
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ZILE"
ÎNAINTEA 

DE AZI

COTELE CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI
MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

POT FI CONSIDERABIL
J ropuniridu-și să' urmărească 

modul cum se traduc în viață 
sarcinile trasate în Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 

februarie — 2 martie, cu privire la
dezvoltarea continuă a educației fizi
ce și sportului, Biroul Comitetului ju
dețean de partid Sibiu a organizat o 
amplă investigare a acestei activități 
pe teren, în diferitele ei verigi, ale 
cărei concluzii au format obiectul 
discuțiilor și al analizei temeinice 
realizate In plenara Comitetului jude
țean.

Trecînd în revistă fiecare din ca
pitolele activității de educație fizică 
și sport din județ, au fost relevate 
în informarea-raport, care a stat la 
baza discuțiilor, rezultatele bune ob
ținute, obiectivele realizate, insistin- 
du-se,. însă, cu precădere asupra lip
surilor, a rămînerilor în urmă, pen
tru depistarea și lichidarea cauzelor 
acestor neajunsuri. In vederea elimi
nării lor, ședința a adoptat un cu
prinzător plan de măsuri, pe capitole, 
pentru realizarea căruia au fost no
minalizate toate organele și organi
zațiile cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și 'sportului, în așa fel

incit sportul sibian să se înscrie pe 
o linie ascendentă, la nivelul reali
zărilor,
ducției materiale, a progresului vieții 
sociale

Dar,
\\\\\\\\\\\^^^^^

0 amplă și fructuoasă analiză 
a activității sportive în Comitetul 

județean Sibiu al P.C.R.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
melor reținute- in informarea-raport 
prezentată plenarei, am selecționat 
cîteva din aspectele abordate, tocmai 
în vederea prezentării intențiilor 
sportului sibian de a da noi dimen
siuni cantitative și calitative acestei 
activități,

Estimînd numeric pe participanții 
la exercițiul fizic și modalitățile de 
antrenare a acestora în practicarea sis
tematică a sportului de masă, raportul 
a. reținut acțiunile organizate de 
CJEFS Sibiu și Inspectoratul școlar

obținute în domeniul
și culturale, 
pentru o ilustrare

pro-

proble-

P. ARCAN — coresp. județean

ZI DE VlRF
în pagina a 3-a, programul numeroaselor

activități sportive de masă, 
organizate astăzi In Capitală

Așa după cum am 
mai anunțat, la 1 iunie 
s-a dat startul in Capi
tală unei largi acțiuni 
de masă: ÎNOTUL 
PENTRU TOȚI. Pe 
rind, cei mai mici elevi 
ai școlilor bucur eștene 
vor trece porțile ștran
dului Tineretului, ur- 
mind cursurile de în
vățare ale unuia dintre

cele mai utile sporturi. 
Deocamdată, după cum 
reiese și din imaginea 
fotoreporterului nostru 
Theo Macarschi, ei 
participă la o lecție te
oretică. Primii „delfini" 
ai sezonului
cu atenție explicațiile 
profesorului lor și e- 
xemplificarea unuia din
tre cursanți.

urmăresc

RIDICATE
județean ca de exemplu „Cupa Măr
țișorului", „Crosul fetelor", „Cupa Cio
bănașilor", organizarea centrelor de 
învățare a schiului la școiile din Răși
nari, Jina și Mediaș, „Crosul Victo
riei", la care au luat parte 9 000 de 
elevi, recenta divizie de 
nizată de C.J.O.P., care 
startul ei peste 15 000 de 
țiunile turistice de masă 
cărările Patriei" Ia care 
trenați peste 45 000 de .
cravatelor roșii în cadrul a 10 000 de 
acțiuni. în această perioadă, Consi
liul județean al sindicatelor Sibiu a 
pus un accent deosebit pe organizarea 
formelor simple și plăcute, de practi
care a sportului, inițiind 820 de ac-

Mihai BARA

cros, orga- 
a strîns la 
pionieri, ac- 
„Pionieri pe 
au fost an- 
purtători ai

<

(Continuare in pag. a 3-a)

2, Vino — 2,
— 1, Pilla —

în turul secund, .
spadasinilor noștri au realizat o vic
torie comodă în fața trăgătorilor ita
lieni : 10—1. Cei mai eficace au fost 
Pongraț — 3 și Iorgu — 3. Duțu și 
Istrate au punctat de cîte două ori. 
Singurul punct al oaspeților a fost 
opera lui Vino. In a doua lor partidă, 
cadeții noștri au intîlnit echiipa Fran
ței în fața căreia au opus o rezis
tență dîrză la primele asalturi (0—2, 
2—2, 2—3, 3—3) dar numai prin me
ritul lui Doboș (învingător asupra lui 
Variile și Lemoigne) și al lui Ange
lescu (victorie la Jeanne). în conti
nuare, spadasinii francezi și-au im
pus superioritatea cîștigînd cu 9—3 
(Wolinetz —3, Variile — 2, Jeanne — 
2, Lemoigne — 2).

Lupta decisivă pentru primul loc 
s-a dat între România A și Franța. 
A fost un meci strîns în care oas
peții au condus cu 2—0, dar spadasi
nii români și-au asigurat apoi un 
avantaj cu 6—3 și cu toate insisten
țele adversarilor (7—6) ei au învins 
cu 8—6 (Pongrat — 3, Istrate — 2, 
Bărăgan — 2, Duțu — 1 ; Lemoigne 
— 3, Jeanne — 2, Variile — 1). Ita
lia — România B 9—3. CLASAMENT 1 
I. ROMANIA A, 2. Franța, 3. Ita
lia, 4. ROMANIA B (S.B.)

derby-urlle 
......  Craiova și 
Dinamo, dispute în 

care liderul și urmăritorul său au 
misiuni foarte dificile, pentru că mi
litarii anunță o revenire de formă și 
mai au și orgoliul, iar reșițenii vor 
să scape de zona în care se află. Teo
retic, acum, după ce craiovenii s-au 
întors fără strălucire din turneul ci
priot, iar dinamoviștii au capotat, in
credibil, în Cupă, în fața unei necu
noscute de Divizia C, șansele sint 
de partea echipelo>r-gazdă. Dar, a- 
ceste insuccese pot avea și partea lor 
bună, activizînd acum ambițiile stu
denților craioveni și ale echipei din 
șos. ștefan cel Mare. Dinamo știe că 
un insucces al oltenilor la București, 
conjugat cu victoria sa la Reșița, ar 
face ca sprintul final să le poată fi 
favorabil. Va reuși Dinamo să treacă

4 40—28
7
5
8
6
7
8
9
8

10
9
9

10
11
14
10

32
30
28
27
27
27

36—25
27— 22
36—22
30—18
26—28
18—22 25
30— 18 23
25—22 23
31— 32
25—31
24—31
21—35
21—20
28— 38
24—41 13

23
21
21
21
19
19

nu va fi un jocNici la Tg. Mureș 
ușor pentru penultima clasată, A.S.A., 
deoarece băcăuanii, învingători în 
cupă în fața Rapidului, visează și la 
un loc în „Cupa U.E.F.A."

La București, pentru Sportul stu
dențesc poate fi astăzi, practic, ultima 
partidă de speranță. Dacă bucureștenii 
nu vor cîștiga jocul cu F. C. Argeș 
— echipă ce vizează totuși podiumul 
campionatului — atunci ei pot spună 
adio., luptei, pentru că, teoretic, pri
mele două echipe dinaintea lor joacă 
acasă, ceea ce ar însemna o distan
țare ia trei puncte. Dar să nu ne lan
săm în verdicte categorice. Nici dacă 
e vorba de o partidă ca Jiul — Rapid, 
în care feroviarii n-au mai pierdut la

SPORTUL 
STEAUA

C.S.M. REȘIȚA
F.C. CONSTANȚA 
U.T.A.
JIUL
A.S.A. TG. MURES
C.F.R. CLUJ

PROGRAMUL PARTIDELOR DE ASTĂZI —
(lovitura de incepere ora 17,30):

STUDENȚESC — F.C. ARGEȘ (stadion Politehnica)
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 

(stadionul „23 August", ora 19)
— DINAMO
— „U" CLUJ
— PETROLUL
— RAPID
- SPORT CLUB BACĂU
— STEAGUL ROȘU

Intre- 
___  . _ răspuns 
acum, urmînd efectiv ca cele 90 de 
minute să rezolve problema.

Un meci derby și el pentru cea
laltă zonă fierbinte, la Constanța 
unde gazdele au nevoie să obțină 
victoria In fața studenților clujeni 
pentru a schimba, astfel, locurile în 
clasament. Cum nici U.T.A. nu se 
poate gîndi decît la victorie în par
tida cu Petrolul, scăpat, totuși, de 
marile griji din debutul sezonului.

de ambiția echipei gazdă ? 
bare la care e greu de

IERI LA RUGBY

DEBUT CU SURPRIZE ÎN ETAPA A XXIU-a,>111

Pe două terenuri din Capitală — Steaua și \ ulcan — s-au 
disputat ieri primele jocuri ale etapei a XXIII-a din cam
pionatul republican de rugby. Iată scurte relatări asupra 
partidelor.
SPORTUL STUDENȚESC MAI

BUN DECtT STEAUA 1

Jucînd — în fine 1 — la un 
nivel mai apropiat de ceea ce 
ne place să’ numim, „valorile" 
sale din lot, Sportul studen- 

- țese’ a întrecut pe lidera cla
samentului, Steaua cu 16-13 
(3—4), administrînd XV-lui 
militar cea de a doua înfrîn- 
gere din acest campionat.

Au marcat : Crăciunescu 3 
Iov. de ped. (min. 2, 51, 58), 
Călărașu o Iov. căzută (min. 
62) și Batter încerc, (min. 79) 
pentru Sportul, respectiv Dur- 
bac 2 Iov. căz. (min. 49 și 78),

Teleașă încerc, (min. 35) și 
Corneliu Iov. de ped. (min. 
55). A arbitrat cu greșeli Pe
tre Nîculescu (D.C.).

ȘTIINȚA PETROȘANI ÎNVIN
GĂTOARE " * ---- ‘LA BUCUREȘTI

Șliința Petroșani a 
victorie la B'icu-

Formația 
realizat o 
rești în compania echipei Vul
can, pe care a întrecut-o cu 
9—3 (6—3), Scorul a fost sta
bilit prin lovituri de pedeap
să transformate de Moraru (3 
— pentru 
(9) pentru 
trajul lui 
GUTU).

Vulcan) și Martin 
Știința. Bun arbi- 
Al. Lcmneanu. (O.

Duel aprig la margi
ne intre Galanda și 
Pintea, pivoții echipe
lor Sportul studențesc 
și Steaua.

Foto : Dragoș NEAGU

Petroșani în ultimii ani, sau C.F.R. 
Cluj — Steagul roșu, chiar dacă gaz
dele au fost eliminate, miercuri, de 
o divizionară B, iar în ,,ll“-le bra
șovean reapare după opt luni Marin 
Olteanu.

In cea de a X-a etapă a turului 
gazdele n-au cedat decît un punct 
Era vorba de remiza obținută de 
Steaua la Craiova. Ce vom consemna, 
astăzi, în a X-a etapă a returului ?...

0 ATRACTIVĂ SERBARE POPULARĂ
CULTURAL-SPORTIVA

Străduindu-se să transpună în viață una din principalele pre
vederi ale Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie —2 
martie 1973, cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului, aceea de a se iniția la FIECARE SFÎRȘIT DE SÂPTÂ- 
MlNA acțiuni cit mai variate și mai atractive, adresate unei largi 
mase de cetățeni, C.M.E.F.S. București organizează astăzi, de la ora 
9, în Parcul Herăstrău, o SERBARE CULTURAL-SPORTIVA.

Cu sprijinul nemijlocit al Consiliului popular municipal, mani
festarea deține toate atributele unei acțiuni de mare anvergură, 
urmărind să ofere locuitorilor orașului posibilitatea de a-și petrece 
o dimineață plăcută în decorul pitoresc al celui mai frumos parc 
din Capitală și în 
sportului.

A fost alcătuit 
tuturor gusturilor, 
puncte ispititoare, 
grele dileme. Sint 
nastică sportivă și 
lism, veliere, o paradă a ambarcațiunilor sportive. In același timp, 
vor avea loc concursuri de cros, canotaj academic, fotbal, volei, 
handbal, tenis de masă, popice. Spre a nu rămîne simpli spectatori, 
vizitatorii vor putea part’cipa ei înșiși la intreceri populare de 
popice, ping-pong, tenis (cu înscrieri pe Ioc) și la un concurs de 
forță (tras la fringhie) extrem de amuzant. Pentru copii se vor 
desfășura concursuri de triciclete, biciclete și patine cu rotile, 
dotate cu frumoase premii.

Pe o estradă specială va evolua tot timpul serbării o fanfară. 
Avem, așadar, în perspectivă o splendidă duminică de agrement 

și de sport. Nu ne îndoim că un mare număr de bucureșteni vor 
răspunde invitației ce le este adresată.

tovărășia atît de utilă a exercițiului fizic și a

un program amplu și variat, capabil să răspundă 
tuturor preferințelor. Figurează pe el atîtea 
incit alegerea între unul și altul va provoca 
prevăzute, printre altele, demonstrații de gim- 

modernă, atletism, box, judo, navo și aero-mode-

k>

Tribune pline,
in finala „Cupei

MANGALIA, 2 (prin telefon). — 
Deschiderea festivă a ediției 1973 
a „Cupei României" la oină, iar, 
apoi, jocurile ce s-au disputat în 
continuare au fost momentele cele 
mai frumoase ale primei zile de 
întreceri. După o ploaie care se 
anunța de lungă durată, cerul s-a 
înseninat și odată cu el și__chi
purile jucătorilor, ale organizato
rilor și ale spectatorilor. Pentru 
că, trebuie să spunem că tribunele 
stadionului „23 August" din loca
litate s-au umplut pînă Ia refuz, 
oaspeții români și străini veniți la 
odihnă vădind mult interes pentru 
jocul de oină. Să adăugăm acestor 
detalii și 
spirituale 
făcute de 
de oină 
crainic.

Festivitatea de deschidere a fost 
marcată de defilarea echipelor 
participante, încadrate de stegari și 
pionieri din Mangalia. Vicepreșe
dintele Federației române de oină 
și președinte al comisiei de orga
nizare a finalei, colonelul Luigi 
Marteș, a urat bun venit jucăto
rilor, menționînd faptul că între
cerile de oină $e bucură de o tot

un altul : comentariile 
și, firește, competente, 

arbitrul și fostul jucător 
Antonie Tofan, devenit...

meciuri atractive
României" la oină

mai mare popularitate. Au fost 
prezenți Gheorghe Pricop, preșe
dintele federației, Mircea Barote, 
primarul orașului Mangalia, repre
zentanți ai C.C. ai U.T.C., 
U.N.C.A.P. și C.J.E.F.S. Constanța.

După disputarea jocurilor ce ur
mau să stabilească prima și a doua 
grupă (respectiv echipele ce sa 
vor înfrunta pentru locurile 1—4 
și 5—8), au început meciurile dintre 
formațiile fruntașe ale actualului 
turneu final. Pentru primele patru 
locuri 
C.P.B.,
Viața nouă Olteni (Jud. Teleor
man) și Biruința Gherăești (Jud. 
Neamț). Pentru partea a doua a 
clasamentului se vor confrunta for
mațiile : Avîntul Curcani (Jud. Il
fov), Avîntul Frasin (jud. Suceava), 
Celuloza Călărași și Tricolorul Baia 
Mare.

Sorții au decis ca, în primul 
meci din grupa I, să se întîinească 
două echipe pretendente la cîști- 
garea trofeului : C.P.B. și Biruința 
Gherăești. In prima parte a jocu-

lon GAVRILESCU

s-au calificat echipele i
Universitatea București,

(Continuare in pag. a 3-a)
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ROMÂNII IN RINGUL EUROPEAN
în aceste zile se dispută în capi

tala Iugoslaviei, la Belgrad, cea de 
a 20-a ediție, jubiliară, a campio
natelor europene de box amator. 
Cu acest prilej, considerăm intere
santă o succintă trecere în revistă 
a prezentei pugiliștilor români în 
ringul european.

în România, boxul s-a bucurat 
totdeauna de o mare popularitate, 
furnizînd în perioada interbelică 
Cîțiva campioni celebri, ca Lucian

fâsurate la Milano. în anul 1937. 
în ultimele decenii, datorită con

dițiilor create mișcării sportive din 
România socialistă, boxul amator a 
căpătat o mare dezvoltare și suc
cesele lui nu au întîrziat să re a- 
rate. Primul titlu de campion eu
ropean a fost cucerit în anul 1957, 
la Fraga, de semigreul Gheorghe 
Negrea, după ce, cu doi ahi înainte, 
Mircea Dobrescu (cat. muscă), care 
a fost si vicecampion olimpic la

loc La București, in 1969. Patru re
prezentanți ai culorilor sportive ro
mânești : Constantin Citică (cat. 
muscă). Aurel Dumitrescu (cat. co
coș), Calistrat Cuțov (cât. semi- 
ușoară) ,și Ion Alexe (cat. grea) au 
devenit campioni continentali. în 
anul 1971, la Madrid, tot patru pu- 
giliști români : Aurel Mihai (semi- 
muscă). Antoniu Vasile (semiușoară), 
Calistrat Cuțov (ușoară) și Alee 
Năstac (mijlocie) au fost finaliști 
ai competiției. Concomitent, cinci 
colegi de ai lor au obținut medalia 
de bronz : Constantin Gimiescu 
(muscă), Aurel Dumitrescu (cocoș). 
Gabriel Pometcu (pană). Ion Gyorfîi 
(mijlocie mică) și Horst Stump (se
migrea).

înaintea primei lovituri dc gong 
a celei de a 20-a ediții, bilanțul 
românesc la campionatele europene 
de box amator este deci următo
rul : 6 medalii de aur, 14 de argint 
și 26 de bronz.

I român, C. /licăre, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare, 
la C.E. din București, din 1969. Albumul boxului românesc așteaptă alte 

fotografii asemănătoare, de la Belgrad. . .
Foto : N. Dragoș

Popescu, fost triplu campion al Eu
ropei, Aurel Toma sau Gh. Popescu, 
care au evoluat pe marile ringuri 
continentale, 
sau obținînd 
în pugilismul 
României au 
respectivă,1 doar două medalii : una 
de argint, prin Anton Oș-ca (la ca
tegoria cocoș) și una de bronz, prin 
Marin Gașpar (la categoria pană), 
ambii la campionatele europene des-

adjudeeîndu-și titluri 
victorii de prestigiu, 
amator. reprCzerttattții 
repurtat, în perioada

Melbourne, obținuse o medalie de 
argint. în anul 1967, cp prilejul 
campionatelor europene desfășurate 
la Roma, NIcolae Gi.iu (Categoria 
cocoș) a cîștigat medalia de aur. iar 
ălți componenți ai echipei române 
au obținut patru ihfedalii de argint 
și una de bronz.

Cel mai important succes al bo
xului românesc la campionatele 
europene a fost realizat cu prilejul 
celei de a 18-a ediții, care a avut

Cînd buneii Săeeati sportICICLOTURISM ACUM UM SECOL
Cicloturismul, admirabil mijloc de 

recreare, pe care-1 redescoperim 
astăzi, are în realitate o îndelungată 
tradiție. în București și-a făcut a- 
apariția acum mai bine de un 
secol...

...Era într-o duminică, mai precis 
cea care purta pe fila de calendar 
data de 21 septembrie 1869. „Mai 
multi membri din Societatea Ro
mână de Arnte. Gimnastică și Dare 
l.a Semn, purceseră cu velocipedele 
de l-a bariera Șoselei de la 9 ore 
dimineața, sub conducerea d-lui 
.Vilemo. profesorul de velocipedie al 
societății"...

Ziarele vremii au relatat detaliat 
peripețiile acestei prime excursii pe 
velocipede, așa că sîntetH în măsură 
să-i... însoțim și noi — după un 
secol I — pe „întrepridii călăreți11. 
Să o'facem dar...

în mai puțin de o jumătate de 
oră ei au păfcui-s „distanța de la 
Bariera Mogoșoaiei pînă Ia Herăs
trău". Dar nu de unii singuri, ci 
însoțiți „de mai multe trăsuri cu 
privitori", iar în drum, „lume multă

întâmpinarea lor", Con- 
călătoria „velocipedlștii

ieșia întru 
tinuîndu-și 
noștri înfruntară cu semeție locurile 
cele mai anevoioase de umblat de 
Ia Herăstrău, prin sate, pe dealuri, 
văi, poduri și hîrtoape, pînă la Șo
seaua Bănesei, pe care se urcară 
pînă în pădurea cu același nume".

După „6 minute de repaus, ex- 
pedițiunea" a purces spre casă.

Vă interesează — poate — și vi
teza cicloturiștilor de atunci. Vă ru: 
găm să o deduceți singuri ; cunos- 
cînd că ei au parcurs t,cti iuțeala 
cailor de poștă (Cei buni !) peste 20 
de milometre in mai puțin de două 
ore".

Pe bună dreptate, președintele so
cietății, V. A. Urechia, avea să 
menționeze în darea de seamă pe 
anul 1869 că în velocipedie. multi 
dintre membri „sînt de o forță deo
sebită".

...Așa a fost scrisă una dintre pri
mele — se pare că prima —dintre 
filele istoriei ciclismului în tara 
noastră, (I). ȘTEFLEA).

Ș I • ••

...pentru prima oară 
în istoria ei, finala Cu
pei Davis s-ar putea 
juca îh nocturnă, pe 
teren acoperit ? Aceas
ta este intenția Fede- 

i rației americane de te
nis, exprimată 
președintele ei, 
Elcockj în eaZul 
Statele Unite s-ar cali
fica în finală și 
reveni dreptul de orga
nizare.

prin
Walter 

cînd

i-ar

...în Cadrul unui tur
neu triunghiular, Pfaff,

portarul echipei belgie
ne Beveren, a apărat 6 
lovituri de Ia 11 metri? 
Știrea ar fi trebuit, 
însă, redactată altfel: 
„știați că, în cadrul u- 
nui turneu triunghiular, 
au fcftt ratate 6 . lovi
turi de la 11 metri ?"

...în comparație cu 
alți săritori în lungime, 
Randy Williams,' care 
a reușit, recent, un salt 
de 8,46 m (a treia per
formanță 
după

mohdială, 
incredibil

8,90 m al lui Bob Bea
mon și 8,49 m al lui 
Ralph Boston) este un... 
pitic ? El nu 
decît 1,75 m, 
tatea lui
68 kg.

..-arbitrul N. Rainea 
este responsabilul bri
găzii artistice a Fabri
cii de rulmenți din Bîr- 
lad ? Multe dintre spec
tacolele acestei brigăzi 
1-su avut ca autor și 
ca prezentator pe Ni- 
Culae Rainea.

măsoară 
iar greu- 
este de

Nr. 7432

al premiului Nobel

nu ne-ar 
permanent

iLni FO?A, VASLUI. Ați pierdut 
: dacă am reuși să cîștigăm, anul 

Cupa Davis, trofeul ’ **
definitiv, el fiind

ne declara sir Philip Noel-Baker, laureat
— într-o bună zi — nu știu tacă 

dacă anul acesta sau într-un viitor 
apropiat — voi propune drept can
didat la premiul Nobel pentru 
pace : mișcarea olimpică !

Cu aceste cuvinte a debutat in
terviul nostru cu sir Philip John 
Noel-Baker, la hotelul Arabella din 
Viena. unde distinsa personalitate 
britanică se afla ca participant la 
Conferința sportivă europeană și 
unde a asistat la ședința Comitetu
lui executiv al Consiliului interna
țional pentru educație fizică și sport 
(de pe lingă UNESCO) al cărui pre 
ședințe de onoare este.

Un bărbat de 84 de ani (s-a năs
cut la 1 noiembrie 1889), ușor adus 
deasupra bastonului de care se ser
vește la mers, dar cu spiritul atît 
de Viu îneît își permite să glu
mească, spunînd cît de mîndru este 
că e mai tînăr decît Avery Brun
dage și că are astfel dreptul, mai 
curînd decît fostul președinte al 
C.I.O., să-și spună cuvîntul în pro
blemele sportului mondial.

Firește că are acest drept, în pri
mul rînd în calitatea sa de vechi 
concurent olimpic. A participat la 
trei ediții ale Jocurilor Olimpîce : 
în 1912, în 1920 și în 1924. Mai mult, 
el se poate lăuda și cu o medalie 
de argint în cursa de 1 500 în 1920. 
Dar amintirea sa sportivă cea mai 
frumoasă este lupta pe care a dat-o, 
împreună cu compatriotul său Stal
lard. împotriva celebrului finlandez 
Paavo Nurmi, în proba de 1 500 m 
de la Paris (1924).

Iată. deci o carieră sportivă stră
lucită, care-i permite să spună as
tăzi : „De peste 66 de ani. adică de 
cînd mi-am început activitatea atle-

tică (intr-un colegiu american), am 
motive serioase și pe deplin verifi
cate ca să susțin nu numai că spor
tul este un element de 
este unul dintre cele 
tante".

în 1959, sir Philip John Noel- 
Baker a primit premiul Nobel pen
tru apreciabila sa activi ate în fa-

pace, 
mai

dar că 
impor

voarea păcii, desfășurată între cele 
două războaie la Liga Națiunilor. 
Amintirile sale stat pline de nostal
gie și de prețuire pentru foștii săi 
colegi de la Geneva, pentru Nico- 
lae Titulescu, pentru Elena Vă- 
cărescu, pentru George Oprescu, 
care „aveau vocația păcii". Ca lau
reat al premiului Nobel pentru pace, 
el are dreptul să propună noi can
didați. „M-am gindit Ia mișcarea o- 
Iimpică — ne-a spus dînsul — fără 
a uita’ că majoritatea candidaturi
lor vizează personalități. Lumea o- 
limpică este de fapt un microcosm 
al Concordiei între popoare".

— Dacă sportul are valoarea unui 
factor de pace — l-am întrebat. — 
atunci ce rol își asumă Consiliul 
international (C.I.E.P.S.) pe care-1 
prezidați ?

— C.I.E.P.S. — ne-a răspuns sir 
Philip Noel-Baker — este de fapt 
o fabrică de idei, o sursă de filo
zofie a sportului și — pe cit po
sibil — un avocat al standardului 
etic, al acelei frumoase expresii en
glezești care este fair-play-ul! Am 
fost șeful echipei olimpice britanice 
în 1952 și încă de atunci am apre
ciat tinuta morală a multor spor
tivi. Atlcții mi s-au părut totdeuna 
gata de cooperare. Sportul este va
loros nu numai pentru „capacitatea 
de inducție emoțională" pe care o 
evocă Rene Maheu, ci și pentru spi
ritul de conlucrare pe care-I 
impune!

VASILE POPA, VASLUI. Ați 
pariul 
acesta, 
reveni

transmSsibil. Credeți câ, în 
diții, nu mai este cazul să se lupte cu 
atîta îndirjire pentru cîștigarea lui 7 Eu 
zic că da !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. V-am 
simțit lipsa ! Dar, iată o reintilnire plă
cută. prilejuită de definiția dv. în patru 
rinduri : „Ce este SPORTUL 2" :

aceste con-

Victor BĂNCIULESCU

OMUL Șl HALTERA

GÎNDUR1 DESPRE
O bară
Inele,
E gajul „ .
Ce-o aduc halterofilii cu-n titan
Magnetic, invizibil, imens, subpămîntean.

bătăliei din

LONGEVITATEA SPORTIVĂ
Statisticile Organizației Mondiale a 

Sănătății, demonstrează că în ultimele 
două decenii, datorită excepționalelor 
descoperiri ale științei și a Îmbunătăți
rii condițiilor de igienă socială, inclu- 
zind aici' si educația sanitară, parte 
integrantă a culturii otlnJlut evoluat, 
limitele tradiționale ale mediilor de 
virstă au ’urcat spectaculos ștacheta 
longevității, într-Un mare număr de 
țări.

Ca urmare a unor profunde 
SUClăie, îrl România. media 
ții a crescut vertiginos de . 
alii cit Cra in 1932 la peste 68 în zilele 
noastre.

Firesc, la rihdul ei și longevitatea 
sportivă cunoaște în această epocă 
tot mai numeroase cazări de performeri 
longevivi. nemaivotbind de numărul 
celor care practică sportul pentru sănă
tatea lor pină la vîrste respectabile.

De la mdș Cahtilli. ciellștui 
genăr, dintre cele două 
diaje. la neobosiții ătleți 
sau Babele din anii ‘30. 
tinerețe veșnică 
și răspCct. 
senzație, cu

prefaceri 
lotigevită- 
,ia 42- de

că s-au bucurat de un echilibru fizic 
și psihic perfect și de o viață ferită de a- 
gresluhlle nocive ale exceselor Iraționale, 
au fost adepți convinși ai antrenamen
tului sistematic, ai vieții ordonate. O 
condiție simplă, dar aspră, care ține 
în mare măsură de caracter, de edu
cație, de c«ea ee defliîește omul, con
diție fără de care (mai ales în rigorile 
antrenamentului contemporan) nu se 
poate ajunge la culmile strălucitoare 
ale consacrării și mai ales la menți
nerea îndelungată pe piscurile sale pe
riculoase.

Altminteri se așterne pe nevăzute, dar 
Implacabil,' zgura mediocrității și îm- 
bâtrlnlrea timpurie dare a trimis atîtea 

prema-

Văzind că se înfundă ponderabilitatea,
Pămîntul își dispută cu omul, 
Greutatea.
Acesta o cuprinde cu palmele-i, ce parcă 
I s-au lipit de bară.
Acum I Din nou I Încearcă
S-o smulgă din tăria
Afa ră
Cu-a lui voință dîrză,

pâmîntu'ui,

stăpînă, temerară.

Pentru unii : joc, mișcare, 
Lupta cu un adversar. 
Mijloc de fortificare. ' 
Pentru alții... un ziar :

M. IONESCU, COMUNA ȘUSANL Ob- 
servațllle clv. sînt interesante ; i. F.C. 
Argeș nu a reușit să învingă Pe Steagul 
roșu, nici acasă, nici in deplasare. 2. 
Steagul roșu nu a izbutit să învingă pe 
Universitatea Craiova, nici acasă, nici 
în deplasare. 3. Universitatea Craiova nu 
a putut să învingă pe F.C. Argeș, fie că 
meciul a avut loc la Craiova, fie la Pi
tești. Nu înțeleg, însă. întrebarea 
care mi-o puneți : „cum se explică 
de mai sus Fotbalul este plin de 
prize și de Ciudățenii, pe care nu 
șese să le explice nici cel mal mari 
cialiști. Șl dv. aveți pretenții ca eu să 
dezleg misterele acestui sport ! De alt
fel, ar mai fi pline stadioanele de fot
bal, dacă n-ar exista aceste „mistere-, 
aceste întrebări la care nu s® poate răs
punde 7

MIHAI TEODORESCU. SF. GHEORGH": 
„Știu că tn ediția 1964—55, Dinamo a În
trecut pe Steagul roșu, la București, cu 
10—1. M-ar interesa scorul la pauză șl, 
mai ales, autorii golurilor". Să știți că 
nu prea avem spațiu pentru

pe 
cele 
sur- 
reu- 
spe-

1 sfcntliM* 
războaie moa- 

Din i Cnstea 
exemplele de 

_.i au impus aditfifâție 
Ele âu stîrnit nu rareori 
atît mâl mult cu Cît, in 

același timp, paratei se înregistrau dis
pariții premature din .sport a unor ta
lente. decimate în primiți rînd de viru
surile infatuării timpuriii a vieții 'nes
portive, credinței nestrămutate in 
trăinicia talehtului. nCeonsblidat însă 
prin Pudoarea miildr de ore de antice- 
rianlent și prin asprtmea unor priva- 
țlunt. obligatorii in sportul de perfjr- 
mariță,

Evident, longevitatea spoitivn este de
terminată nu numai de regimul de an-
trenament, ci și de alte cauze mei 
generale. Ea include, pe lltigă gradu' 
de sănătate al individului (așa rum pre
ciza într-un recent interviu Dr. Aslan, 
teferltidii-se la longevitate în general), 
condițiile, sociale în care trăiește aces
ta. bogăția vieții sale spirituale, alimen
tația rațională (care exclude 
de orice fel), regirnul său de 
și de odihnă sau, ufltînd rn 
consacrat în sport, echilibru! 
efortul fizic și recuperare.

Fără a avea pretențiile unei incursiuni 
științifice, putem afirma că toți cei 
care au supraviețuit mat mult decît 
onorabil Sn sportul de performanță al 
deceniilor de concurs — printre care 
putem cita pe celebrul fotbalist en- 
glez Matthews, care la 50 de ani mai 
juca In prima ligă, pe Archie MoOre. 
campion mondial de box lâ 48 de ani 
și pe Colnard, un atlet francez care, 
trecut bine de 40 de ani. mai stabilea 
recorduri ale Franței cu performanțe 
remarcabile, au fost oameni dotați cu O 
excepționala sănătate fizică și psihică.

La noi, la toc de frunte. l-aș situa 
pe Dinu Crîstea, care la aniversarea se
micentenarului său mai ținea piept 
încă onorabil tineretului în durele curse 
de fond.

Exemple mai recente, ne recomandă 
stăruitor în primul rînd pe Lia Ma- 
noliu, participanta în 20 d& ani la 
6 olimpiade. Un adevărat record mon
dial aureolat și de sclipirile a 3 
dalii olimpice, dintre care una de 
Nu departe d6 ea se Situează și 
Orban-Szabd CU ' ’ ............. *
dalii olimpice, 
neSCu, care a 
mânesc timp de peste un deceniu și ju
mătate.

Nu de mult, și-a încheiat activitatea 
competițională șl fotbalistul Lereter, 
îh pragul a 40 de ani și desigur exem
plele ar putea cOntihua. . .

Elementul caracteristic este aceia că 
toți, fără excepție, în afara faptului

toxicele 
mutică 
termen 
dintre

5 partkîipări și 3 
precum și Aure] 
dominat caiacul

și atîtea talente la o „pensie" 
tură.

iată un subiect de reflecție 
actualii șl viitorii performeri, 
pentru cei de se ocupă de destinele lor 
Aceasta este Una din lecțiile abeceda
rului sportiv, ce se cere a fi Învățată 
timpuriii, altfel este sigur că va fi 
prea tirziu...

pentru 
cit Și

Ion BALAȘ

UN „STlNGAC
Numele lui Adrian Cosma a intrat 

de mai mult timp în rîndul nume
lor consacrate ale handbalului nos
tru. Timid și retras în afara tere
nului de joc, extremul dreapta al 
Universității București se metamorfo
zează uluitor în fața semicercurilor 
adverse, devenind un șuter de temut 
pentru fiecare portar.

L-am întîlnit pe 
bucurestean 
aleile

întîlnit pe internaționalul 
acum cîtva timp, pe 
stadionul Tineretului.

■
MBS

3 254 DE MECIURI
FĂRĂ NICI O ÎNFRÎNGERE

Din anul 1927 — data înființării 
ei — și pînă acum, renumita for
mație de baschet Harlem Globe
trotters a susținut, în 87 de 
țări, 11 663 de meciuri, dintre care 
a cîștigat 11450, tnregistrînd doar 
213 înfrîngeri. De notat că. din 
sezonul 1962—1963 și pînă acum, 
basehetbaliștii lui Harlerri Globe
trotters au susținut 3 234 de întîl-

niri, fără să fi cunoscut nici măcar 
o singură dată înfrîngefea I

Iată' și cifre elocvente, privind 
îecordtirile de spectatori la o sin
gură partidă a lui Harlem Globe
trotters :

11 aprilie 1951: Pasadena, Ca
lifornia : 36 102' spectatori plătitori

5 mai 1951 : Rio de Janeiro : 
51 187.

21 august 1951 : Berlinul Occi
dental : 75 000.

In 1961, eVoluînd în cadrul a 
8 partide îh Polonia, 4 în Ungaria 
și .1 în România,

— cel
au atrâs

chef bal iști 
culoare — 
tători.

be unde 
chelul, joc 
poate concura fotbalul !

se vede 
deosebit

✓ /

renumlții bâs- 
mâi multi de 

250 000 de spăc-

că, utieOri, bas- 
de spectaculos.

PICATURI
• Antrenorul l-a schimbat pen

tru joc periculos: marcase două 
goluri în propria poartă.

• Fair play. După ce a primit 
mingea de la adversâr. politicos, l-o 
înenoie.

• După ce a 
părăsit terenul 
hduă coechipieri 
felicite.

• Se afla în 
totuși era afară

marcat un gol, a 
de joc pe targâ : 
se năpustiseră să-l

propriul teren și 
din ioc.

Aristide MIRCEA

Pămîntul o reține cu
Dar el o . prinde iute
Ca pe-o unealtă ;
O mingîie, o saltă,
O smulge, o ridică mereu mai sus... la piept
Și-apoi, mai sus... de-asupra I

ține-n aer, drept !
bara terminată cu roți de fier călit,

lanțuri nevăzute

O
Și

. El,. . Omul O arată mărețului zenit... 
Apoi o-napoiază pămîntuiui,
De jos,
Așa cum fac sportivii cu-nvinșii : 
Generos I

Victor HÎLMU

999 INCO ATIC!
Dialogul nostru s-a legat repede, în- 
cepînd cu o întrebare firească :

— Ce faci aici, Adriane, doar s-a 
încheiat campionatul ?

— Am venit să mai alerg încă o 
dată cursa de rezistență pe care am 
susținut-o în cadrul normelor fizice. 
E adevărat, atunci mi-am îndeplinit 
baremul, dar pentru că n-am fost 
prea mulțumit de rezultat, am încer
cat din nou. alergînd acum cu crono
metrai în mină, de unul singur. Am 
reușit să întrec rezultatul inițial cu 
aproximativ 500. de metri.

— Vorbește-mi puțin despre tine, 
despre începuturile tale in sportul 
cure ți-a adus consacrarea.

— M-am născut în 1950 
șoara, dar lieelll l-am urmat 
rești, la „Caragiale". Acolo 
copferit profesorul Câinii Mbrțun. El 
m-a determinat să trec de la nata- 
ție la handbal. Am debutat la „Tînă- 
rul Dinamovist". sub îndrumarea an
trenorului Uie Alexandru, iar la ter
minarea 
echipă 
„Ștefan

— Cc 
Știu că 
descoperit, plecînd la

— Lucrurile nu stau tocmai așa 
Odată promovat în echipa „măre" am 
devenit titular... pe banca rezervelor 
Nimeni nu avea încredere 
nu mi se întrevedea nici 
așa incit am jucat doar în 
citiri diiltr-un campionat, 
tr-o zi, antrenorii Oprea 
Eugen Trofin au hotărit să facă Im 
schimb de jucători. ..Nea Vlase" voia 
să-1 ia pe Valentin Preotu de la Uni
versitatea și. în schimb, clubul stu 
dtmțesc to-a cerut pe mine, 
mi-a surîs norocul,

— A fost numai noroc ?
— Nu, firește, noroc a 

numai transferul, pentru 
devenit jucător al Universității și 
elev al antrenorului E. Trofin ambi
țiile melfe au crescut proporțional cu 
pregătirile pe care le făceam și cu

la Timi- 
în Btlcu- 
m-a des-

școlii am fost promovat în 
de seniori a clubului din 
cel Mare".
s-a intimplat niai departe? 
ai „trădat" clubul care te-a 

Universitatea.

îh miile, 
un viitor, 
două rrie- 
Apoi, în
viase și

De-atunci

însemnat 
că odată

încrederea cage mi se arăta. E ade
vărat, la început m-a durut faptul că 
din inter am fost trecut pe extremă, 
dar abia peste cîtva timp aveam să 
înțeleg că noul meu antrenor îmi 
descoperise adevărata vocație. întot
deauna îmi spunea că „stîngacii" nu 
prea înalți — cum eram eu — sînt 
predestinați pentru postul de ex
tremă dreaptă, iaf dacă au forță 
pot să șuteze, dirt cînd în cînd. si 
de la 9 m.

— Cum aî promovat în Iotul na
țional ?

— Primul meci în echipa națională 
l-am jucat la Lund, cu Suedia în 
1971. Am reușit să înscriu două go
luri, dar scorul final ne-a fost nefa
vorabil. tnaiftte de această partidă, 
însă, mai făcusem parte și din echi
pele reprezentative de juniori și ti
neret.

— Din acel moment, ai rămas în 
lotul național. Cc satisfacții mai 

rîiari ai avut jucând alături de cei 
niai buni handbalist! ai țării ?

— Fără îndoială, în fruntea bucu
riilor trebuie să pun medalia de 
bronz cucerită. împreună cu echipa la 
J.O. de la Miihchen. Cea mai mare 
satisfacție am avut-o, însă, cu na
ționala studențească, la începutul a- 
cestui an, cînd am cucerit titlul de 
campioni mondiali universitari. Nu 
pot uita, mai ataș, finala cu echipa 
U.R.S.S., în care am reușit să în
scriu 6 goluri.

— în altă ordine de idei, duminica 
trecută ș-a încheiat campionatul na
țional, Universitatea București putea 
să cîștige titlul ?

— Categoric, da, dar am avut si 
noi neșansa noastră. Punctul „cheie" 
l-a constituit meciul cu Steaua. în 
care a trebuit să jucăm fără Radu 
Voina._ Atunci am pierdut campiona
tul; Păcat.;. Dar bucuriile și tristețile 

nescrise ale întrecerii spor 
trebuie să te obișnuiești

sînt legi 
live. Și 
cu ele I

Horia ALEXANDRESCU

enu-

încerc, totuși :
(2), Pircălab 

Emil și

niăra pe toți ! Să 
II (3), Frâtllă 
Haidu. Fetru Emil și Octavian 
Popfeâcu. Pentru brașoveni, golul, să-l 
zicem, de onoare, l-a Înscris Hașoti. Să 
nu uit scorul de la pauză ; 5—a.

ANTON SCUTARU, LAȘI S-a renunțai 
— și a fbst 6 măsură logică — la ciauză 
potrivit căreia, în meciurile pentru C’-upa 
Davis, înlocuirea unuia dintre jucătorii 
care au susținut primele două meciuri 
de simplu însenina, din oficiu, punct 
piefdut peritrii echipa respectivă, Ori
care ar îi fost motivele înlocuirii. Acum, 
in baza unui certificat medical, o astlel 
de înlocuire este permisă, lucru ce s-a 
și Intimplat în formația olandeză, in 
recentul meci cu echipa noastră.

OCTAVIAN GABOR, BEIUȘ. „Aș vr-'a 
să devin arbitru de fotbal, la una dintre 
diviziile superioare. Care slnt condi
țiile VI le spun, deși mă gîndesc că 
într-o zi m-ăți putea blestema, fie 
fie spectatorii ! Se cere să aveți 18

de arbitri.. sfi absolviți un curs _. ______
cînd în cînd se Organizează astfel 
cursuri, . i - L__. .._ . _
garantez că veți fi delegat, de la în
ceput, 
Steaua

UN
C.A.F.

Din 
de 

pe_ lingă C.J.E F.S. Dar, nu vă

?!

dv., 
ani

1
F

Să arbitrați un îneci Dinamo— t
GRUP DE CITITORI DE LA 

. VANITORI. A fost o eroare în 
grupa I din preliminariile CM de fot
bal, reprezentativa Ungariei are gola
verajul : G—l

TEODOR DUMITRESCU, BUCUREȘTI. 
1. Rapid a retrogradat cje două ori, după 
edițiile din 1951 și 1954 ale campionatu
lui Diviziei A. 2. lata formația de bază 
a feroviarilor, în ediția 1966—67, care 
avea să Ie aducă, pentru prima oară, 
tricourile de campioni : Răducanu — Lu> 
pescu. Motroc, C. Dan. Greavu — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu II, 
Ionescu, Codreanu.

EUGEN AMARIȚEI, CHILIA NOUA* In 
urmă cu 21 de ani, județul Suceava a 
fost reprezentat în campionatul Diviziei 
A, prin G;A-. Cîmpulung. care, la prima 1 
ei participare, în 1952, s-a clasat pe 
locul al treilea, din douăsprezece, echipe, 
tn anul următor, după terminarea turu
lui, formația s-a desființat.

Ilustrații N, CLAUDIU

SCHIȚĂ UMORISTICĂ SUPORTERII
AAcv.m citva timp, pe cererea mea 

niai lipsea o singură semnătură. Una 
singură, pentru a-mi rezolva o trea
bă importantă. Cînd mai aveam 
doar cîțiva pași pînă să intru la 
șeful respectiv, ca să mă interesez 
de mersul lucrării, dau nas în nas 
cit un prieten ,,atotștiutor". El m-a 
prevenit, binevoitor :

— Fii atent cum îl iei pe Șef. E 
..rapidist" din tată-n fiu.

Am deschis deci larg ușa șefului 
șl, cu cel mai voios zîmbet pe buze, 
am strigat din prag :

— Pentru Rapid șt 
îri frunte cu trompeta 
ura. ura, ura !

Omul de lă birou a 
din dosare, un pic
această înflăcărată manifestare, apoi 
imediat, i-a mutat cu repeziciune 
pe hirtiile mele, decretind :

— Lipsește adeverința de la în
treprindere.

— Este ună acolo.
— Nu-i valabilă. E depășit ter

menul. Aduceți alta Bună ziua !
Nimerisem prost. Abia ajuns In 

stradă, mi-am. amintit că „Rapidul" 
deraiase la Ploiești și că. deci nu 
alesesem cel mai propice moment 
ca să-mi exprim entuziasmul în 
fața suporterului său. Am revenit 
după cîteva zile. într-o luni, ime
diat. după ce Rapidul învinsese pe 
Dinamo cu 2—0,

rapidiștii lut 
lui Tudorică.

ridicat ochii 
surprins de

— Senzațional a jucat Rapidul, 
ați văzut ?, am început să perorez 
imediat ce am dat ochii cu șeful.

Am continuat vreo cinci, minute 
însuflețită mea. pledoarie, presă- 
rînd-o din belșug cu amănunte pi
cante din biografiile titularilor, re
zervelor și mascurilor de 
pid. precum șl ale rudelor 
a treia „spiță".

Șeful mă asculta distrat 
bea dus pe ginduri. Apoi, 
vorbit el și n-am mai zîmbit eu t

— In cererea dy. e o adresă și 
in Buletin alta, ~ 
mutația ?

Avea dreptate.
după cîteva zile și am început, bine
înțeles, tot cu...

— Ați văzut cum i-au bătut pe 
Farul in ultimele minute ? V-am 
spus eu că rapidiștii nu Se iasă cu 
una cu două

Șeful a zîmbit din nou, dar mie 
începuse să nu-mi mai placă zim- 
betul atestă, drept să vă spun. Și 
temerile mele s-au adeverit. Șeful 
a deschis din nou gura și a dat 
sentința :

— Vino, te rog, altă dată, azi sînt 
ocupat cu niște „situații" urgente!

Au trecut cîteva zile, am plecat 
într-o deplasare, dar imediăt după 
ce m-am întors, m-am năpustit cu 
forțe noi spre cabinetul șefului „ra
pidist" ;

la Ra- 
pînă la

ți zîm- 
cînd a

De ce n-ați făcut

Am revenit iărășî

— Aa-a, nu vă faceți singe rău 
cu „Rapidul", c-a fost eliminat din 
cupă Și-apol golul acela al lui 
Bălîtță, toată lumea știe, a fost mar
cat din ofsaid. Dar ce spuneți de 
Dinamo? S-o elimine, cine ? Con
structorul Calați din Divizia C! Ha! 
Ha! Ha!

— Vino peste patru săptămîni. a 
șuierat șeful șt am simțit, din 
privirea sa cruntă că dară ar avea 
o călimară la-ndemtnă, ar expe- 
dia-o în direcția mea.

. .Mergeam foarte abătut pe stra
dă, cînd deodată mă simt bătut pe 
umăr. Era amicul meu „atotștiutor" 
și părea foarte agitat:

— Bine că te văd. gifii el. Te 
caut de două săptămîni. Mai dădu 
drumul unui gifiit și continuă: 
„Azi am aflat eă șeful acela „răpi- 
distul", nu mai lucrează acolo de 
vreo două luni.

— Nu mai spune...
— Șt în locul lui pe cine crezi câ 

l-a pus? Pe unu' TomesCu dina- 
movist din tată-n fiu. Așa că vezi 
cum îl iei...

„.Nu-l mai „iau" în nici ur fel. 
M-ătn hotărit. Il documentel te
meinic pe bunicul meu in problema 
„Dinamo" și-l însărcinez pe el să 
continue^, tratativele, 
lămurit. Am dat în...

Cu mine silit 
bară!

George MIHALAGttg
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CAMPIONATUL MUNICIPAL PE ECHIPE JUNI03I-TINERET 0 FORMULA NOUĂ, STIMULATOARE
In bogatul calendar competițional 

al caiacului și canoei figurează, cu 
începere din acest sezon, și campio
natul municipal pe echipe juniori- 
tineret. Pe lingă lărgirea sferei de 
concursuri interne, se urmărește, în 
principal, de către federația noas
tră de specialitate (tnițiatoarea 
acestei formule, care înlocuiește 
faza de zonă a diferitelor campio
nate), sttm,ularea tinerilor concu
rați, prin decernarea titlurilor res- 
pective, dezvoltarea simțului de 
echipă, a atașamentului față de cu
lorile clubului. Avem de-a face, 
deci, nu cu o etapă intermediară, Ci

cu un punct terminus, care consacră 
pe plan local pe șefii de promoție 
Iată de ce prima ediție a acestor în 
treceri — extinsă ca formulă și la 
seniori — a fost primită cu satis
facție de competitori, cea dinții do
vadă fiind starturile bine populate 
de pe lacul Snagov și, mai cu sea
mă. de pe Herăstrău, unde s-au de
cernat, recent, titlurile de campioni 
municipali pe echipe. Ar fi de dorit 
ca și alte comisii orășenești din 
centrele nautice mai importante să 
dea curs acestei inițiative de per
spectivă. Iată relatări de la cele 
două confruntări tinerești...

municipală au revenit reprezentan
ților clubului Olimpia, iar unul ce
lor ai Școlii sportive nr. 2 : juniori 
a II-a: 1. ȘCOALA SPORTIVĂ 2 
55 p, 2. Rapid 39 p. 3. C.S.S. 38 p, 
4. Olimpia 30 p; juniori I: t. OLIM

PIA 57 p, 2. Sc. sp. 2 48 p 3. C.S.S 
44 p, 4. Rapid 36 p, 5. C.N.U 20 p. 
6. Energia 15 p ; tineret: OLIM
PIA 56 p, 2. C-N.U. 20 p; 3. Rapid 
18 p, 4. C.S.S. 7 p.

VICTORII CATEGORICE ÎN PROBELE DESFĂȘURATE LA SNAGOV
Grupa rezervată tinerilor calaciștl șl 

canolști de la Steaua și Dinamo a avut 
programate cursele pe pista de la Sna
gov. Aici două titluri au revenit (juniori 
mari și juniori mici) dinamoviștilor (11

PE AGENDA LUNII IUNIE
120 DE CONCURENȚI PE HERĂSTRĂU

Lacul bucureștean a întrunit la 
startul celor 19 probe un număr 
important de concurenți (120), alcă
tuind 70 de ambarcații. Disputele 
pentru primul loc au fost în gene
rai dîrze, învingătorii fiind depar
tajați de principalii lor adversari 
doar prin una sau două secunde în 
probele de caiac simplu, caiac du- 
jlu, caiac patru, canoe dublu — ju
niori mari și în cursa de caiac du
blu junioarei. Dar iată ciștigătorii: 
junioare mici (500 m) — caiac sim- 
?lu: Elena Pirchiu (Rapid) 2:43, 
?aiac dublu : Șc. sp. 2 (Cornelia Tu- 
iorache, Sanda Eremia) 2:27 ; ju- 
lioare mari (500 m) — caiac sim
plu : Doina Simon (CNU) 2:30; 
raiac dublu : C.S.S. (Elena Rîșnițâ. 
Maria Mirescu) 2:13; tineret 
'500 m) Caiac Simplu i Venera Petre 
CNU) 2:17 ; caiac dublu : C.N.U. 
Valentina Pașcariu, Elena Constan- 
in) 2:08 ; juniori mici (500 m) ca-

iac simplu : Adrian Diaconu (Șc. 
sp. 2) 2:15 ; caiac dublu : C.S.S. (St. 
Hazirov, Marian Moșoiu) 2:05 ; ca
iac 4: Șc. sp. 2 (Gh. Ionescu, I. Or- 
linschi. N. Tudorache, M. Dumitru) 
1:58 ; canoe simplu : Ion Dichiu (Sc. 
sp. 2) 3 :14 ; juniori mari (800 m) — 
caiac simplu: C. Petcu (C.N.U.) 3:39; 
caiac dublu : Olimpia (FI. Nițescu, 
î. Franguloiu) 3:08 ; caiac 4: Sc. sp. 2 
(A. Bucică, M. Buzdugă, A. Grădiș- 
teanu, M. Nicorici) 2:55 ; canoe 
simplu : Daniel Oancea (Olimpia) 
4:02. canoe dublu: Rapid (N. Mo
doran, M. Dumitrescu) 3:52 ; tineret 
(800 m) — caiac simplu : N. Eșanu 
(Olimpia) 3:28, caiac dublu : Olim
pia (D. Stiubei, M. Miclea) 3:30; 
canoe simplu : George Dinu (Olim
pia) 4:01 ; canoe dublu: Rapid (T. 
Mihai, C. Sultana) 3:45.

După cum arată și următorul 
clasament pe categorii (masculin + 
feminin), două titluri de campioană

In luna care a început de cu- 
rînd, seria concursurilor conti
nuă. Dintre competițiile de club 
se detașează „Cupa C.N.U.“ (10
iunie — Herăstrău) rezervată 
caiacistelor. Este posibil ca, para
lel, clubul Olimpia să organizeze 
și întreceri pentru juniori și ti
neret.

Fe plan central, remarcăm o 
nouă ediție a „Criteriului spe
ranțelor’*, concurs tradițional care 
angajează toate „vîrfurile" gene-* 
'rațiilor noastre mai tinere de mî- 
nuitori ai pădelei sau pagaei. în
trecerile vor avea loc între 20 și 
?3 iunie, la Snagov.

victorii) și unul (la tineret) clubului 
Steaua, care a cîștigat primul loc în 
toate cele cinci curse feminine. Carac
teristica principală a întrecerilor a fost, 
însă, aceea a succeselor categorice obți
nute în marea majoritate a probelor,

singurele dispute mai echilibrate tnre- 
gistrîndu-se la caiac dublu junioare mari, 
canoe simplu juniori l șl tineret. învin
gători : junioare II — caiac simplu : 
Eufrosina Vașilescu (Steaua) 2:50,0 ; ju
nioare I — caiac simplu : Aneta ignaten- 
co (Steaua) 2:45.2 ; caiac dublu : steaua 
(V. Ilioju. E. Perijoc) 2:13,7 ; tineret — 
caiac simplu : Maria Ivănov (Steaua) 
2:25,0 ; caiac dublu : Steaua (Nastasia 
Sadov. Marioara Gîrlacu) 2:12,2 ; ju
niori II — caiac simplu : Aurel Nicolae 
(Dinamo) 2:23,5 : caiac dublu : Dinamo 
(I. Tohân, M. Ciobanu) 2:19.2; caiac 4 : 
Dinamo 2:12,4 ; canoe simplu : Marian 
Stoica (Dinamo) 2:43,5. canoe dublu : 
Dinamo (D. Vlad. A. Ivan) 2:35,9 ; ju
niori i — caiac simplu : D. stancu (Di
namo) 5:10,0 ; caiac dublu : Steaua (G. 
Pamacai. E. Itu) 4:09.0 ; caiac 4 : Dina
mo 3:58,0; canoe simplu : S. isai (Steaua) 
4:53,4 ; canoe dublu : Dinamo (S. Mure- 
șan, M. Dincă) 4:39.5 ; tineret — caiac 
simplu : Chirilă Simion (Dinamo) 4:56,0; 
caiac dublu : Steaua (M. Cicîrmă, Gh. 
ivan) 3:55,0 ; canoe simplu : v. serghei 
(Dinamo) 4:35.5 ; canoe dublu : Dinamo 
(P. Cozlov, P. Marcov) 4:25,7. Clasa
mentul pe categorii : juniori II : 1. DI
NAMO 50 p, 2. Steaua 18 p ; juniori I î 
1. DINAMO 62 p, 2. steaua 40 p ; tine
ret : I. STEAUA 54 p, 2. Dinamo 46 p. 
(Probele de juniori mari și tineret s-au 
desfășurat pe 1 000 m, restul pe 500 m.).

Rubrică redactată de 
N. MARDAN
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■RUG BY : Azi, pe stadionul Olimpia I
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O INtA „CUPA ROMANICI"
(Urmare din pag l)

ii, fiind la bătaie, echipa antre- 
ată de maestrul sportului Ilie Da- 
ău, și-a înscris jy tabela de mar- 
ij șase puncte, obținute prin rea- 
zarea a trei baruri (bătaie mai 
ingă de 70 m). C.P.B. conducea, 
șadar, cu 6—0. Se părea că actuala 
eținătoare a cupei nu va avea 
robleme cu adversara sa de joc. 
'ar gherăieștenii replică și ega- 
;ază. Jucătorii de la C.P.B. iau

din nou avans, însă, din nou sînt 
egalați. Abia către sfîrșit C.P.B. — 
o formație solidă, bine pusă la 
punct în toate compartimentele — 
a reușit Să se detașeze și să cîștige 
întîlnirea cu 24—16.

Alte rezultate : Universitatea Bu- 
curești-Celuloza Călărași 11—2, 
Viață nouă Olteni-Universitatea 
București 13—11, Avîntul Curcani- 
Viață nouă Olteni 15—10, C.P.B.-Tri- 
colorul Baia Mare 22—5, C.P.B.. 
Celuloza Călărași 16—12.

Azi dimineață, începînd de la 
ora 9, stadionul Olimpia din Capi
tală găzduiește un adevărat festi
val rugbystic de juniori. Aici se 
va desfășura ultimul act al cam
pionatului republican de juniori la 
care participă un număr de patru 
echipe : Farul Constanța, Grivița 
Roșie, Clubul sportiv școlar și 
Școala sportivă nr. 2 — toate din 
București.

tn prima partidă — dintre Gri
vița Roșie și Farul Constanța — 
urmează să se decidă ocupantele 
locurilor 3 și 4. Este interesant de 
văzut dacă echipa din Constanța,

ZI DE VIRF IN ACTIVITATEA
IPORTIVĂ DE MASĂ A CAPITALEI
Agenda activităților sportive de 

iasă din Capitală este astăzi ca 
iciodată mai bogată! Simpla tre- 
ire în revistă a centralizatorului 
ierit de către C.M.E.F.S.-București 
; pune în fața unei multitudini 
s acțiuni care demonstrează cite 
Surse (nefolosite în trecut) pot fi 
iSCOperite atunci Ciad există do- 
nță, pasiune, inițiativă șl imagi- 
sție. Este încă o dovadă, foarte e- 
eventă, a resorturilor declanșate 
s apariția Hotărîril de partid în 
nneniul educației fizice si spfirtu- 
1. a seriozității și spiritului de 
spundere cu care sînt privite sar- 
nile trasate in acest important 
icument.
Capul de afiș îl deține, desigur, 
area Serbare populară cultural- 
ortivă din Parcul Herăstrău (des- 
•e care relatăm mai pe larg în 
ateriăîul din pâg. 1), dar împren- 
i cu ea figurează pe agendă nu- 
eroase altele. îmbrătișînd o zonă 
arte întinsă pe harta Capitalei și 
zînd aproape toate cartierele o- 
șului.
Astfel. în Pateul pionierilor, din 
ilta Albă, are loc „Crosul de vară“ 
sectorului 4, în timp ce la Școa- 
generală 204, din Drumul Tăbe- 

i. inaugurarea bazei sportive pri

lejuiește o frumoasă serbare, mi
nuțios pregătită.

Apropierea Vacantei de vară va 
fi marcată prin ample acțiuni spor
tive la Grupul școlar I.T.B. (stadio
nul Fundeni) și Școala profesiona
lă „23 August" (în parcul din veci
nătatea stadionului) — demonstrații 
de. gimnastică, întreceri de cros, a- 
tletism, fotbal, handbal ș.a.

Pionierii din sectorul 6 și„au pro
pus 6ă participe la o ștafetă a is
cusinței și indemînăru și la un 
concurs de orientare turistică în- 
pădurea Buda. Acolo ei se Vor în-

tîlni cu colegii de la Școala genera 
lă 139, care vor ajunge la destina
ție după ce Vor parcurge drumul 
pe biciclete. Este una din numeroa
sele excursii ciclo organizate în a- 
ceastă unitate de învătămînt.

Am aruncat doar o Privire pe cî- 
teva din principalele manifestări 
sportive de masă de azi. Dar, fără 
îndoială, mai sînt multe altele. Pul
sul acestor activități utile, tot mai 
îndrăgite de tineri, bate puternic. Și 
organizațiile sportive au datoria să 
vină în întîmp’narea dorințelor .șl 
preferințelor cetățenilor.

reprezentanta unui județ în care 
rugbyul este din ce în ce mai iu
bit, va reuși să cîștige medaliile 
de bronz în dauna unei formații 
bucureștene. Pentru locurile 1 și 2 
se întîlnesc Clubul sportiv școlar 
și Școala sportivă nr. 2 intr-un 
meci deschis oricărui rezultat. Pe 
de o parte rugbyștii clubului, an
trenați de Cornel Munteanu, nu 
vor să... rupă tradiția de a cîștiga 
an de an campionatul, pe de alta 
elevii Marianei Lucescu se simt în 
stare să atace vîrful piramidei- Va 
fi fără îndoială o dispută intere
santă, aprigă. Indiferent însă de 
rezultat, această confruntare este 
în ultimă instanță o încununare a 
muncii demne de toată lauda a ce
lor doi antrenori (cu atît mai mult 
cu cit unul dintre ei este... femeie) 
care migălesc de atîția ații la for
marea de tineri rugbyști. Mențio
năm că in cele patru formații joa
că majoritatea rugbyștilor Care au 
cîștigat Turneul F.t.R.A. '73.

■#r
Interesantă și partida ce se des

fășoară, tot azi, pe stadionul din 
Parcul Capilului (ora 10,30) dintre 
cele două formații — cap de serie 
îh divizia B Agronomia Cluj 
(antrenor Al. Paloșanu) și Chimia 
Năvodari (antrenor Tr. Doiciu), ne
învinse în turneul de calificare 
pentru divizia A.

I
I
I 
I
I
I
I
I
I

SI NUMEROASE ACTE DE INDISCIPLINĂ!
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Duminica trecută s-a încheiat retu
rul campionatului republican al juniori
lor și școlarilor. Juclnd constant bine 
Liceul de fotbal Bacău, Dinamo Bucu
rești, Metalul București, F.C, Argeș, 
Vagonul Arad, „U“ Cluj, Șc. sp. Sinaia 
și Corvinul Hunedoara au cîștigat — 
unele detașat, altele la mare luptă cu 
echipele clasate pe locurile următoare 
— cele opt serii, califieîndu-se direct 
pentru turneul final. Trebuie spus de 
la început că, de-a lungul celor 20 de 
etape ale întrecerii, numărul meciurilor 
bune a fost in continuă creștere, echi
pele din prima parte a clasamentelor 
contribuind la ridicarea nivelului cali
tativ al competiției. Din păcate însă, ca 
șl în edițiile trecute, campionatul junio
rilor a evidențiat șl multe lipsuri. în 
marea lor majoritate, meciurile s-au ju
cat pe terenuri improprii și într-un a- 
nonlmat total. Multe echipe au făcut 
doar act de prezență în campionat (Vi
trometan Mediaș — 156 de goluri primi
te ; $c. sp. Pitești șl Independența Clș- 
nădie — 4 punctă din 52 posibile ; Mi
nerul Baia Sprlă — infringed la scoruri 
mari — 0—15, 1—15 etc.), altele au con
tinuat să recurgă la substituiri de ju
cători (Nitramonla). Au existat, de ase
menea, serioase deficiențe de organiza
re (Dunărea Giurgiu. Liceul de fotbal 
Bacău, șc. sp. Pitești) datorită Cărora 
unele meciuri nu s-au mai putut dis
puta In condițiunl normale. Dar. des
pre toate acestea am mal scris. Ca, de 
altfel, și despre comportarea jucătorilor 
pe teren.

Acum, la ora bilanțului întrecerii, nu
mărul exagerat de mare de abateri con
stituie un semnai de alarmă. Din cele 
112 echipe participante la campionat. 32 
au avut între 2 și 6 jucători sancționați 
cu un total de peste 250 de etape sus
pendare ! Două grave abateri motivea
ză deciziile comisiei de disciplină : lovi
rea Intenționată a adversarului și, În
deosebi, Injuriile aduse conducătorilor 
de joc. Echipe ca Șc. sp. Constanța, oltul 
Slatina, Victoria Cărei, Topitorul Baia 
Mare, Gaz Metan Mediaș, Viitorul Timi
șoara, Someșul Satu Mare, Șc. sp. Tg. 
Mureș, Pandurii Tg. Jiu, Șc. sp. Craiova 
au devenit... cliente permanente ale co
misiei de disciplină care, normal, n-a 
iertat nimic, dovedind severitate maximă. 
Foarte bine, cum st&m insă cu promi
siunile trîmbițate, la început de cam
pionat, de antrenori, profesori, condu
cători de cluburi si asociații privind in
tensificarea activității de educație a ti
nerilor jucători î

Laurențiu DUMITRESCU

3. steaua București
4. Progresul Buc.
5. F.C. Galați
6. Progresul Brăila
7. comerțul Brăila
8. Portul C-ța
9. Poli. Galați

10. Șc. Sp. C-ța
11. Delta TUlcea
12. Șc. sp. Călărași
13. Azotul Slobozia
14. Constructorul Gl.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

4
6

10
9

12
11
13
15
14
15
18
15

82—25
85—23
36—26
33—24
31—45
33—56
28—44
40—54
21—47
21—58
19—76
17—65

41
37
29
27
22
22
21
19
18
17
14
12

I
I
I
I

Iată clasamentele finale : 
I
26 22
26 10
26 16
26 14
26 13
26 14
26 12
26 9
26 9
26 6
26 1
26 4
26 4
26 3

SERIA A
1. Metalul București
2. Rapid București
3. Șc. Sp. nr. 2 Buc.
4. Petrolul Ploiești
5. Steaua 2$ Aug. Buc.
6. Dinamo Obor
7. Metalul Tîrgoviște
8. Gloria Buzău
9. Sp. studențesc Buc,

10. Energia București 
LI. Liceul Fotbal Buc. 
12. ș. N. Oltenița
L3. Dunărea Giurgiu 
14. Metalul Plopeni

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

44 
41
40
37
35
26
25
20
19
19
17
17

52— 9 
47—16 
65—24 
54—20 
38—19 
20—27 
33—37 
37—46 
23—32 
27—41 
27—48 
22—46
26—63 14 
19—57 10

ASERIA
F.C. Argeș 
Pandurii Tg. Jiu 
Șc. Sp. Craiova 
„U“ Craiova 
Știința Petroșani

6. Chimia Rm. Vîlcea
7. Met. Drobeta Tr. S.
8. Electroputere
9. Jiul Petroșani

10. Șc. Sp. C. de Argeș
11. Minerul Motru
12. Șc. Sp. Petroșani
13. Oltul Slatina

Pitești

1. 
2.
3.
4.
5.

14. ȘC. Sp.

SERIA 
Arad

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

A
1. Vagonul
2. U.T.A.
3. poli. Timișoara
4. C.F.R. Timișoara
5. Viitorul Timișoara
6. C.F.R. Timișoara
7. U.M. Timișoara
8. Progresul Timișoara
9. Șc. sp. Arad

10. C.F.R. Arad
11. Șc. sp. Caransebeș
12. “ “ - - .
13;
14.

Șc. Sp. Lugoj
Minerul Anina
Vulturii Tx. Lugoj

6
5
7
4
4
5
7
1
1
2

22
20
19
14
13
11
11
11
10

7
4
3
5
3

1
4
1
6
7
9
4
3
1
6
4
6
1
5

93— 18
54— 21
68— 36
63— 22
51— "
51—
34—
46—
38—
30— 52
26— 49
38— 86
33— 76
13—109

25
26
38
42
36

43 
37
36
36
34
33
25
24
22
19
17
19
15
4

3 99—19
2 46—11
6 72—35
6 62—31
6 35—20
6 37—26

11 44—40
12 32—31
.5 30—46
L3 28—45
L8 26—42
17 16—66
50 34—78
18 16—87

45
44
39
34
33
31
26
25
21
20
12
12
11
11

PROGRAM BOGAT LA
Azi, pe aleile Palatului pionierilor 

din Capitală, iubitori ai patinajului 
pe rotile vor lua parte la o mare 
întrecere rezervată celor mai mici 
sportivi, dedicată Zilei internaționa
le a copilului.

Cu același prilej în frumosul parc 
sportiv din șoseaua Cotroceni vor mai 
avea 10c concursuri de triciclete, 
curse de alergare în saci, jocuri de 
îndemînare, întreceri de aruncarea 
mingii de oină etc.

Paralel, pentru elevii din clasele 
III și IV sînt rezervate spații de con-

PALATUL PIONIERILOR
curs la șah, iar terenurile de baschet 
vor fi teatrul unor pasionante me
ciuri.

★
Tot azi, pionierii și elevii posesori 

de biciclete vor lua parte — la invi
tația comisiei municipale de ciclo
turism — la o excursie pe ruta Bucu
rești — pădurea și lacul Căldărușani 
(80 km dus și întors).

Plecarea se va face din fața parcu
lui sportiv Dinamo din șoseaua Ștefan 
cel Mare, în jurul orei 8. înapoierea, 
în jurul orei 17.

COTELE CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT POT FI CONSIDERABIL RIDICATE

(Urmare din pag I)

ni cu peste 38 000 de participanți, 
iliitlici culiural-sportive, vizitarea 
Or obiective turistice sau zone de 
rement. Campionatele asociațiilor

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
>râ 91 Campionatul municipal 
entru seniori și cbpii.
SCftlMA. Sala Fldreasca, ora 9 : 

'urnea internațional de spadă 
tidividual).
CANOTAJ. Lâcu! Herăstrău, ora 
i concursul dotat cU „Cupa O» 
mpia“ (pentru, tdate categoriile, 
îașculin si feminin).
CICLISM. Șoseaua Otopenî — 

rziceni (cantonul C.F.R'.), ora 10: 
Supa F.R.C." (contratimp Indivl- 
ual)
FOTBAL i Stadionul Politehnica, 

ra 15,45 : Sportul studențesc — 
, C. Argeș (eihipSIe de tinefet) ; 
a 17,30 ! Sportul studente.se — 
.-C. Argeș (divizia A); stadionul 
!3 August", ora 17,15 : Steaua — 
niversitatea Craiova (echipele de 
turret); ora 19 i Steaua—Vnivef- 
tatea Craiova (divizia A); sta* 
ionul Progresul, ora 11 : Progre- 
11 București — C. S Tîrgoviște 
livizia B) : teren C.P.B. : Șoimii 
AROM — Prahova Ploiești ; te
rn Dinamo : Dinamo 3bbt — 
eluloza Călărași; teren taro- 
iet : Tehnometal — Flacără to- 
e ; teren T.M.B, : T.M.B — La- 
>met ; teren Autobuzul : Auto- 
uzul — Electronica ; teren Sire- 
a: Sirenă — Unirea tricolor 
oate aceste rn&ciuri din cadrul 
iviziei C vor începe la ora II).
RUGBY Parcul Copilului, ora 

: Grivița Roșie — Dinamo, (di- 
izia A); ora 10,30 • Agronomia 
luj — Chimia Năvodari (divizia 
) ; teren Olimpia — finala Cam- 
ibiiatiiilii republican de juniori 
ra 9 5 Grivița Roșie — Farul 
deuriie III—IV); ora 10,30 ; Clii- 
il sportiv școlar — Școala spor- 
vă nr. 2 (locurile I—II) ; teren 
ineretulpi II, ora 10s U.ft.A. Te- 
ibl — Constructorul București 
iivizia B).

sportive s-au organizat la nivelul ce
lor 68^ de unități din îiureprinderi, 
ăntrenînd numai în municipiul Sibiu 
aproape 11 000 de salariați, după cum, 
în mediul rural, alt fost cuprinși în 
competiții specifice și tradiționale 
peste 27 000 de tineri și tiiiere.

Dar, apreciază raporttii, cu tot pro
gresul evident realizat, activitatea 
sportivă de masă și în special cea a 
elevilor și studenților (doar 20 ia 
sută) nu S-a ridicat la nivelul cerin
țelor actuale, nefiind în concordanță 
cu condițiile materiale asigurate.

Tn ceea ce privește performanța, 
raportul a reținut atenția organelor 
și organizațiilor de partid, a tuturor 
factorilor cU atribuții în domeniul 
sportiv pentru întărirea și consoli
darea uhităților sportive, pentru spri
jinirea ramurilor de sport rămase in 
urmă, pentru creșterea numărului de 
sportivi de nivel republican și 
international. Speiificîndu-se că în 
județul Sibiu activează 20 de sec
ții cu 42 de echipe divizionare 
A, B și C, că in 1972 au fost Ob
ținute 46 de titluri de campioni 
și 19 rfecOrduri naționăle, un ti
tlu balcanic la sărituri, un loc 2 la 
campionatele europene de navomo- 
delc, că județul a dat un component 
în echipa campioană europeană de 
rugby ia juniori, s-a apreciat că spor
tul de performanță sibirtn nu și-a Va
lorificat toate posibilitățile, dispunind 
încă de mari resurse sub raportul va
lorii și cantității rezultatelor. Expli
cația OOtlstă în ăc&ea că hu toți fac

torii s-au achitat de obligațiile ce le 
reveneau. Unele asociații nu s-au 
preocupat de selecție, negiijind mun
ca creșterii de copii, deci a schim
bului de mîine, altele au renunțat cu 
ușurință la unele echipe de perfor
manță, adoptînd linia cea mai ușoa
ră, la altele antrenorii au fost schim
bați după libera apreciere a jucăto
rilor sau a secțiilor resnective. E- 
xemple ; C.S.M. Sibiu. U.P.A. Sibiu, 
A.S.A. Sibiu, Independența, Gaz Me
tan Sibiu etc—

Recomandind o muncă mai susți
nută cadrelor de antrenori șt tehni
cieni, un control măi exigent și mai 
sistematic, răportu’ a punctat asupra 
pirghiilor principale în întărirea res
ponsabilității pentru ridicarea activi
tății sportive la noi cote calitative.

Atrăgînd atenția asupra tuturor 
neajunsurilor din domeniul sportului 
de masă și a celui de performanță, 
a utilizării judicioase și a dezvoltării 
corespunzătoare a bazei materiale a 
acțivității sportive, tovarășul Richard 
Winter, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid a recomandat, în 
cuvinte I de concluzii, respectarea în
tocmai a pianului de măsuri adoptat 
de plenara Comitetului județean de 
partid. în vederea cuprinderii între
gului tineret, a populației, în practica
rea sistematică a educației fizice, a for
melor simple de exercițiu fizic, a tu
rismului, precum și pentru ridicarea 
la o cotă cit mai înaltă a sportului 
de performanță.

DEZBATERE PE TEMA SISTEMULUI DE NOTARE 
iN EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ

Institutul de educație fizică și 
sport — catedra de științe pedago
gice a organizat vineri 1 iunie ă.c. 
o dezbatere cu tema: „Considera- 
țiuni cu privire Ia sistemul de nota
re în educația fizică școlară", refe- 
renți conf. univ. Elena Firea și lec
tor univ. dr. Georgeta Chiriță.

Au fost prezenți specialiști din 
partea Ministerului Educației și în
vățământului, Inspectoratului Mu
nicipiului București, profesori de 
educație fizică din școli generale, 
școli profesionale și licee, și cadre 
didactice din Institutul de educație 
fizică și sport.

Au participat la discuții rectorul

I.E.F.S. prof. univ. I. Șiclovan, prof. 
Măria Login — inspector general 
M.E.I., profesor Eugenia Ticaliuc — 
inspector de specialitate la Inspec
toratul Municipiului București, conf 
UhiV. Marin Birjega, prof. Aurelia 
Stoicescu, prOf. Virginia Ioan, prof 
Gheorghe Simionescu, dr, C. Ale- 
xandrescu etc.

Dezbaterile au fbst conduse de 
prof. univ. dr. Mihai Epuran.

Atît referatele cit și discuțiile 
purtate ău subliniat importanța și 
actualitatea problemei și au arătat 
necesitatea adoptării în educația fi
zică școlara a unui sistem de no
tare obiectiv și stimulativ.
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A apărut
SPORT și TEHNICĂ

Nr. 5/1973
cu un bogat și variat sumar, din 
care menționăm :

—- Noua generație de planoare 
românești

— Stilul și acrobația in para
șutism

— Rachetoamatorismul — ac
tivitate țchnico-sportivă

— Inițiere în telecomandă
— Mari alpiniști : A. F. Nulft- 

mery
— Orientare turistică pe timp 

de noapte
— A doua tinerețe a „trialu- 

lului"
— Antena ..Quad"
— Emițător tranzistorizat

precum și numeroase reportaje, 
materiale tehnice, știri, noutăți.

32 pagini bogat ilustrate.
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LOTUL SELECȚIONATEI SERIEI I A DIVIZIE! B
PENTRU PARTIDA CU ECHIPA SIMILARĂ BULGARĂ

Întîlnirea internațională amicală 
dintre selecționata seriei î a Di
viziei B și echipa similară din 
Bulgaria a fost reprogramată pen
tru miercuri la Galați. în vederea 
acestei interesante întîlniri, antre
norii C. Teașcă, P. Popescu și V. 
Copil au convocat la Galați pentru 
luni 4 iunie ora 12 următorii ju
cători :

Hagioglii, Koronczy, Simion, Ena- 
che (E. C. Galați) ; Sofian, Costaș, 
Romilă M., Amarandei (Politehnica 
îași) ; Vîță, Trandafilon (Metalul 
București) ; Besman, Tolea (C.S.U. 
Galați); 
Buzău):. 
Giurgiu); 
rești) și 
Vîlcea).

Dcbre, Kramer (Gloria 
Mancilij Sandu (Dunărea 
Pîslaru (Progresul Bucu- 
Pintilie (Chimia Rm.

I SPORT CLUB BACĂU IN R.D. GERMANĂ

I Pentru perioada de după actualul
campionat și în cadrul pregătirilor

I
I

pentru sezonul viitor. Sport Club 
Bacău a perfectat un turneu de 3 
jocuri în R. D. Germană, în organi
zarea clubului S. C. Karl Marx- 
Stadt. Acesta a comunicat băcăua
nilor că partidele vor avea loc la

23, 23 șî 30 iulie la Leipzig, Aue si 
Karl Marx-Stadt, cu echipele de 
primă ligă din aceste localități.

De asemenea, Sport Club este în 
tratative, pentru un dublu joc cu 
echipa iugoslavă Velej din Mostar» 
oraș înfrățit cu Bacăul. întîlnirile 
sînt proiectate pentru toamnă.

GEAICI NU NUMĂRĂ
GOLURILE...

Cu 510 meciuri la Steaua roși-e Bel
grad, cu 63 de selecționări în echipa 
națională, cu două partide în repre
zentativa Europei și o participare în 
echioa F.I.F.A., Dragan Gealei repre
zintă una dintre personalitățile de 
scamă ale fotbalului european actual.

La ora prezentă, Geaici se află de
parte de teren, cu piciorul în ghips, 
prilej pentru reporteri de a-l găsi — 
și intervieva — cu mai multă ușu
rință. Iată cîteva fragmente dintr-un 
recent interviu.

— Care credeți că este cel mai bun 
fotbalist al Iugoslaviei ?

— Sînt mai mulți buni.
— Sc spune că acesta ar fi GeaiM...
— Mulțumesc. în lume cei mai buni 

sînt și Pele și Beckenbauer.
— Ce vă solicită mai mult : antre

namentul sau meciul ?
— Meciul este o joacă pe lingă 

antrenamentele pe care le facem. 
Asta nu înseamnă Că meciurile sînt 
ușoare.

— Care partide vi s-ău părut rele 
mal grele în carieră, pînă acum !

— Cele cu Partizan Belgrad. Bătă
lii, nu meciuri...

— Cine v-a creat cele mai mari 
dificultăți pe. teren ?

— Brazilianul Carlos Alberto, cel 
mai dificil mi-a fost să-i marchez 
gol lui Iașin.

— Ce vă mai place în afara fotba
lului ?

— Viteza. Din păcate, contractul cu 
steaua roșie îmi interzice să depă
șesc, la volan, 80 km pe oră !

— Ce rol joacă femeia în viața unui 
fotbalist ?

— Uriaș. Mai întii mă'ma, apoi soția.
— Cite goluri ați marcat pînă acum?
— Nu știu. Nu le-am numărat. Rc- 

lul meu este să trimit mingea în fața 
porții, ca cineva să o introducă în 
poartă. în general, cred că marchez 
cam 15 goluri pe sezon.

— E mult ?
— Nu știu dacă e mult. Cu sigu

ranță, însă, e foarte greu, căci toată 
lumea intră pe teren cu gîndul la 
aceste goluri.

------------------------- -------------------- ....

vitat do un ziarist spaniol la o discuție, 
avînd drept subiect — desigui — fide 
litatea sa față do clubul din Bastia. 
Din păcate, vajnicul suporter n-a putut 
«3 dea prea multe amănunte cu priviră 
la jochl idolilor săi : de 8 ani, Zig&let 
este orb...

STRADA CU NUME 
BUCLUCAȘ...

înfocat suporter al echipei din Troyes» 
una din formațiile franceze fruntașe ale 
diviziei Secunde, M. Chazeaubenfeikș pri
marul Comunei Vailly, pare să aibă to*, 
mai multe mdtive de neliniște cu pri
vire la realegerea sa în fruntea comi
tetului comunal.

Scînteia care a declanșat incendiul 
neînțelegerilor la Vailly se datorează 
primarului, care a schimbat numele 
Străzii principate a comYinei, pînă anul 
trecut a „Eroilor”, în TAF. După mo
mentele de mirare care au urmat scmm 
bării pomenite, consătenii lui chazeau- 
beneix i-au cerut primarului explicațiile 
de rigoare, nimeni neștiind ce vrea să 
însemne noul nume ai străzii...

Calm, cu 2îmbetui pe buze, primarul 
a răspuns :

— Dragii mei, este o prescurtare. De 
la Troyes Aube Football.

Rămîhe de văzut dacă pasiunea pen
tru fotbal va fi suficientă pentru ca Pri
marul din Vailly să-și păstreze funcția !

10 ANI Șl 10 ZILE
Cu zece fi.hi în urmă, la închisoarea 

din Rouen a fost depus un oarecare 
Claude Camier, condamnat pentru furi 
și tăinuire, tn ajunul eliberării sale, ad
ministrația închisorii a avut surpriza să 
primească din partea lui Claude o ce
rere prin care solicita amînarea eveni
mentului cu zece zile. Cum nu exista 
nici un motiv spre a-l mai reține, ad
ministrația a respins cererea, dar s-a 
trezit în fa.ța unor intervenții din cele 
mai neașteptate. Tot personalul admi
nistrativ dorea să-l mai rețină pe fostul 
Infractor încă zece zile, exact cit era 
nevoie spre a juca în echipa închisori! 
din Rouen, pe postul de atacant central, 
în finala... Cupei penitenciarelor din 
Franța.

Formula a fost găsită și după sparge
rea (prerr-editată) a două geamuri la 
pavilionul direcției, atacantul a căpătat

subit o pedeapsă disciplinară de încă 
zece zile, astfel ca toată lumea să fie 
mulțumită. Echipa a putut să apară în 
formație completă.

Povestea nu se termină, însă, cu 
„happy-end“. căci deținuții din Rouen 
nu au cîștigat finala 1

FIDELITATEA UNEI 
TROMPETE...

Fost jucător înu'*u-na din echipele d.- 
copii ale clubului sai-dinez S.C. Băstia. 
Andre Eigolet fi l'ămas Unul dînttC cei 
măi cbnvințl suporteri ai echipei, înso
țind-o in toate deplasările, aeompaniin- 
du-1 jbcuî cu sunetele trompetfii sale.

Prezent nu de mult in Spania, împreu
nă cu echipa favorită, Zigolet a fost In
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PilIMHE JOCURI DE BARAJ
Miercuri, s-au desfășurat primele 

jocuri de baraj din cadrul turneului fi
nal al Campionatului republican de ju
niori.

întîlnirile s-âu încheiat cu următoarei-e 
rezultate : Poliței, ica Iași—F.C. Con
stanța 0—0 ; Rapid București—C.I.L. Tg. 
Jiu 4—0 ; U.T.A.—F.C. Bihor 3—1 ; Șc. 
Sportivă Brașov—A.S. Armata Tg. Mureș 
1—0.

Returul va avea loc duminică, după 
cum urmează : F.C. Constanța—Politeh
nica Iași (ora 11) ; C.I.L. Tg. Jiu—Rapid 
București (ora 9,30) ; F.C. Bihor—U.T.A. 
(ora 10.30) și a.S. Armata Tg. Mureș— 
Șc. Sportivă Brașov (ora 12).

JOCURILE DE BARAJ
ALE CAMPIONATELOR

JUDEȚENE DE JUNIORI
Duminică vor avea loc primele jocuri 

de baraj ale echipelor campioane, jude
țene de juniori. Programul cuprinde ur
mătoarele partide :

GRUPA I î Foresta Fălticeni—Liceul 
nr. 2 iași ; Viitorul Vaslui—Campioana 
jud. Neamț : Liceul Sportiv FOcșani—Mi
nerul Comănești ; Olimpia Rm. Sărat— 
Progresul Brăila II ;

grupa A n-A : Campioana jud. Ialo
mița—I.T Constanța ; Argeșul Mihăi- 
lești—F.C. Petrolul II ; Petrolul Tirgo- 
viște—Campioana Municipiului București; 
Liceul nr. 1 Caracal—F.C. Argeș U (acest 
joc are loc la 6 iunie).

GRUPA A III-A : Universitatea Craio
va n—Tierna Orșova ; Minerul MoMoVa 
Nouă—Constructorul Hunedoara ; victo
ria Chișineu—Politehnica Timișoara II 5 
Recolta Hida—Minerul Voevozî ;

GRUPA A IV-A ; Liceul industrial cu- 
gir—Flacăra Horezul ; Viitorul Gheor- 
ghieni—Agronomia Tg. SecUicscu ; Lem
narul Tg. Mureș—Precizia Sâcele ; Glo
ria Bistrița n^OHmpla Baia Mare.

IORDĂNESCU
LUNI INDISPONIBIL

cum se știe, marți, lordă-. 
_ suferit o intervenție chirur

gicală. L-am rugat pe dr. D. Tomes, 
cu, medicul lotului național, cel ce 
l-a operat pe fotbalistul de la Stea- 
ua, să ne vorbească despre diagnos
tic și ce pronostic dă tn privința 
revenirii inter naționalului nostru pe 
stadion : „L-am operat mărfi pe Ior- 
dănescu. A fost vorba de o ruptură 
de menise extern, la genunchiul 
drept. N-au fost complicații și ope
ra-i-a a decurs în condiții bune. Dacă 
totul evoluează corespunzător previ
ziunilor meie, sper ca, după două 
luni, lordănescu să-și poată relua 
activitatea**.

După 
nescu a

PE SCURT
e Recordul întiibifl’Ibr înter-țări (bt- 

laterale) h dețin meciurile tMgaria — 
Austria. Cele două reprezentative s-au 
întî’nit în ultimele șapte decenii de 116 
ort ! Fotbaliștii maghiari au cîștigat de 
58 tie ori, austriecii de 24 de ori, cele
lalte 34 terminîndu-se la egalitate.

© portarul egiptean ai echipei Union 
Alexandria, Oraby, a reușit o porfor- 
inâliță Văr văzută : în teeOÎUl de Cupă 
cu rsmailia, Oraby a apărat nu mai pu
țin de 5 lovituri de la 11 m ! Motiv pen
tru care el a fost purtat pe brațe de 
suporterii echipei timp de mai millte 
ore pe străzile stTăvechiului ’brâș de pe 
litoralul mediteraniân !

& După ce Bobby Charlton a susți
nut ultimul meci din carieră, pe adresa 
sa din Manchester au sosit numeroase 
oferte pentru a-și continua activitatea. 
Scrisori și telegrame îl invitau să joace 
în Australia, S.U.A., Hong-Kong, R.S.A 
etc., la care Bobby a răspuns scurt și 
clar : „Hotărîrfea luată de a nu mai juca 
în vreo echipă este definitivă. Or.ee 
oferte sînt fcadarnice...*.

a Antrenorul echipei F.C. Năntes. Jose 
AiTibas, deține un record în prima ‘ișă 
a campionatului Franței De 13 a- el 
este antrenorul echlpet iar acum -a 
prelungit cohtradtui cu încă doi ani. 
Nici unul din antrenorii primei divizii 
franceze nu a fokt atît de constant cu 
formația pe care a pregătit-o.

Amintiri belgrădene Neo-torinCzul Helmut Haller primește omagiul 
muzical al muzicanților, pe străzile capitalei ingbslave. Pini ța lovitura 

de începere a finalei cu Ajax mai erau citeva ore. ..
Foto: ZIKA BORBA

studente.se


SPORTIVI ROMANI LA CAMPIONATELE EUROPENE

ALEC NASTAC SI SIMIAN CUȚOV 
Învingători pe ringul

de LA
BELGRAD, 2 (prin telex, de la 

trimișii noștri).
Campionatele europene de box 

amator au început în capitala 
Iugoslaviei în mijlocul unui inte
res care, firește, va crește pe mă
sura înaintării competiției în fa
zele tot mai decisive pentru ob
ținerea rîvnitelor medalii continen
tale.

Din punct de vedere strict pugi
listic, competiția a început cu două 
surprinzătoare momente; John 
Bam brick (Scoția) a fost creditat 
pe nedrept cu o victorie în fața lui 
Arii Dogru (Turcia), deși pentru 
toți a fost clar succesul pugilistului 
turc.

Meciul următor, tot în cadrul, ca
tegoriei semimuscă ne-a produs a 
doua surpriză. Marcat de lovitu
rile dure ale englezului Michael 
Abrams, tînărul campion al R.D-G. 
Jurgen Schultz a avut întreaga re
priză a treia ochiul drept tume
fiat și aproape închis de exage
rata umflătură. La intervenția nu 
destul de categorică a arbitrului 
francez Mascot, medicul de servi
ciu . a permis, în mod cu totul. inex
plicabil, continuarea luptei, deși 
era evident că boxerul german nu-și 
mai putea apăra șansele normal- 
în ultima partidă preliminară a 
categoriei Ștefan Băiatu a intîlnit 
un adversar dificil prin statura sa 
neobișnuită, finlandezul Jouni Jar- 
vinen. Cine ar fi crezut că la 48 kg 
ale celor mai mici boxeri, Ștefan 
Băiatu cu cei 1,69 m, va întîlni 
un adversar și mai înalt, care mă
soară 1,72 m! în meciul următor 
românul îl va avea ca adversar 
pe bulgarul Beihan Fuciadjiev, un 
tînăr de 19 ani înalt și mobil care 
folosește cu succes loviturile directe.

în reuniunea de după-amiază a 
celei de-a doua zi a întrecerilor 
au urcat în ring boxerii de la 
categoriile cocoș, semiușoară, și 
mijlocie. Singurul sportiv român 
care a evoluat în această primă 
gală a zilei a fost mijlociul Alee 
Năstac. El l-a întîtait pe irlandezul 
Christopher Elliott, un boxer înalt, 
bine clădit fizic, cu brațe lungi și
— cum s-a dovedit pînă la urmă
— destul de rezistent, de vreme 
ce a suportat două k.d.-uri, reve- 
nindu-și de fiecare dată. Năstac a 
început prudent lupta, cu îndelun
gate tatonări și abia în minutul 3 
o directă de dreapta recepționată

ECHIPA FEMININĂ DE ATIEIISM A ROMÂNIEI
A ÎM RECII! NEIOEANDA Șl A PIERDUT EA R.F. GERMANIA
• Bufanu, Cioltan și Menis învingătoare • Nou record național la 4 x 100 m

Ani de-a rîndul am așteptat diver
se legături telefonice cu te miri ce 
colț de Europă unde evoluau spor
tivii români și eram curioși să 
aflăm și rezultatul pe care atleta 
noastră Lia Manoliu 11 obținuse. De 
data aceasta cea care ne-a furni
zat amănunte și rezultatele întîlni- 
rilor echipei reprezentative feminine 
a României. cu R.F. Germania și 
.Olanda, a fost chiar... Lia Manoliu !

„La Osnabruck, delegația noastră 
s-a bucurat de o primire atentă, 
prietenească și extrem de căiduroa - 
să. A fost, de fapt, singura „căldu
ră" pe care am avut-o, căci condi
țiile atmosferice au fost de-a drep
tul imposibile (frig pătrunzător — 8 
grade, vînt foarte puternic, ploaie 
rece in rafale). Am tremurat puter
nic din cauza timpului, dar și din 
cauza... emoțiilor. Am trăit însă sa
tisfacția unei comportări frumoase 
a atletelor noastre care, spre deo
sebire de alte asemenea ocazii, s-au 
„văzut" pe stadion în focul întrece
rilor, fiind aplaudate îndelung.

Conform așteptărilor partida cu 
R.F. Germania a revenit gazdelor 
(79—56 p), în schimb fetele noastre 
au cîștigat, mult mai clar decît se 
anticipa, meciul cu Olanda (84—51 p). 
Trei atlete (Valeria Bufanu, Valen
tina Cioltan și Argentina Menis) au 
obținut victorii In probele lor, iar 
Viorica Viscopoleanu și Virginia 
Ioan au fost la un pas de a realiza 
succese în fața campioanelor olim
pice Rosendahl și Meyfarth. în 
sfîrșit, la 4x100 m echipa Bufanu, 
Lazăr, Mîrza și Condovici cu 45,6 a 
înregistrat un nou record republi
can".

Și acum rezultatele, care trebuie 
apreciate în funcție de condițiile 
atmosferice amintite : 100 m : Krausse 
(R.F.G.) 11.3, Felten (R.F.G.) 11,4, van. 
Gool (O) 11,5, Makkinje (O) îl,3, Con
dovici 11,8, Lazăr 12,0 ; 200 m: Wil-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BASCHET

PRIMA ÎNFRÎNGERE A ECHIPEI DINAMO: 85-86 CU STEAUA
CLUJ, 2 (prin telefon, de la co

respondenții noștri). în sala spor
turilor din localitate au continuat 
întrecerile ultimului turneu al 
campionatului republican de bas
chet masculin, încheiate cu urmă
toarele rezultate:

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 93—82, Cele două for
mații fruntașe au oferit, vineri sea
ră. un joc pasionant, deosebit de 
echilibrat, în care au fost necesare 
prelungiri. Timișorenii au abordat 
partida cu mult curaj, realizînd, ală
turi de bucureșteni, numeroase ac
țiuni spectaculoase. în balanța re
zultatului a contat, decisiv, acci
dentarea lui Czmor (la mijlocul re
prizei secunde) unul din baschetba- 
liștii de bază ai studenților, care au 
pierdut astfel mult din potențial. 
Steliștii au facilitat realizarea aces
tui joc strîns printr-o apărare foar
te „aerisită". Finalul întrecerii a 
fost dramatic, Universitatea izbu
tind egalarea în ultima secundă prin 
Weber, în urma unei pase ideale 
primită de la Czmor (care a conti
nuat să evolueze, dar șchiopătînd), 
în prelungiri, Steaua s-a impus evi
dent în fața unei formații în care 
majoritatea componenților, avînd 
cite patru faulturi, au acționat mai 
reținut. Au arbitrat bine N. Iliescu 
și V. Kadar,

ACADEMIA MILITARĂ — VO

BELGRAD
în plină figură de Elliott l-a obli
gat pe arbitrul de ring, grecul De- 
latolas, să-l numere pe boxerul ir
landez. După un minut și 51 de se
cunde din repriza a doua, irlande
zul, pus în vădită dificultate în 
urma unor serii de lovituri, a fost 
din nou numărat. în continuare, 
Năstac nu a urmărit scoaterea ad
versarului din luptă, astfel încât a- 
vantajul acumulat i-a asigurat o 
victorie clară cu 5—0. Următorul 
adversar al românului în sferturi
le de finală va fi Wolfgang Hei
mann (R.D.G.) (Heimann a luat 
locul lui Wittenburg). care l-a în
vins comod, dar fără a străluci, pe 
grecul Geanopoulos. Reuniunea a 
fost dominată de disputa cocoșilor 
Anatoli Leviscev (U.R.S.S.) și Va
clav Hocke (Cehoslovacia) în care 
cei doi au realizat un meci de toa
tă frumusețea, încheiat cu victoria 
surprinzătoare, dar meritată, a bo
xerului cehoslovac cu 3—2. CELE
LALTE REZULTATE : cat. cocoș : 
Madej (Polonia) b:p. (4—1) Dowling 
(Irlanda). Cosentino (Franța) b.p. 
(5—0) Oling (Finlanda) ; cat. semi
ușoară : Schoth (R.F.G.) b.ab. I Mi- 
lovanovici (Iugoslavia), Orban (Un
garia) b.p. (5—0) Kakouris (Grecia), 
Tomczyk (Polonia) b.p. (5—0) 
Trausmuth (Austria) ; cat. mijlocie: 
Lemeșev (U.R.S.S.) b.ab. II Rap- 
csak (Ungaria).

Duminică alți trei boxeri români 
vor susține meciuri: Gabriel Po- 
metcu — Kuznețov (U.R.S.S.), Paul 
Dobrescu — Yigit (Turcia) și 
Alexandru Popa — Kosunen (Fin
landa).

în cursul galei ■ de seară, într-un 
meci care a stîrnit. entuziasmul pu
blicului de-a lungul celor trei re
prize, Simion Cuțov l-a învins la 
puncte (5—0) pe irlandezul Charlie 
Nash, care a încercat să-1 pună în 
dificultate pe boxerul român, prin 
atacuri furibunde. Tînărul Cuțov 
nu s-a lăsat însă intimidat și ata- 
cînd debordant și-a trimis adversa
rul de două ori la podea în cursul 
reprizei secunde, cu serii foarte reu
șite de croșee cu ambele mîini.

Celelalte rezultate ale serii : Ca
tegoria cocoș : Eroglu (T) b.p. Prit
chard (T. Gal.), Milev (B) b.p. 
Racsai (Ung.) Cowdell (Angl.) b.p. 
pe Fotopoulos (Gr.) Categoria semi
ușoară : van Eck (O) b.p. Karlson 
(Ș). Radowski (R.D.G.) b.p. Tatar 
(T), Solomon (U.R.S.S.) b.ab. II Ben
nett (T. Gal.).

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCĂ

den (R.F.G.) 24,4, Kroniger (R.F.G.) 
24,4, Condovici 24,5, ...5. Lazăr 25,2; 
400 m : Frese (R.F.G.) 54,1, Weinstein 
(R.F.G.) 54,8, Lungu 55,5... 6. Sălăjan 
56,7; 800 m : Falck (R.F.G.) 2:06,5, 
Sila! 2:98,0, Ellenberger (R.F.G.) 
2:08,6, Fița 2:08,7 ; 1500 m : Tittel 
(R.F.G.) 4:23,3, Andrei 4:33,7, Linca 
4:35,4 ; 3000 m (HC) : 1. Marten
(R.F.G.) 9:30,8, Puică 9:33,4 ; 100 mg: 
Bufanu 13,0, Nolte (R.F.G.) 13,3. der 
Hoolț (R.F.G.), 13,5.,., 5. Mîrza 13,8 , 
4x100 m : R.F. Germania 44.5, Ro
mânia 45,6, Olanda 45,9; 4X400 ni :

r1.
Sezonul de trap pre

vede in acest an un 
campionat mondial, pro
gramat în august la 
New York. Una din 
cursele preliminare s-a 
desfășurat la sfîrșitul 
lunii trecute, pe hipo
dromul de la Solvalla. 
lingă Stockholm. Cu 
acest prilej, trăpașul 
suedez „Ego Boy“, con
dus de Ingemar Olofs- 
son, a reușit să mar
cheze o prețioasă vic
torie în fața unui con
curent de dincolo de 
Ocean, „Flower Child" 
(Joe O'Brian}. în foto
grafie : cei doi protago
niști ai cursei de la 
Solvalla trec linia de 
sosire.
Foto : PRESSENS BILD- 

Stockholm

INȚA BUCUREȘTI 71—51 (36-33)- 
Derby-ul codașelor s-a încheiat cu 
succesul deținătoarei „lanternei", 
care a jucat mai organizat și l-a 
avut pe Teodorescu în mare ver
vă. Voința a făcut o partidă foar
te slabă. Au înscris Teodorescu 24, 
Mărgineanu 13, Țurcanu 15, Mi- 
lea 8, Neagu 6, Bury 4, Marinescu 1 
pentru Academia Militară, respec
tiv Kiss 10. Giurgiu 9. Teodoru 8, 
Dumitru 6, Huzum 6, Bradu 5, Mo- 
drogan 5, Matei 2. Au arbitrat bine 
V. Kadar și D Crăciun.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— RAPID BUCUREȘTI 68—65 
(43—35). începutul a aparținut ra- 
pidiștilor care, avînd în Tursugian 
un „dirijor" deseori inspirat, au 
luat conducerea din start (min. 8, 
18—11). Studenții — fără Czmor și 
Ionescu (ultimul angajîndu-se tot 
mai mult în calitatea de antrenor)
— s-au încălzit greu. Folosind, 
însă, cu succes contraatacurile, reu
șitele pătrunderi ale lui Mănăilă, 
și recuperând majoritatea baloane- 
lor, ei au echilibrat jocul și au pre
luat inițiativa. După ce, în min. 24, 
timișorenii aveau un avans de 11 
puncte (48—37), în finalul disputei 
ei au părut obosiți și au trebuit să 
facă eforturi deosebite pentru a 
menține scorul favorabil. Reveni
rea rapidiștilor nu a putut fi în
cununată de succes, deoarece nu au

OPT DIN CEI NOUĂ LUPTĂTORI 
LA „GRECO-ROMAME- 

CONTINUĂ CURSA PENTRU MEDALII
HELSINKI. 2, (prin telex, de la 

trimisul nostru).
în impunătoarea ..J a a h a 11 i“ 

din localitate au continuat sîmbătă 
confruntările din cadrul Campiona
telor europene de lupte greco-roma- 
ne.

După ce a dispus în primul meci 
de Ferenc Seres (Ungaria), Gheor- 
ghe Berceanu s-a întâlnit cu bulga
rul Pavel Hristov. Prudent, sporti
vul român a încercat de cîteva ori 
să găsească o priză favorabilă ata
cului, însă adversarul său s-a apă
rat cu promptitudine de fiecare 
dată. In repriza secundă, Berceanu 
a reușit să finalizeze o fixare și să 
obțină astfel, un avantaj de un 
punct dar. cu toate acestea, și în 
pofida faptului că reprezentantul 
nostru a avut inițiativa pînă în fi
nalul întîlnirii, arbitrii au dictat o 
decizie de egalitate. Explicația stă 
în atacul încercat de Berceanu și 
contrat de Hristov, după care lup
tătorul bulgar a primit și el un 
punct.

în cel de-al treilea tur, Berceanu 
a fost liber și a intrat, astfel. în 
turul patru cu cele două puncte de 
penalizare în urma meciului egal 
cu Hristov. în acest timp. însă, 
luptătorul bulgar a susținut un 
meci decisiv cu sovieticul Vladimir 
Netvetaev, un alt pretendent la 
medalii. Această partidă închein- 
du-se la egalitate, rezultatul îl a- 
vantajează pe reprezentantul nos
tru.

La cat. 52 kg, juniorul Nicu Gin- 
gă a primit replica unui adversar 
susținut frenetic de public. Este 
vorba de luptătorul finlandez Han- 
nu Jarvinen, în compania căruia 
Gingă a făcut o partidă bună, con- 
ducînd în permanență (la un mo
ment dat chiar cu 20—0 !) și obți
nând în cele din urmă victoria prin 
descalificarea adversarului. Urmă
torul meci i-a adus tânărului nos
tru reprezentant încă o victorie, de 
această dată mai dificilă, adversar 
fiindu-i luptătorul cehoslovac Mi
roslav Zeman, clasat pe locul IV la 
J.O. de la Miinchen. Gingă nu s-a 
lăsat impresionat însă de renumele 
adversarului și chiar de la începu
tul reprizei întîi a obținut avantaj 
(3—0), țintuindu-l pe sportivul ce

1-t.F. Germania 3:42,7. Olanda 3:44,8, 
România 3:53,f ; înălțime : Meyfarth 
(R.F.G.) 1,82 m, loan 1,79 m, Bormua 
(O) 1,76 m, C. Popescu 1,73 m : lun
gime : Rosendahl (R.F.G.) 6,25 m,
Viscopoleanu 6,23 m, Popescu- 
Gheorghiu 6,16 m; greutate : Ciol
tan 17,36 m, Lcghin 15,35 m, Pallz- 
kill (R.F.G.) 14,86 m ; disc : Menis 
61,76 m, Westermann (R.F.G.) 59.36 m, 
Cataramă 57.46 m ; suliță : Peters 
(R.F.G.) 56,52 m, Koloska (R.F.G.)
54,38 m, Neacșu 51,18 m, ' Stancu 
48,48 m.

mai avut nici ei resurse fizice. Au 
înscris Gal 19, Cîmpeanu 15, Mănai- 
lă 14, Minius 12, Chirluță 4, Roxin 
4 pentru Universitatea, respectiv 
Simulescu 15, Vintilă 12, T. Stă- 
nescu 12, Vlădescu 12, Predulea 8, 
Florea 2, Tursugian 2, D. Stănes- 
cu 2. Au arbitrat bine A. Atanases- 
cu și Fr. Took.

STEAUA — DINAMO 86—85 
(41—57). Derby-ul campionatului, 
chiar dacă nu mai prezenta inte
res în privința stabilirii ierarhiei 
finale, a prilejuit o partidă de 
mare tensiune. în care rezultatul 
a fost incert pînă la fluierul final- 
Astfel, dinamoviștii, neînvinși Dină 
acum, au suferit, prima lor înfrîn- 
gere. în penultima etapă a între
cerii. La începutul -jocului, ambele 
formații au acționat crispat, au ra
tat mult, scorul mentinîndu-se 
strîns (min. 10. 22—22). în conti
nuare, campionii, beneficiind de 
un prim solist — Diaconescu — 
care a zburdat pur și simplu prin
tre adversari (între min. 8 și 20 
a înscris 21 de puncte), s-au dis
tanțat treptat, mai ales că baschet- 
baliștii de la Steaua au devenit ex
trem de nervoși (în special Tarău). 
în partea secundă a întîlnirii, di- 
namovistii nu au mai avut prospe
țimea din primele 20 de minute. în 
schimb steliștii. în sfîrșit mai calmi, 
s-au apropiat amenințător. După 
80—76 (min. 37) pentru Dinamo, cei 

hoslovac în pod. Inițiativa a apar
ținut, în continuare, luptătorului 
nostru care a fost declarat învingă
tor cu 11—7.

Marin Dumitru (cat. 57 kg.) l-a 
întîlnit în turul doi pe olandezul 
Fritz Larners. în fața căruia s-a do
vedit net superior, determinând ar
bitrii să-i acorde victoria prin des
calificarea adversarului. In turul 
trei, însă, Dumitru — care, nu tre
buie să uităm, este debutant la o 
competiție de asemenea anvergură 
— l-a întîlnit pe redutabilul luptă
tor sovietic . Iuri Sokolov, fiind în
vins la puncte.

Un alt debutant. Eugen Hupcă 
(cat. 68 kg) s-a prezentat pînă acum 
neașteptat de bine, reușind să in
tre în turul IV fără nici un punct 
penalizare. El i-a învins prin tuș 
pe albanezul Nikola Suvorov (în 
turul II) și. apoi, pe finlandezul 
Markku Yli-Isotalo.

în limitele categoriei 74 kg Adri
an Popa a fost învins de polonezul 
Stanislaw Kresinski. In meciul ur
mător, însă, el a obținut victoria 
în fața lui Ferenc Koesis (Ungaria), 
rămînînd în continuare în cursă.

La fel de modest în evoluție, ca 
și In ziua precedentă. Ion Gabor 
(cat. 82 kg) a pierdut și cel de-al 
doilea meci, cu polonezul Marian 
Czardybon, fiind obligat să iasă din 
întrecere.

Nicolae Negul putea obține vic
toria în meciul cu campionul olim
pic și mondial Valeri Rezanțev 
(U.R.S.S.) ! Luptătorul român a 
avut avantaj o bună parte din în- 
tîlnire dar, spre sfîrșitul partidei, 
el a fost neatent, dîndu-i adversa
rului posibilitatea să aibă inițiativa, 
în următorul meci, Neguț a rea
lizat o victorie, depășindu-1 la 
puncte pe redutabilul Czeslaw 
Kwiecinski (Polonia).

O mare (și neplăcută 1) surpriză 
pentru noi a fost înfrîngerea sufe
rită de campionul olimpic Nicolae 
Martinescu (la cat. 100 kg) în con
fruntarea sa cu bulgarul Kamen 
Lozanov (prin tuș, în prima repri
ză !). în sfîrșit. Victor Dolipschi 
(cat. +100 kg) a pierdut în fața lui 
Istvan Semeredi (Iugoslavia) si a 
făcut meci egal cu Omer Topuz 
(Turcia), urmând ca în turul ur
mător să primească replica reduta
bilului campion mondial și euro
pean, Alexandr Tomov (Bulgaria).

în urma acestor rezultate, luptă
torii români se află în continuare 
în cursa pentru medalii, excepție 
făcând doar Ion Gabor.

Costin CHIRIAC

In turneul u.e.f.a. de juniori

FORTE DEI MARMI 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru),

în cel de al doilea meci din ca
drul fazei pe grupe a Turneului 
U.E.F.A. echipa de juniori a R .mâ
niei a întîlnit, la Carrara, reprezen
tativa R.F. Germania. La capătul 
unui joc de nivel mediu, tinerii fot

care conduc cu 4 puncte (min. 39) 
sînt jucătorii de la Steaua : 84—80. 
Cu două secunde înainte de sfjr- 
șit. la 86—84 pentru Steaua. Cer
nea a transformat doar una din 
cele două aruncări libere de care 
a beneficiat și Steaua a cîștigat cu 
86—85. Au marcat Oczelak 25. Ta
rău 19. Dumitru 10. Baciu 8. Savu 
6. Pîrșu 6. Ceroat 6. Poleanu 6 
pentru Steaua, respectiv Diacones
cu 23. Popa 17, Georgescu 14. No
vac 12. Haneș 10. Cernea 5. Chivu- 
lescu 2. Niculescu 2. Arbitrii G. 
Dutka și M. Aldea, neinsoirati u- 
neori. au comis cîteva erori care au 
nemulțumit ambele echipe.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 78—63 (44—32).

UNIVERSITATEA CLUJ — FA
RUL CONSTANȚA 87—73 (34—36).

POLITEHNICA CLUJ — I.C.H.F. 
60—67 (35—32).

Mircea RADU 
Paul RADVANI

★
Programul jocurilor de duminică: 

de la ora 9; ICHF — IEFS, „U“ 
Cluj — Academia Militară, Dina
mo — Universitatea Timișoara; de 
Ia ora 16,30: Politehnica Bucu
rești— Rapid. Voința — Politehni
ca Cluj, Farul — Steaua.

NĂSTASE - GORMAN ÎN
PARIS, 3 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — In sfîrșit, 
o „zi plină" pe terenurile de la Ro
land Garros, ocolite de ploaia vrăș
mașă și oferind întreceri non-stop 
spectatorilor. în meci-vedetă, cam
pionul român Ilie Năstase, singurul 
dintre primii favoriți rămas în cursă, 
a dat o nouă dovadă a superiorității

nici un set pierdut, pînă acum, pe terenurile de laIlie Năstase — 
Roland Garros!

sale, surclasînd pe englezul Roger Tay
lor, abia promovat în sferturi de fina
lă după continuarea partidei sale cu 
P. Gerken, întreruptă de două ori 
pînă acum. Taylor cîstigase cu 6—4 
setul cinci (6—4, 6—4, 3—6, 6—7 în 
primele), fără să convingă. In fața 
lui Năstase, însă, el a fost o victi
mă docilă, din debutul partidei. Ro
mânul înscrie un 6—0, 6—2 în ceva 
mai mult de un sfert de oră, Taylor 
fiind depășit la toate încercările 
sale de a lua inițiativa. Urmează, 
pentru un moment, clasica relaxare 
a învingătorului distanțat, ceea ce 
echilibrează lupta, în ultimul set. 
Se cîștigă pe serviciu pînă la tie
break, cînd Năstase, cu un sprint 
oportun, pune capăt luptei în fa-

1-0 (1-0)
baliști români au cîștigat la limi
tă, dar meritat, cu scorul de 1—0 
(1—0). Unicul gol al partidei a fost 
marcat în min. 13. de către Crișan, 
care a finalizat, cu capul, o cen
trare a lui Râducanu, după ce aces
ta din urmă a „înșirat", în viteză, 
cîțiva adversari. Foarte bun arbi
trajul englezului I. Petridge.

Echipa noastră a jucat în urmă
toarea alcătuire : Citirea — COTIGĂ, 
Negruțiu, Naghi, LUCUTA — MUN- 
TEANU, Huriei, Iuga — CRIȘAN, 
Râducanu. STOICA.

în cealaltă partidă a grupei A, 
Italia — Norvegia 1—0 (0—0).

Mihai IONESCU

65 DE ȚĂRI ÎNSCRISE 
LA UNIVERSIADA 73
PARIS, 2 (Agerpres). — în vede

rea Jocurilor mondiale universita
re de vară ce vor avea loc anul 
acesta între 15—25 august la Mos
cova, Comitetul executiv al Fede
rației internaționale a sportului 
universitar (F.I.S.U.) s-a întrunit la 
Paris.

Cu acest prilej, secretarul comi
tetului de organizare a Universia
dei, N. Kulikov, a prezentat un ra
port cu privire la pregătirile făcute 
la Moscova, pentru a oferi partici- 
panților cele mai bune condiții de 
concurs. Delegatul șovietic i-a in
format pe membrii comitetului 
F.I.S.U. despre instalațiile și ba
zele sportive pe care se vor desfă
șura întrecerile Universiadei ’73, 
cea mai mare competiție polispor
tivă a acestui an.

Pînă la 1 iunie, la Universiada 
de la Moscova și-atu anunțat parti
ciparea delegații sportive studențești 
din 65 de țări.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La capătul celei de a XIV-a etape a 
Turului italiei (Bolsena — Florența, 195 
km) victoria a revenit ciclistului ita
lian Franco Moser. în 5h 39:35* ujrnat 
de compatriotul său Bdggiali. și spanio
lul Fuentes — același timp. în’ clasamen
tul general continuă să conducă asul 
belgian Eddy Merckx, urmat de italienii 
Battaglin — la 6:39, Gimondi — 7:27 și 
Panizza — 8:23.
B
La Minsk, atletul sovietic Vasili Hme 
levski a stabilit cea ni ai bună perfor
manță mondială în proba de aruncarea 
ciocanului, cu rezultatul de 73,40 m.*1
în cadrul concursului atletic de la Craw
fordville (Indiana), cunoscutul record
man american Rod Milbum a stabilit 
cea mai bună performanță mondială a 
anului în proba de Ho m garduri, cu 
timpul de 13.2 sec. La Eugene (Oregon), 
Steve Prefontaine a stabilit dea 
bună performanță mondială a sezonu
lui în proba de două mile, cu timpul 
de 8:24,6. Recordul mondial în această 
probă este deținut de finlandezul Lasse 
Viren cu 8:14,00.
■
Turneul internațional de fotbal de la 
Saragossa s-a încheiat cu victoria for
mației Borussia Moenchengladbach. în 
finala competiției, fotbaliștii vest-ger- 
mani au învins cu scorul de 2—0 (0—0) 
echipa T.S.K.A. Septemvrisko Zname

voarea sa. Scor i 6—0, 6—2. T—6
pentru Ilie Năstase.

Viitorul adversar al favoritului 
întrecerii va fi americanul Tom 
Gorman. Acesta a ținut să corecteze 
inechitatea ce i s-a făcut, nefiind 
ales drept cap de serie, de data a- 
ceasta în detrimentul fostului dublu 
campion internațional al Franței,
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tenismanul praghez Jan Kodes. în 
patru seturi, acerb disputate, cu 
multe faze de spectacol, Gorman 
se detașează în învingător, cu 6—4, 
7—6, 4—6, 6—1. Deci, prima semifi
nală : Ilie Năstase — Tom Gorman. 
Ea este programată pentru luni, 
finala urmînd să se dispute marți.

Și în partea de jos a tabloului de 
simplu masculin, -s-au făcut preci-

LUCRĂRILE COMISIEI MEDICALE C.I.O.
MOSCOVA, 2 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat ziarului 
„Sovietski Sport", Alex de Merode, 
președintele Comisiei medicale a 
C.I-O., a declarat printre altele: 
„Lucrările Comisiei, desfășurate la 
Moscova în cele mai bune condi- 
țiuni și într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă, vor avea un rol im
portant penru dezvoltarea viitoare 
a activității sportive. Astfel, con
sider salutară hotărirea de a se 
acorda țărilor în curs de dezvolta
re ajutor în domeniul medicinii 
sportive. Vor fi trimiși în diferite 
țări ale lumii specialiști și medici 
pentru a acorda asistență cluburilor

„TRASEUL MORȚII"
Aflat la o aruncătură de băț de 

Milano, circuitul de la Monza este 
recunoscut în lumea bolizilor cu 
două și patru roți drept pista cea 
mai rapidă, pe care belgianul 
Jacky Ickx a stabilit acum. un an 
recordul mondial de viteză în cir
cuit, kilometrajul mașinii sale a- 
tingînd impresionanta medie ora
ră de 215,88 km. Rapidă și pericu
loasă deopotrivă, căci după război 
pe pista de la Monza s-au produs 
12 accidente tragice, tot atitea 
momente de doliu pentru zbuciu
matul univers al piloților de dife
rite formule...

In repetate rînduri, automibi- 
iiști și motociclițti de renume 
mondial au criticat — sau chiar 
boicotat — circuitul din preajma 
Milanului, solicitînd organizatori
lor măsuri suplimentare de secu
ritate, dar de tot atîtea ori ace
iași obsedați de viteză și-au ali
niat mașinile la start, strinși în 
chingile unor contracte care pre
văd, între altele, obligativitatea de 
a alerga pentru firma care plă
tește. In urmă cu 12 ani, circuitul 
de la Monza a fost însîngerat de 
un accident neobișnuit : vest-ger- 
manul Graf Trips a ieșit de pe 
pistă, repezindu-se în tribuna ar
hiplină, numărul victimelor — 16 
— depășind ceea ce specialiștii au 
numit, cu amară ironie, „limita 
acceptabilă".

Circuit pentru automobiliști și 
motoci'Ciiști deopotrivă, Monza s-a 
îndoliat duminica trecută din nou. 
Italianul Renzo Pasolini și finlan
dezul Jarno Saarinen — mare spe
ranță a sportului pe două roți, 
singurul care reușise în vremea 
din urmă să-1 întreacă, în bărbă

Sofia. Cele două goluri au fost înscrise 
de Jenssen (min. 60) și Heynckens 
(min. 65).«
Turneul de tenis de Ia Surbiton (Anglia) 
a programat partidele semifinale ale 
probelor de simplu. Tn concursul mascu
lin. australianul Tony Roche l-a între
cut cu 7—5. 7—9. 7—5 pe indianul Jaidep 
Mukherjea, iar Owen Davidson (Austra
lia) a dispus cu 4—6. 6—3, 6—4 de com
patriotul său Bob Giltinan. Finala pro
bei feminine se va disputa între jucă- 
toarea americancă Ann Kiyomura (6—1» 
6—4 cu tenismana engleză Lindsay 
Blatchford) și australianca Wendy Turn
bull (6—2, 6—1 cu englezoaica Sue Map
pin).
a
La Bratislava s-a disputat o partidă 
amicală de fotbal între selecționatele 
de tineret ale Cehoslovaciei și Angliei. 
Tinerii fotbaliști cehoslovaci au termi
nat învingători cu scorul de 3—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Sveglik (min. 
6 și 58) și Melichar (min. 32).■
Selecționatele de fotbal (amatori) ale 
Italiei și Greciei s-au întîlnit într-un 
meci amical în localitatea italiană Leceo. 
Victoria a revenit, cu scorul de 3—o 
(1—0), gazdelor.■
Campionatul masculin de baschet al 
Spaniei a fost cîștigat la actuala ediție

SEMIFINALE
zări. Adriano Panatta l-a învins pe 
copllul-minune Bjorn Bora cu 7—6, 
2—6, 7—5, 7—6 cu destulă trudă. în 
contrast, veteranul Nikola Pilici n-a 
avut probleme în fața lui Frank 
Froehling: 6—2, 6—2, 6—3. în ulti
mele două „sferturi", duminică, se 
întîlnesc : Okker — Panatta și Pilici 
— Bertolucci.

La feminin, turneul este în pra
gul finalei. Și-o vor disputa ameri
canca Chris Evert — lidera Marelui 
Premiu — și campioana australiană 
Margaret Court. Ultima a dispus, 
în semifinale, de mai tînăra sa 
compatrioată, Evonne Goolagong, cu 
6—3, 7—6. Simplă formalitate pen
tru Evert în fața Franțoisei Durr i 
6—0, 6—1 !

Iată și rezultatul primei semifina
le a probei masculine de dublu i I. 
Năstase (România), J. Connors 
(S.U.A.) — J. Fassbender, H. J. Poh- 
mann (R.F.G.) €—4, 7—6. Adversari 
în finală, Newcombe — Okker sau 
Carmichael — McMillan, care joacă 
în momentul cînd sînt transmise a- 
ceste rînduri.

GILES DELAMARRE 
„Miroir"—Paris

LA DORTMUND

V. CIOCÂLTEA A REMIZAT 
CU PAUL KERES

în penultima rundă a turneului 
internațional de șah de la Dort
mund, Parma l-a învins pe Keene, 
iar Kunstowicz a cîștigat la Veste- 
rinen. Șahistul român Victor Cio
câltea a remizat cu marele maestru 
sovietic Paul Keres, rezultat con
semnat și în partidele Andersson—■ 
Kestler, Gerusel — Dueball, Maro- 
vici—Hecht și Spasski—Paoli.

în clasament, înaintea ultimei 
runde, continuă să conducă marii 
maeștri Boris Spasski (U.R.S.S.)^<7 
Hans Joachim Hecht (R. F. Ge.- 
mania), cu cite 9 puncte fiecare, 
urmați de Andersson (Suedia), 
Popov (Bulgaria) — 8*7« puncte. 
V, Ciocâltea se află pe locul 9, cu 
7 puncte.

sportive. De asemenea, cu prilejul 
marilor competiții internaționale și 
al Jocurilor Olimpice, Comisia me
dicală a C.I.O. va organiza centre 
speciale de asistență medicală", 
în cadrul lucrărilor s-au luat, de 
asemenea, hotărîri în ceea ce pri
vește combaterea practicii dopin
gului și găsirea de noi metode 
pentru efectuare» controlului anti
doping.

Vizitînd bazele sportive din ca
pitala U.R.S.S., Alex de Merode a 
declarat că Moscova poate fi ori- 
cînd gazda Olimpiadei, avînd un 
echipament sportiv excelent.

ție și temeritate, pe campionul 
mondial al probei, superbul Gia
como Agostini — au plătit cu via
ța nesiguranța pistei de lingă Mi
lano, mărind cu încă două numă
rul victimelor cerute, asemenea 
unui tribut absurd, de virajele de 
la Monza.

Cursa abia Începuse, se ajun
sese la cel de al treilea viraj din 
primul tur, cînd Pasolini și Saari
nen au derapat, mașinile lor lu- 
înd foc și dînd naștere unei am-' 
buscade cumplite, care a acciden- • 
tat pe aproape jumătate din par
ticipant!, din fericire răni ușoare, 
pe care cîteva săptămîni de spi
talizare se pare că le vor vin
deca.

Cu trei zile înainte de cursă, 
blondul Saarinen declara la o con
ferință de presă : „Va fi foarte 
greu pentru mine să termin tra
seul Suprafața pistei se potri
vește, cred, curselor de automobile, 
dar nu-mi pare cea mai indicată 
pentru competițiile de motoci- 
clism".

Așteptat acasă de doi copii, 
Jarno Saarinen nu va mai termina 
niciodată cursa de la Monza, 
moartea lui zguduitoare — nu pri
ma și, desigur, nici ultima pe cir
cuitul italian — punind si mai 
mult sub semnul îndoielii dreptul 
organizatorilor de a mai include 
traseul de lingă Milano între ma
rile curse ale anului.

Mai mult ca oricînd, neinfrica- 
ții piloți — care acceptă acciden
tele între riscurile firești ale unei 
meserii periculoase — numesc cir
cuitul de la Monza, cu voce tre
murată, „traseul marții".

de formația Real Madrid, care a termi
nat neînvinsă competiția, totalizînd 66 
de puncte din 30 de meciuri. Pe locul 
secund s-a clasat Juventud Badalona — 
52 p, iar locul trei a fost ocupat de B.C. 
Barcelona — 46 p.

Astăzi se desfășoară „Marele Premiu de 
la Monaco", a 6-a probă a campionatului 
mondial de automobilism (formula I). La 
startul cursei vor fi prezenți brazilianul 
Emerson Fittipaldi, liderul clasamentu
lui, scoțianul Jackie Stewart, francezul 
Franțois Cevert, belgianul Jacky ickx, 
suedezul Ronnie Peterson, neozeelande
zul Denis Hulme și alții. La ultimul an
trenament oficial cel mai bun timp a 
fost obținut de Jackie Stewart (la vola
nul unei mașini „Tyrell Ford“), care a 
parcurs un tur de circuit (3,278 krm în 
1:27,5, cu o medie orară de 134.866 km.

Atletul francez Roger Quemener conti
nuă să conducă în tradiționala cursă in
ternațională de marș Strasbourg—paris. 
La punctul de control de la Bar le Duc 
(situat la km 273), Roger Quemener a 
trecut primul, cu un minut avans față de 
cel de-al doilea clasat, Josy Simon 
(Luxemburg), i-au urmat belgienii Emile 
Aalomaine — la 47 min, Robert Rinchard 
— la lh 13 min și francezul Claude Be- 
dee — la lh 56 min. Dintre cei 20 de 
concurenți care au luat startul, patru au 
abandonat.

Redacția administrația: Bucurețtl, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, Interurban 72 ți 286; telex: sportrom buc. 180. Tiparul I. P. „Informația", București 40 368

l


