
VIZITA OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ 
A ȘAHINȘAHULUI IRANULUI,

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
• Continuarea convorbirilor oficiale • Semnarea Declarației solemne a Republicii 

Socialiste România și Iranului • Vizitarea zonei industriale Pipera și a Muzeului de 
istorie al Republicii Socialiste România • Dineu oficial

Marți 5 iunie 1973

Luni dimineață au continuat con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Imperială Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Convorbirea dintre cei doi șefi de 
stat s-a desfășurat într-o atmosferă 
de deplină înțelegere reciprocă, de 
caldă prietenie.

★
Luni, 4 iunie, la Palatul Consi

liului de Stat, a avut loc ceremonia 
semnării Declarației solemne a Re
publicii Socialiste România și Ira
nului.

Declarația solemnă a fost semnată 
de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranului. 
Documentul poartă, de asemenea, 
semnăturile miniștrilor afacerilor 
externe ai celor două țări — Geor
ge Macovescu și Abbas Aii Khalat- 
bari.

La ceremonia semnării Declara
ției solemne au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Imperială, Farah Pahlavi Șahbanu.

După semnarea Declarației so
lemne, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr își 
string cu căldură mîinile, în aplau
zele celor prezenți.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au rostit cuvîntări.

★
în. cursul după-amiezii, președin

tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Impe
rială, Șahinșahul Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
au făcut o vizită la Fabrica de e- 
lemente de automatizare — Bucu
rești și Ia Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

Vizita a permis distinșilor oaspeți 
continuarea contactului nemijlocit 
Cu realitățile economiei românești 
în plină dezvoltare, precum și cu
noașterea unor momente de seamă 
ale istoriei poporului nostru, ale 
luptei duse de înaintași pentru păs
trarea ființei naționale, pentru ne- 
atîrnare și progres, ale civilizației 
care s-a dezvoltat și a înflorit pe 
meleagurile românești.

Totodată, ea a prilejuit o nouă 
manifestare a sentimentelor de 
prietenie pe care le nutrește popo
rul român fată de poporul iranian, 
de stimă față de șeful statului 
iranian. Mii de bucureșteni și-au 
exprimat din nou, entuziast, dra
gostea față de conducătorul statu
lui nostru, prețuirea deosebită ce 
o acordă pentru preocuparea sa 
neobosită consacrată dezvoltării 
patriei noastre, întăririi păcii și co
laborării internaționale.

Fabrica de elemente de automatiza
re, unitate reprezentativă a indus
triei românești, aflată într-un proces 
continuu de înnoire și moderniza
re, i-a primit sărbătorește pe înalții 
oaspeți.

în întîmpinarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Iranului, au 
venit ministrul Industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electro
tehnicii, Virgil Actarian, și membri 
ai conducerii, ai Centralei indus
triale de electrotehnică și automa
tizări și ai întreprinderii vizitate. 
Un grup de tineri și tinere oferă 
înalților oaspeți buchete de flori. 
Prezintă onorul o unitate a gărzi
lor patriotice și formațiilor de pre
gătire militară a tineretului pen
tru apărarea patriei.

Cei doi șefi de stat sînt invitați 
cu deosebită cordialitate să viziteze 
o reprezentativă expoziție cu pro
dusele fabricii.

înaltii oaspeți vizitează apoi o. 
expoziție a produselor realizate de 
unități ale Centralei industriale de 
electronică și automatizări, de pe 
platforma Pipera.

în hala de montaj, adevărat la
borator de creație, unde tehnicita
tea și precizia cele mai înalte be
neficiază de un grad ridicat de pro
fesionalizare a lucrătorilor, de mi
gala proprie unor mîini de adevă
rat! artiști, înalților oaspeți li se 
face o caldă primire.

în încheierea vizitei. Șahinșahul 
Iranului semnează în Cartea de o- 
noare a fabricii, exprimînd impre
sia deosebită pe care i-a lăsat-o a- 
ceastă modernă unitate. „Ceea ce 
ați realizat — a spus înaltul oaspe
te — este garanția unor noi succe
se. a unui viitor fericit".

Pe platoul din fata fabricii, oas
petele iranian are ocazia să ad-

mire produsele unei alte ramuri 
industriale românești, aflată, la 
rîndul său, în plin proces de afir
mare. Este vorba de industria ro
mânească de autovehicule, repre
zentată aici prin cunoscutele auto
turisme de teren Aro — M 241 și 
M 461 — ce se exportă în nume
roase țări ale lumii.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
. cei doi șefi de stat părăsesc între
prinderea în aclamațiile mulțimii, 
pentru a efectua în continuare o 
vizită cu mașina de-a lungul plat
formei industriale Pipera, un ade
vărat centru al electronicii româ
nești .

După moderna zonă industrială 
Pipera, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și Maies
tatea Sa Imperială Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi, fac 
o vizită la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România,

Pe Calea Victoriei, în fața Mu
zeului de istorie, numeroși bucu
reșteni salută cu multă căldură 
pe cei doi șefi de stat.

Prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, și Flo
rian Georgescu, directorul muzeu
lui. întîmpină pe oaspeți. îi conduc 
să viziteze muzeul.

în tot timpul vizitei, suveranul 
Iranului a urmărit cu mult inte
res explicațiile ce i-au fost date, 
a admirat bogatele vestigii ale ci
vilizației strămoșilor, ale istoriei 
poporului român.

Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a semnat apoi 
în Cartea de onoare a Muzeului.

La plecare, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au aclamat 
din nou. cu multă căldură, pe con
ducătorii celor două state, și-au 
reafirmat sentimentele prietenești 
față de poporul iranian, bucuria și 
satisfacția pentru bunele relații 
statornicite între România și Iran.

★
Maiestățile Lor Imperiale Mo

hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului, și Farah Pah
lavi Sahbanu au oferit luni, la Pa
latul primăverii, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prjetenie.

Vineri și simbătă, in Capitală

ROMÂNIA - IRAN

LA SĂRITURI ÎN APĂ
Bazinul acoperit „23 August" va 

găzdui, vineri și simbătă, concursul 
prietenesc de sărituri în apă din
tre reprezentativele României și 
Iranului.

Vineri, de la ora 10 și de la ora 
17, se vor disputa întrecerile la 
platformă fete și trambulină băieți, 
iar simbătă, la aceleași ore, saltu
rile la trambulină fete și platfor
mă băieți. Lotul român este alcă
tuit din Ion Ganea, Vasile Nedelcu, 
Ion Ilieș, Alexandru Bagiu, Mela
nia Decuseară, Ecaterina Dumitriu, 
Liliana Popescu și Mihaela Atana-

siu. Gerhard Fabich și Sorana Pre- 
lipceanu, fiind reținuți de examene 
școlare, nu vor concura.

Marginalii la etapa a XXV-a a Diviziei A la fotbal

UMIL „ECUAJII" 
ALE CAMPIONĂTUIDI 

ȘI-AU PRIMIT REZOLVAREA ?
Portarul clujean To- 
toianu plonjează cu
rajos la picioarele 
înaintașului constăn- 
țean Mărculeseu, 
salvîndu-și echipa 
dintr-o nouă situa
ție critică (fază din 
meciul F. C. Con
stanța „U" Cluj 

4—0)

Foto î S. BAKCSY

„Cursa de 18 zile" a demarat, 
duminică, atît de puternic, incit 
mulți dintre noi se întreabă, acum, 
dacă nu cumva această primă eta
pă din ultimele șase runde ale cam
pionatului n-a și rezolvat ecuațiile 
fundamentale ale clasamentului. Și 
aceasta pentru că, duminică, în pri
ma manșă de contratimp, liderul 
a sprintat vijelios, sufocînd Steaua 
pe terenul său, Dinamo n-a rezistat 
ritmului Ia Reșița, ceea ce a produs 
în fruntea clasamentului o distan
țare de patru puncte, pare-se deci
sivă, în timp ce „lanterna roșie", 
Sportul studențesc, cedînd un punct 
pe teren propriu și-a redus mul-

S-a dat startul într-o serie a băieților în disputa pentru cel mai bun 
patinator al Școlii generale 204

Fotoi Paul ROMOȘAN

Inaugurarea bazei sportive 
la Școala generală 204 din Capitală...

...a prilejuit o frumoasă serbare
Duminică a fost o zi deosebită în 

viața Școlii generale 204 din car
tierul Drumul Taberei. A avut loc, 
într-un cadru festiv, inaugurarea 
bazei sportive amenajată prin 
munca patriotică a elevilor, eu 
sprijinul cadrelor didactice, al co
mitetului de părinți și al întreprin
derii de construcții metal-lemn, 
care patronează școala. Baza se 
compune din două terenuri de 
handbal, unul de baschet, altul de 
volei și tenis (prin coborîrea fi- 
leului) — toate bituminizate, o pis
tă de alergare cu culoare, un por
tic de gimnastică și un sector pen
tru ștafete aplicative.

După o frumoasă festivitate de 
deschidere, a urmat premierea ce
lor mai harnici în munca pentru 
realizarea bazei sportive. Directorul 
școlii, Jeanc Mălin, i-a felicitat pe 
cei evidențiați și le-a înmînat di
plome de onoare. Mulțumit de cele 
realizate, tovarășul Jeane Mălin 
ne-a declarat : „Pentru noi este o 
mare să’bătoare. Școala a fost dată 
în folosință doar de doi ani și a- 
cum avem în clasele I—VIII aproa
pe 2000 de elevi. Prin această oază 
sportivă am îndeplinit un eehi 
deziderat al școlarilor care, normal, 
sînt dornici de mișcare, de exer
cițiu fizic și sport. Condițiile crea

te acum sînt dintre cele mai priel
nice. Catedra de specialitate, care 
numără 7 profesori, este datoare să 
muncească astfel ca în scurtă vre
me școala noastră să înregistreze 
rezultate cit mai bune și pe linie 
de sport. Ne vom strădui, și sper 
că vom reuși la fel de repede, să 
ne construim și o sală de gimnas
tică și atunci putem afirma că 
avem toate condițiile pentru buna 
desfășurare a activității de educa
ție fizică și sport, atît de impor
tantă pentru dezvoltarea armoni
oasă a tineretului nostru".

Au urmat, apoi, întreceri de cros, 
patine pe rotile, ștafete aplicative 
și meciuri de mini-fotbal. Lp emo
țiile evidente ale micilor concurenți 
(este greu de descris „febra de 
start" a crosiștilor sau crosistelor 
din clasele I!) s-au adăugat, cu 
amploare — parcă — mai mare, cele 
ale părinților. Printre aceștia s-au 
aflat maestrul emerit al sportului 
la lupte greco-romane Gheorghe 
I’opovici, care ne-a spus că ...a tre
murat înaintea plecării în cursă a 
fetiței sale, Ruxandra (clasată pe

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)

FERMITATE Șl INTRANSIGENȚĂ 
FATĂ DE ACTUL ANTISPORTIV1 

f

Spiritul de cinste și corectitudine, de loialitate și cavalerism, 
reprezintă una din trăsăturile fundamentale ale întrecerii de 
pe stadion. In ea rezidă, de altfel, sensul de a exista al spor

tului, vocația lui, scopurile de înaltă noblețe ce și le-a înscris pe 
frontispiciu. A ști să cîștigi cu modestie, a ști să pierzi cu demni
tate in fața unui adversar mai bun — iată prima lecție dintr-o 
șegală aspră, a cărei menire principală este să pregătească oameni 
și abia după aceea campioni.

Toate aceste lucruri sînt. fără îndoială, bine cunoscute. Docu
mentele partidului nostru privind ridicarea continuă a nivelului 
de educație a cetățenilor, memorabilele „Teze din iulie 1971“, ela
borate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Expunerea sa la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, privind programul partidu
lui pentru îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așe
zarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și 
echității, în sfîrșit Proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniș
tilor. acest veritabil cod moral de comportare a oamenilor, arată 
necesitatea desfășurării în continuare a muncii de educație socia
listă și comunistă, operație de durată, ce presupune metodă, or
ganizare și perseverență.

în această acțiune vastă, de mare responsabilitate față de 
noi înșine și față de generațiile viitoare, mișcarea sportivă este da
toare să-și aducă un aport consistent. Recenta ffotărîre a Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie subliniază drept o 
sarcină de bază pentru organele și organizațiile noastre ridicarea 
necontenită a nivelului de conștiință a maselor de sportivi. In 
această direcție, primii chemați de a se consacra unui asemenea 
ideal înalt sînt, bineînțeles, educatorii, profesorii de educație fizică, 
în misiunea cărora cade obligația gingașă de a modela nu numai 
trupuri viguroase, dar și caractere integre.

Spre cinstea, ei, marea masă a dascălilor de sport se achită 
bine de această îndatorire și am avut nu o dată ocazia de a-i 
elogia pe cei mai buni. Din păcate, însă, apar pe alocuri manifestări 
reprobabile, străine spiritului și moralei noastre socialiste, în care 
unii „oameni de la catedră" pătează toga imaculată a acestei minu
nate profesii.

Nu mai tîrziu decit în ziarul nostru de ieri am avut prilejul 
cu totul neplăcut de a consemna încercarea de fraudă comisă de

(Continuare în pag. a 3-a)

Gheorghe Berceanu (stingă) și Nicolae Martineșcu la cîteva minute după 
sosirea pe aeroportul Otopeni Foto 1 Th. MACARSCHI

LUPTĂTORII ROMÂNI S-AU ÎNTORS
DE LA HELSINKI

• Scurte declarații ale lui Gheorghe Berceanu și Nicolae Martineșcu
Asistență numeroasă, freamăt, flori, 

ieri seară la Aeroportul Internațional 
Otopeni. Atmosferă caracteristică pri
mirii unor sportivi fruntași, care se 
întorc încununați de succes de la o 
mare întrecere.

Cu cursa de Copenhaga s-au îna
poiat în țară luptătorii români parti
cipant! la C.E. de „greco-romane" de 
la Helsinki. Ne facem loc cu 
greu pentru a-i solicita lui 
Gheorghe Berceanu o scurtă 
declarație. Iată ce ne spune campio
nul european: „Tragerile la sorți 
ini-au destinat un drum foarte greu, 
în care punctul „cheie" a fost meciul 
cu luptătorul bulgar Pavel Hristov. 
Mă aflam la prima întîlnire cu el 
și nu-i cunoșteam, deci, potențialul. 
Datorită unei greșeli de tactică am 
fost nevoit, să mă mulțumesc doar cu 
un meci egal, rămînînd, însă, cu con
vingerea că Hristov este un adversar 
destul de dificil. După acest moment 

de „suspense" am fost liniștit și în

crezător în forțele mele, fapt care 
m-a ajutat să cuceresc pentru a treia 
oară titlul de campion al continentu
lui”.

Cel de-al doilea sportiv* pe care 
l-am interpelat a fost medaliatul cu'.' 
bronz, Nicolae Martineșcu. El ne-a 
spus : „Acest Joc trei mă mulțumește, 
pentru că toți adversarii mei au fost 
extrem de puternici și, în plus, am 
fost nevoit să-mi apăr șansele acci
dentat de două ori la rind. Din clipa 
in care s-a încheiat, însă, ultima par
tidă mă gîndesc la un singur lucru 
— campionatele mondiale. Ele îmi pri
lejuiesc revanșa și voi face imposi
bilul ca să mi-o iau 1"

Ediția a XX.IV-a a campionatului republican de baschet masculin s-a încheiat duminică. în Sala sporturilor 
din Cluj, prin victoria echipei DINAMO BUCUREȘTI (antrenor prof. Dan Niculescu), care cucerește pentru 
a 11-a oară titlul național. Sportivii dinamoviști au susținut 33 de meciuri, dintre care au cîștigat 31 și au 
pierdut două (cu Steaua și cu Universitatea Timișoara). In imagine, lotul campionilor: de la stînga la dreapta, 
rîndul de jos: Radu Diaconescu-căpz'tauuZ echipei. Nicolae Rotaru, Vasile Popa. Dinu Haneș. Mircea Chi- 
vulescu, Dan Niculescu; rîndul de sus: Victor Ghenovici-secretărul secției. Dan Georgescu. Âdolf Cernea, 
Dan Niculescu-antrenoruZ echipei. Pavel Visner, Gheorghe Novac, Virgil * Constantinescu-masorul echipei.

Foto: Luca ANDREI-Cluj 
Citiți, în pagina a ll-a, comentariul la încheierea diviziei A,

• Universitatea Craiova șl certifica
tul său de garanție • Pe itinerarul 
cursei de salvare • Cu cine mal au 
de jucat echipele din coada clasamen
tului • Ce ne va mal aduce etapa de 

miine!
te din marile Iluzii ale unei primă
veri, totuși, frumoase.

Ar mai rămîne, logic, un singur 
mister, cel din jurul penultimei 
clasate, poziție de care fug la ora 
actuală nu mai puțin de șapte e- 
chipe. Dar dincolo de toate, aceas
tă spectaculoasă și eficace a 
XXV-a etapă de campionat a creio
nat puternic două stări de fapt 
profunde ce pot explica, în fond, 
însăși structura actualului campio
nat.

E vorba, în primul rind, de me
rituoasa Universitatea Craiova, al 
cărei joc cu Steaua și, desigur, acest 
surprinzător 6—2 realizat la Bucu
rești, nu numai că a risipit unele 
îndoieli, dar a și dat măsura aces
tei echipe talentate. Ieri dimineață, 
în fața federației, antrenorul Con
stantin Cernăianu, copleșit de felici
tări, explica simplu excelenta po
ziție ocupată acum de formația sa 5 
„în ultimele 18 etape am pierdut 
un singur joc, Ia Pitești. In depla
sare, echipa joacă mai bine deci* 
acasă, unde terenul nostru denive
lat reprezintă un handicap". Aceas
tă formulare „în deplasare echipa 
joacă mai bine" înseamnă, de fapt, 
13 puncte realizate datorită spiritu
lui ofensiv dovedit de studenții 
craioveni în acest campionat. Pen
tru că jocul lor modern, deschis, 
predispus contraatacurilor fulgeră
toare purtate de Marcu, Oble- 
menco și Țarălungă (chemați în a-» 
ceasta primăvară și la lotul repre
zentativ), dublat de masivitatea și 
decizia „uriașilor" din apărare, și-a 
găsit împlinirea mai ales prin efica
citatea excelentă din deplasare, 
Universitarii craioveni deținînd în 
această direcție un record care va 
fi, probabil, greu de egalat: 27 de 
goluri înscrise pe terenuri străine 
în 13 etape (!), mai multe decit au 
reușit ei în cele 12 partide susținu
te pe „Centralul" din Craiova, și 
mai multe decit au reușit S.C. 
Bacău, Petrolul, Rapid, F. C. Con
stanța, „U“ Cluj sau Sportul studen
țesc în toate cele 25 de etape de 
pînă acum. Spiritul ofensiv pro-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

PENTATLONIȘTI IIOMĂNI 
EVOLUEAZĂ LA SOFIA

Astăzi, la Sofia, s? dă startul în
tr-un nou concurs -internațional da 
pentatlon modern, care angrenează 
.sportivi valoroși din Europa. Fede
rația noastră de specialitate a de
semnat pentru această întrecere pe 
următorii sportivi : Dumitru Spîrlea, 
Marian Cosmescu, Constantin Călin și 
Albert Covaci. Pentatloniștii români, 
însoțiți de antrenorul coordonata?, 
Gh. Tomiuc, se află în capitala Bul
gariei.

PRIMII OASPEȚI Al „INTERNAȚIONALELOR
TRĂGĂTORII CUBANEZI - PE POLIGONUL TUNARI

Primii oaspeți ai ce
lei de a XVI-a ediții 
a Campionatelor inter
naționale de tir ale 
României, trăgătorii 
cubanezi, se află în 
Capitală. Ieri, înainte 
de amiază, toți cei 16 
țintași din Cuba s-au 
antrenat pe standurile 
de pistol, pușcă și ta
lere, ei fiind înscriși la 
toate probele prevăzu
te. în programul „in
ternaționalelor". Lotul 
cubanez cuprinde, prin
tre alții, pe Roberto 
Castrillo (locul 5 la 
întrecerile de skeet de 
la J.O. de la Mun- 
chen), Cervenio Torre 
(skeet), Arthuro Costa 
(pistol viteză), Miguel 
Valdes și Raul Llano 
(pușcă).

In timpul celor pa
tru zile de întreceri, 
de joi pînă duminică, 
pe poligonul Tunari 
vor evolua, ca și la 
precedentele ediții ale 
competiției, numeroase 
celebrități ale tirului 
mondial. Din lista de 
înscrieri — incompletă
încă luni dimineața — am reținut 
numele polonezilor Zapedzki, cam
pion olimpic la pistol viteză, și 
Soharski, fost campion european 
la skeet, al italianului De Chirico,

Patru dintre țintașii cubanezi. în fața țintelor 
de pe poligonul de pistol viteză

locul 4 la J.O. (armă liberă- 60 f 
culcat), al cehoslovacului Hurt, un 
pistolar de talie europeană, al 
iugoslavului Miîutinoviei, fost cam
pion european la pușcă ș.a.
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MODIFICĂRI STRUCTURALE 
ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A!

POLO In această săptămină, la Harkov CANOTAJ'' - O L I M P I A.^

PLENARA COMITETULUI FEDERAL A APROBAT NOILE MĂSURI
ECHIPA ROMÂNIEI SUSȚINE TREI PARTIDE AMICALE UN REUȘIT MATINEU NAUTIC

hampbwv es
sS

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
s-au desfășurat în Capitala, lucră
rile ședinței plenare a Comitetu
lui’ federal lă handbâl, prilej cu 
care a fost analizată activitatea 
dețnwlF-de activul federației în 
anul trecut, fiind apoi discutate și 
aprobate planul de măsuri, buge
tul, precum și calendarul intern și 
ipter.riațional pe anul 1974. La lu
crări a-u luat parte conf. univ. dr. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
prof. univ. Ion Knnst-Ghermă'ies- 
cti, membru al Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S., membri ai Biroului 
Federal, președinți de comisii jude
țene,'' antrenori, arbitri, . jucători 
fruntași.

Darea de seamă, prezentată de 
prof. Lucian Grigorescu, secretar 
general al federației, a analizat 
sub toate n.spefctele activitatea de
pusă în acest sport, manifestsndit- 
&:■ o cteoseb'tă exigență în apre
cierea rezultatelor obținute de 
liandbaliști și handbaliste pe plan 
internațional. Pe de altă parte, în 
lumina ultimelor documente de 
partid, s-au făcut referiri critice 
cili privire la desfășurarea princi
palelor competiții interne, la nw- 
<’ul. în; care unele dintre echipele 
fruntașe se pregătesc și evoluează 
în agos-tp competiții. O atenție deo
sebita s-ă acordat în raportul pre
zentat. felului în care sînt selecțio
nate,. pregătite șl promovate cle
mentele tinere, de perspectivă, sub- 
liniindu-se concret lipsurile ce 
mai există în această privință .și 
prppunîndti-se măsuri ^concrete (o 
nouă competiție rezervată juniori-, 
lor II).. pentru ca. în cel mai scurt 
timp, pe acest tărîm să se obțină 
rezultate și mal- bune. De aseme- 
neh un spațiu larg a fost acordftt 
îroo'emelor legate de munca de 
educație și celor referitoare ia se- 
lecținnari-i si pregătirea loturilor 
rcprezonfailve.

.Au. jluit apoi cuvîntul numeroși 
președtați de- comisii județene, an
trenori fruntași, membri ai Birt-u- 
1 ui. Federal, care .mi ffîeut propu
neți interesante, legate de pianul 
de.masuri al federației, dar în Spe
cial de calendarul intern pentru 
sezonul viitor, care a suferit seri
oase modificări.

în acest sens, vom preciza că în 
toamna acestui an . ny se va des
fășura campionatul diviziei A, atît 
cel masculin, cit și cel feminin, 
competiția fiind înlocuită cu „Cu
pa Federației", întrecere ce va an
grena toate formațiile divizionare, 
repartizate in două serii pentru 
fiecare caftipionat. Dlsptllă pentru 
titlu va avea Ioc in primăvara 
anului viitor, cînd — de 
nea — participantele vor 
părțile în două serii la 
campionat unnsnd Ca lupta 
tricourile dc campioni, ea 
pentru stabilirea formațiilor 
retrograda în divizia B să 
cisă în turnee finale.

Dar. cea mai interesantă 
care ă calendarului intern
aceea că. de acum înainte, în divi
zia A, ații în campionatul mascu
lin. cit și in tel feminin vor evo
lua 12 formații in loc de 10 cite 
erau piuă în prezent. în vederea 
completării locurilor ..vacante" s-au 
decis următoarele-, a) cîștigătoarcle 

promovat 
Bacău șî 
Confecția 
la fete):

aserae- 
fi îm- 
fiecare 
pentru 
Și 
ce 
fie

cea 
vor 
de

modifi-
este

seriilor diviziei 
direct in divizia 
C.S.M.

B au
A (S.C.

Reșița la băieți.
București si C.S.M. Sibiu 
b) pentru celelalte două locuri li
bere din fiecare campionat se va 
disputa cite un turneu de barai, la 
care vor participa formațiile clasa
te pe locurile 9 șl 10 in cele două 
clasamente (Cârom și Voința Bucu
rești la băieți. Progresul București 
si Mureșul Tg. Mureș la 
prectun și 
eu! secund 
diviziei B 
Tg. Mureș
Iași și Universitatea Cluj la fete). 
Ambele turnee vor avea loc la 
Brașov. în zilele de 27, 28 și 29 
iunie, urmî.od ca primele două cla
sate să activeze In sezonul viitor 
în divizia A. Pentru completarea 
locurilor din divizia B se organi
zează, de asemenea, turnee de ba
raj, asupra cărora'vom reveni eu 
nmănunte.

In încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului federal o serie de acti
viști eu .rezultate bune în muncă 
au fost distinși cu medalia federa
ției, după care ă'u fost făcute une
le nîodificări în componența Birou
lui și a Comitetului federal.

fete)* 
echipele clasate pe lo
in cele două serii ale 

(C.S.U.* Galați și A.S.A. 
la băieți, Universitatea

A. CĂLIN

ECHIPELE VOINȚA BUCUREȘTI Șl PETROLUL PLOIEȘTI

AU RATAT CALIFICAREA IN

POPICE
■iyri2Bratisia\ a

— -au - a-vu 
a ..< upei 
pcm.icț pentru 
mașșștllne. Cele 
țâtși.,n<lâștt: 
Petrolul Ploiești (ni), au avut ca a 
vei-nUre campioanele Iugoslaviei 
Ungariei. Formațiile românești 
reușit sâ ocupe deCÎt locul li în 
vele două clasamente șl asriel ai 
ratat calificarea în finala competi
ției. Majoritatea jucătorilor si .iti.a- 
toarekir de la Petrolul și Voluta aa 
jucat.bine, Obținind rezultate pe mă
sura .pregătirii lor, dar fiecare for
mație a avut cite tin component care 
a •înregistrat rezultate foarte slabe, 
ceea «e a dus la pierderea locului 1. 
IJe pjldă, ia Petrolul, D. Dumitru a 
■realizat in cele două manșe ’ “ '
209' loVltLÎi'i mixte doac 1 633
E’ffna Chtnat si Eva Litasl, 
juțțgt pe același schimb la 
att . piMiciat doar 6Z4. p tl, cu

pe arenă neutră 
. loc întrecerile grupei l 
campionilor europeni" Ia 

echipele feminine șl 
două campioane ale 

Voința București <f) si 
d- 
și

FINALA C.C.E. LA POPICE
' 20® di» popice mal puțin decât cele
lalte jucătoare.

Al.lt la băieți, cît si la fete 
lîștigat echipele iugoslave, P< 
Solit, (tn) și Medvesceak Zagreb.

. ' >r jura în finală vii eîștigătoari
■ i'lot-lalte grilpe.

lata clasamentele — FEMININ :
> Medvesceak Zagreb 5 27» pil (în 
-ele două manșe), 2) Voința București 
4 899 p d. 3. A. K. Szeged 4 864 pd ; 
MASt ll.lN: 1. Itestar Split 10 638 
pd. 2. l’etfri’lili Plbfestl 10 501 

’3. Tatâi Vasas 10 136 p d.
Si a<.pm rezultatele Individuale

de cile 
p d, iar 
care au
Voința, 

aproape

Seria testelof echipei naționale îh 
vederea campionatului mondial, 
care se va desfășura între 1 și 10 
septembrie la Belgrad, continuă. De 
această dată, poloiștiî români își 
vor măsura forțele cu echipa Uniu
nii Sovietice, actuală campioană o* 
limoicfi. în această săpt.ămînă (pro
gramul . nu se cunoaște încă), cele 
două reprezentative vor susține, la 
Harkov, trei partide amicale, care 
se anunță extrem de interesante 
pentru actualul stadiu de pregătire 
al ambelor formații.

Cei 11 jucători români au pără
sit ieri dubft-emiază Capitala ple
când sore Moscova, de unde își vor 
continua drumul sore locul de des
fășurare a meciurilor. Față de e- 
chipa aliniată în urmă cu cîteva

în turneul internatiftnal de lazile
Utrecht au survenit două impor
tante modificări. Cu acest prilej își 
vor face reintrarea în „7“-le repre
zentativ Gheorghe Zamfirescu, re
făcut după accidentul de acum 
cite va săptămîni, ți, alături de el. 
Cornel Frățilă, care va purta cas
cheta cu nr. 1. Cei doi dinamoviștl 
vor înlocui pe Șerban Huber, titu
larul postului de portar al naționa
lei, si Livitt Răducanu, ambii re
ținuți în Capitală pentru examene. 
Așadar, cei 11 jucători pe care an
trenorii A. Grințescu și A. Szabo 
ii vor folosi la Harkov sînt : Fră- 
tilă și F. Sl&vei — portari. Zamfi
rescu, Nastasiu, Schervan. C. Rusa, 
D. Popescu, Cl. Rusu, V. Rus, I. Sla
vei și Frîncu. Tehnicienii noștri vor

urm ări în special noul cuplu de 
fundași. Zamfirescu — Naslasiu, și 
actuala tripletă ofensivă C. Rusu — 
D. Popescu — CI. Rusu.

După cum sîntem informați, și în 
reprezentativa sovietică au survenit 
unele modificări. Pregătirea ei a fost 
încredințată din nou lui A. Blu- 
mental, care este ajutat de M. 
Ri.iak, actualul antrenor al studen
ților moscoviți. campioni unionali. 
Din lotul actual nu mai fac parte 
Dolgușin, SidlovsKÎ, Osipov, Gu
liaev ; în schimb, au fost promo
vați cîțiva tineri talen-tati. printre 
care V. Romanciuk, A. Frolov, I. 
Bogdanov si N. Msveniradze. Re
cent. echipa L’.R.S.S. a jucat la 
Berlin cu selecționata R. D. Ger
mane. pe care a învins-o cu II

RUGBYUL

VA MULȚUMEȘTE
Urmăream, pe stadionul Olimpia din Capitală, me

ciurile pentru locurile 1—4 din cadrul campionatu
lui republicați de rugby al juniorilor. în jurul tere
nului (aproape de necrezut): mult public, galerii 
puternice și lără astimpăr trompete, clopote, pa
nouri pe care erau scrise lozinci încurajatoare, în 
aeneral atmosferă specifică meciurilor de fotbal. 
Pe teren — dispută dirză Cei de la Farul Con
stanta scrîșneau din dinți, dornici să învingă pe 
Grivița Roșie și să ducă pe litoral medaliile, de bronz 
ale campionatului. Și le-au dus...

1 urmat apoi finala, prilej pentru juniorii de la 
Școala sportivă 2 și Clubul sportiv Școlar de a ne 
oferi o intilnlre apriqă. de un bun nivel tehnic. 
Toți știau bine cum trebuie jucat, în viteză mai ales 
ce este pasa, cum se face un placaj eficient, iar 
tehnica, orientarea în teren, erau uneori de-a drep 
tul impresionante

Alături de noi. in tribună, excelentul ruqbyst al 
anilor trecuți. Gh. Pîrcălăbescu. fncintai de spec
tacol, a spus la un moment dat — după ce făcuse 
o serie de aprecieri elogioase la adresa celor din 
teren : „Vă tlați seama Ce mult au făcut Mariana 
Lucescu și Cftrhrl Murtteanu pentru rugby pregătind 
copiii aceștia Pornind de la reflecția sa — de fapt 
un mare adevăr — ar trebui să Se spună multe ties 
pre cei care, modești. Conștiincioși, și"au dedicat 
viața formării unor elemente de nădejde pentru 
vugbyul românesc. Cum am mai pute.a vorbi astăzi 
de redresarea rugbijului. dacă profesoara de edu
cație fizică. Mariana Lucescu n-ar ii fost. în ultimii 
ani. ip permanență in mijlocul copiilor, pe care i-a 
inițiat cu răbdare șl pasiune în tairttle rugbyului; 
dacă „cei doi" de la Clubul sportiv școlar — Cor
nel Munteaau și Nicolae Vizitiu — ft-ăr fi format, 
destoinici, cu pricepere, tineri care au reușit să adu
că 0 contribuție serioasă la cîștigarea în ultimii doi 
ani a Turneelor F.I.R..A, la victoria asupra puternicei 
formații a Franței; dacă Titi Ipnescu, Traian Doi
ci» șl Adrian Jstudor n-ar .fi migălit, cu pisiUne de 
bijutieri, la găsirea și formarea de țineți tugbyști 
pe litoralul Mărfi' Negre ?

Herăstrăul a găzduit, duminică, 
o nouă competiție nautică, la star
tul căreia, de această dată, au fosț 
invitați canotorii juniori bucureș- 
teni. Avînd plecări „Ia minut", în
trecerea organizată de clubul spor
tiv Olimpia a plăcut prin frumu
sețea și dinamismul curselor. Pe 
o ’pistă care a măsurat aproxima
tiv 800 m, și-au măsurat forțele 
cei mai tineri schifiști de Ia 
Școala sportivă nr. 1, Olimpia, Ra
pid, Metalul, Clubul sportiv școlar, 
Voința și Energia.

Atrăgătoarea reuniune a debutat 
cu întrecerile vîslașilor și rameri- 
lor de la categoria copii — ambi
țioși și inepuizabili' în mai toate 
probele. Evoluțiile lor într-o dispu
tă oficială i-au angajat total în 
lupta pentru întîietate, mini-echi- 
pajele demonstrînd cunoașterea co
rectă a „mersului pe apă". O men
țiune pentru secțiile nautice ale 
Școlii sportive nr. 1, Clubului spor
tiv școlar și Olimpia — perfor
mere în atragerea copiilor către 
această frumoasă disciplină.. O evi
dențiere — în grup — a celor mai 
mici din bărci, a inimoșilor cîrmaei 
care au condus entuziast și sportiv 
bărcile în acest concurs.
vLa sfîrșitul celor aproape două 

nre de dispute fulger — lacul He
răstrău, în programul său dumini
cal, prevede pe aceeași pistă Și 
plimbări cu bărci pentru public —. 
deci la capătul acestor întreceri

fără pauze între curse, C£1 _ mai 
mare punctaj l-au realizat tinerii 
de la Școala sportivă nr. 1. Cîști
gătorii „Cupei Olimpia" — „școla
rii" au obținut victorii (unele ca
tegorice) în opt probe, totalizînd 
125 p. Pe locurile următoare z-au 
clasat canotorii de la Clubul spor
tiv școlar (78 p) și Olimpia Bucu
rești (35 p).

Rezultate : COPII — schif 4+1 
Vîsle — băieți : 1. Clubul sportiv 

.școlar 2:01; 2. Șc. sp. nr. 1 2:40; 
scliil 4+1 vîsle — fete: 1. Șc. sp. 
nr. 1 1:59; 2. Olimpia 2:00; JU
NIORI II — schif 2 vîsle — fete 7 
1. Șc. sp. nr. 1 3:34; 2. CS.Ș. 
8:35 ; schif 4 + 1 vîsle — fete t 11 
Rapid 3:58; 2. Șc. sp. nr. 1 4:10 î
3. Olimpia 4:35 ; schif 4+1 ran}e_“ 
fete :
4:10 ; 
vîsle
3 :32 :
JUNIORI I : schif 4+1 vîsle — 
fete • 1. Olimpia 3:11; 2. Șc. s». 
nr. 1 3:13; 3. Energia 3:20; schif 
S + 1 — fete I. Metalul 3:08; 2. Șc.
so, nr. 1 3:10 : 3 Olimpia 3:18 ;
4. Voința 3:37 ; schif 2+1 — bă
ieți : 1. Rapid 3:35; 2. C.S.Ș. 3:37 ;
3. Șc. sp. nr. 1 3:40; schif 2 î.c.
— băieți ; 1. Șc. sp. nr. 1 3:24 ; 2. 
C.S.Ș. 3:38: schif 4+1 rame — 
băieți : 1. Șc. sp. nr. 1 3:38 ; 2. 
C.S.Ș. 3:20.

fără pauze

CONDUC ÎN CLASAMENTELE GENERALE
e Velodromul Dinamo a 

sîmbătă după-amiază un 
de pistă, dotat cu „Cupa 
Diului București". Și-au

l.'xte evident că juniorii știu să joace rugby! (Fază 
din meciul finalei)

Fotoi Gheorghe GEORGESCU

Evident, s-ar putea aminti aici și alte nume de teh
nicieni care se preocupă de viitorul rugbyului ro
mânesc la București, Sibiu, Brașov, Suceava și în 
alte Orașe. Ne-hm oprit, însă, doar la cei care și-au 
adus echipele în t'lrful piramidei. Lor și celorlalți, 
neamintiți aici, le dedicăm aceste rînduri. Fiindcă 
vrem să se ’știe că RUGBYUL — pe care ei îl iubesc 
atîta — le mulțumește pentru ceea ce au făcut...

1. Olimpia 4:08 ; 2. C.S.Ș.
3. Voința 4:15 ; schif 4 + 1

— băieți! 1. Șc. sp. nr. 1
2. C.S.Ș. 3:35; 3. Rapid 3:50;

V, TOFAN

Cupa orașelor'4

REPREZENTATIVELE BRAȘOVULUI Șl PLOIEȘTIULUI

• Pe șoselele din jurul orașului 
Brașov s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică întrecerile etapei a IV-a 
a „Cupei orașelor", la care au par
ticipat ■ tineri alergători din opt 
orașe. Atît disputele contratimp in
dividual, cit și cele cu plecare în 
bloc au prilejuit curse pline de 
dinamism. Iată cîștigătorii : contra
timp (10 km) juniori II — Aurel 
Bandi (Ploiești) 15:23; contratimp 
(15 km) juniori I — Aurel Ciobnnu 
(Ploiești) 21:54 : fcntl (25 km) ju
niori II — Ion Lazăr (Cluj) 42:32 ; 
fond (59 km) juniori I — Anton 
Chergu (Ploiești) 1 h 25:25. în cla
samentele generale 
patru etape Traian Sîrbu (Bucu
rești) eu 187 p la
Ciobanu (Ploiești) cu 177 p la ju
niori I și echipele orașelor Brașov 
(juniori II) și Ploiești (juniori I).

conduc după

juniori II, A.

C. GRUIA coresp.Modesto FERRARINI

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI MASCULIN

DINAMO A DOMINAT ÎNTRECEREA ȘI SE GINDEȘTE LA C. C. E

ob-
țisi'.iie de popicarii români ,u«- PE-
IROLI 1. - Gh. Silvestru 1 881 pd
(în,..m . ■ ■ 1 9W, fu tnanș.3 a Iî-a
931) — a realizat fel mai bun re»
imitat, individual ia bărbați, V. Nico- 
lescu 1 7H0 pd, I'. Purje 1 777 p d. 
P. Hrantlii 1 T35 p <1, M. Șuta 1695 
p <1 si 1». Dumitru 1 633 p d. VO1.N'4'A : 
Maria Armeauu 887 p <1, Cornelia Pe
trus, 5 K85 p <1, Constanța Marineea 
S84 p d, Valeria Dumitrescu 8M p d, 
Ciirnelia Grecescu 790 p ti, Elena Or
nat și Eva Uitași 674 p d. Cel mal 
bun rezultat la feminin i-a obținut 
Nadțlci Budoar (Zagreb) 956 p d.

i'^.iiL>seîtWju-se valoarea individuală 
jucătorilor și capacitatea profesîo- 

...ilâ a .antrenorului Dan ,Nl4Ule«CU, 
Dinaiiiu București apărea, la inaugu
rarea ediției 1972—-1973 a diviiiei A, 
drept principala favorită a eorm>etiți>-i. ■ 
$1 prevederile tiu au fost înșelate 
mai cil seamă că, pe parcurs, dlna- 
moviștii au demonstrat șl o coeziune 
remarcabilă, deși trei dintre elemen
tele de bază (Popa. Georgescu și Ni- 
culescU) erau Incluse In lot de abia 
din toamnă. Dar, așa cum au do
vedit șl cu prilejul partidelor djn 
cadrul C,C.E., canipionil României 
și-au valorificat di# plin Calitețlle, 
evoluînd la un nivel- ridicat în a- 
proâpe toate intilnirile sasțirlute, ob-

,.. c.C.c iw'-'; « ■

a

L-EECS V
pare i ■ ijora cotiuiiuâ

TESTAREA CALITĂȚILOR FIZICE $/ MORALE
POATE ÎNCEPE DE LA VIRSTA CEA MAI FRAGEDA!

' Revelația Ig-uscă și prin aceasta eu 
atît mai plăcută pentru gimnastica 
noastră feminină a neobișnuitului la
tent <«#■«<» Nfidiâ ComSneci a a- tras atenția opiniei publice sportiva 
asupra Unui centru mai Atținriinnscu;, 
dar unde se muncește serios, cu nă
dejde și — după, cum se vede — rn 
bune rezultate, ’pe linia sportului de 
performanță. Este vorba de municipiul 
Gh. GhenrghitteDej, așemremuneito- 
reasca .nouă, apărută pe harta țarii 
odată eu iimpetueasa dezvoiuue a hi- 
d'.ifițrihî petrbelihnice din pitof.easca 
vale a Trotașului.

Pe aceste meleaguri,împreună cu 
avîntul înregistrat pe tarîțn industrial ■ 
și social, s-a dezvoltat și ■ a luat am
ploare In ultimii nnl mișcarea Șpărt.jvâj 
care — bucurîndu-se de sprijinul s< 
înțelegerea organelor locale — a putut 
cunoaște într-ufi interval de tltnp Scurt 

■succese remarcabile. Firește, nu în 
toate sporturile. Dar. cu deosebire in 
gimnastică si handbal reprezentanții 
noului' oraș s-au înscrie din ce în ce 
mai des și cu destulă autoritate în 
circuitul marilor competiții republica
ne, numărîndu-se uneori printre pro
tagoniștii acestor dispute.

Aprecierea este în special valabilă 
5n gimnastica feminină, unde condi
țiile create, atît pe plan local, cît și 
cu-sprijinul organelor centrale, au dat 
roade dintre cele mai frumoase. Pro
filat încă din anul 1964 pentru a de
veni un centru de pregătire și promo
vare a tinerelor elemente pentru gim
nastica feminină de performantă, hvi- 
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej a benefi
ciat cftn amil 1969 de înființarea li
ceului de gimnastică, unde s-au cen
tralizat cele mai bune forțe în dome
niul pregătirii, antrenori, profesori de 
educație fizică nu numai cu speciali
zarea în gimnastică, dar majoritatea 
dintre ei și cu o veche experiență _în 
această direcție. Fructificînd judicios 
aceste condiții, liceul cu profil de 
gimnastică a ajuns curînd să fie un 
adevărat izvor de cadre tinere și ta
lentate, exemplul Nadlei Comănecl 
fiind doar unul — poate, ce) mai ilus
trativ — din multe altele.

Dorind să aflăm unele amănunte 
interesante referitoare la activitatea 
depusă la acest liceu am purtat — nu 
de mult — o discuție cu prof. Gh 
Brașoveanu, directorul acestei institu
ții de tnvățămînt. Primul lucru pe 
care l-am constatat, atît din discuția 
purtată, cit și din vizita făcută Ia 11- 

, ceu, a fost acela eS întreaga activi, 
tate, atît cea școlară cit și cea de 
pregătire sportivă, este minuțios oin- 
nljicată, programul de muncă fiind

respectat cu strictele dc țoală lumea. 
IJe dimineața și pînă seara tîrziu ore
le de studiu și cele de antrenament 
sînt împletite în mod armonios. Insă 
— așa după cum sublinia interlocuto
rul nostru — oi lciț de bine s-ar mun
ci și oricît de jlitnpibs ar fi drămuit 
timpul tinerelor sportive, rezultatele 
nu ar putea atinge cote înalte, care să 
satisfacă pe deplin, dacă acest riguros 
program nu ar avea o excelentă bază 
creată prin permanenta preocupare în 
v.ilerea realizării unei Sjeleejii cît 
mai eficiente.

An) putea sptme chiar că. totul por
nește dș la selecție, problemă căreia 
conducerea școlii și grupul „celor 10 
profesori de educație fizică speciali
zați îi acordă o deosebită atenție. 
Practic," munca de selecție la acest li- 

•ț Wmilllll!||litlllUii;Utlu.:;;;iii,mm,;

9) Din experiența liceului de 
gimnastică din municipiul Gh. 

Gheorghiu-Dej
i.::i;.;ii,i:::iinj:imtigi!:ii'HlflHi,iiijii!iniiiluumiitr  

ceu începe prin examenul care se dă 
la intrarea in Clasa I și in cadrul că
ruia copiii dc 6 său 7 ani trec printr-o 
serie de teste, 
așa fel incit să 
lor. dai să se 
toare in ceea 
dotare naturală a copilului eu călirăți 
specifice gimnasticii : echilibru, de
tentă. mobilitate, forță, tn plus, acest 
examen practic este precedat de o mi
nuțioasă vizită medicală, după care în 
funcție de rezultate și împreună cu 
datele furnizate de măsurătorile an- 
tropometrice este admisă participarea 
la probele fizice. Interesant ni se pare 
faptul că paralel cu testarea fizică se 
face și o evaluare a altor calități ne
cesare unei foarte bune gimnaste, cum 
ar fi puterea de inspirație și capaci
tatea de a improviza, înclinațiile mu
zicale etc. Intrat în prima clasă, co
pilul va petrece un an de învățătură 
si pregătire specifică gimnasticii, ur- 
mînd ca din clasa a II-a activitatea 
să se desfășoare (este vorba, bineîn
țeles, de pregătirea sportivă) pe gru
pe valorice, l.a intrarea în clasa ti 
V-a se mai dă un examen, poate ce) 
mai sever, rcalizîndu-se o triere mi
nuțioasă, responsabilă a elevelor, in 
așa fel incit după trecerea prinlr-un 
asemenea „filtru", în continuare, să se 
investească muncă șl condiții de lucru 
nunta! în acele elemente care dove- 
dese eu adevărat că au posibilități 
care să Ie permită accesul la marea 
performanță. De altfel, dîn clasa a

ingenios compuse, in 
fie și accesibile virslei 
dovedească și ediiica- 
ce plivește giadftflde

V-a se lucrează pe grupe Valorice t 
grupa A (categoria I și maestre), gru
pa B (categoria a II-a si a Ul-a). 
grupa C (categoria ă IV-a, obligato
rie pentru toate absolventele primelor 
patru tlasc).

Conștient» că numai printr-o rigu
roasă selecție munca lor va putea t’i 
rodnică, profesorii-ahtrenori de la a- 
ct»sț liceu iei avut ideea de a nu lăsa 
totul doar pe senina examenului de 
admitere. StUnd. de asemenea, că nu
mărul cand'datfelor din alte orașe sau 
din alte regiuni ale tării nu este prea 
mare, colectivul de la liceul de gim
nastică a initiăt o largă acțiune de 
prospectare a căminelor de. zi pentru 
copiii de virată preșcolară. Astfel, zil
nic grupele mari și mici de la cele 
9 cămine din municipiul Oh. Glieor- 
ghiu-Dej trec pe rînd prin sala de 
gimnastică. Aci. pe marele covor (atît 
de îmbietor pentru prichindeii puși pe 
joacă...) se realizează o excelentă ac
țiune de selecție. Grupele mici sînt lă
sate să se joace pp covor sub suprave
gherea educatoarelor, fiind urmărite 
prin rotație dr> unul din profesoti, în 
limp ce grupele maH an chiar acres 
la niște aparate minuscule, special 
r onfectionăte. unde, de asemenea, se 
execută fot felul de exerciți! atrăgă
toare pentru micuții sportivi In mo
dul acesta, masa de cooii din oraș 
este foarte bine triată, iar In intra
rea in școală. Ia examenul de ad
mitere, o bună parte dintre candidate 
im mai sînt necunoscute exaniinato- 
illor, fiind redusă în mare măsură 
duza de subiectivitate inerentă 
cărui concurs

Așadar, o preocupare majoră, 
damentată științific și îmbogățită 
diferite inițiative — iată, principalele 
caracteristici ale muncii de selecție la 

Roadele sînt cu- 
însă, ni se pare 
diferite prilejuri, 
Nadia Comâneci.

Georgeta Gabor, 
coin marii perfor- 
fragedă au făcut

țin.ind victorii Ia scoruri categorice 
fcoȘaveffe.jul general este o mărturie 
In acest sens) și acumulînd puncteie 
necBeăre cuceririi campionatului cu 
câteva etape înaintea încheierii aces
tuia. în ceea <e privește disciplina, 
rlndva lift jnliiCl hegrtl ai formației, 
am remarcat o substanțială îmbună
tățire la .acest- capitol, deși cîteodaîă 
nervii mat scapă de sub controlul 
unor jucători, bineînțeles, în detri
mentul întregii echipe. In general, 
baschetbaiiștii de la Dinamo au avut 
o conuxittare burtă, seriozitatea lor 
în pregătire și pe parcursul meciuri
lor puțind constitui un exemplu pen
tru alte eefiîpe Și motiv de felicitări 
pentru ei și pentru antrenorul lor. 
Desîgtif, eunbscîhd ambiția ee-i ani
mă, si ti tem convinși că elevii prut 
Dan Nictlloseu nu se vor opri la a- 
ceasta ntmă performanță si se vor 
îngriji ea. In toamnă, cind va în
cepe un nou campionat si cîad vor 
âvea de înfruntat asprele întreceri 
din cadrul C.C.E., să se afle într-o 
formă care să îi ajute ia realizarea 
Unor rezultate mâi bune. în plus, a- 
preciem că este heeesară întărirea lo
tului, în special cu jucători Ihalțl, 
fură de' cate șansele într-o partidă 
internațională scad considerabil.

A doua, clasată, Steaua, a prezentat 
•> formație cu personalități remarca
bile. dar care tiu au alcătuit deci! 
rareori o echipă. Steliștii âu făcut 
meciuri htine. dar au avut șț cădeH, 
tocmai din căliră lipsei de coeziune 
între coftiponenții lotului. In această 
privință, ea și în ceea ce privește 
disciplina (care a lăsat mult de do
rit), apreciem că autoritatea antreno
rului Vasile Popescu trebuie să se 
facă mai mult simțită. Este păcat că 
jucători valoroși, cum stnt Tarău, 
Oezelăk, DufltitrU, Pirsu. Savtt, Ra- 
ciU ș.a. să lie sancționați de arbitri 
pentru că protestează la deciziile a- 
Oestara, $i cind spunem aceasta, ns 
gîndiift că în toamnă Steaua va avea 
de susținut disputele ,,Cuoei cupelor" 
care, Se știe, solicita mult mai mult 
4eeît utl cămpîbnat republican.

Sub îndrumarea antrenorului Vasile 
tleleriu. Universitatea Cluj a ocupat 
locul 3. după o evoluție remarcabilă, 
riemonstrînd că are posibilități si mai 
mari. Coeziunea dintre generațiile de 
jucători care alcătuiesc echipa, exem
plul pozitiv oferit 
mian și Vizi —. 
nie st disciplină 
rtndul clujenilor.
determinat o comportare aplaudată 
deseori de public,

Universitatea Timișoara s-a clasat 
a patra Și a arătat mari posibilități

de „bătrîni" — De- 
spirltu! de prlete- 
care domnește în 
toate acestea au

or!

fun- 
prin

liceul de gimnastică 
noscute. Elocvent, 
faptul subliniat în 
sf anume acela că 
Mariana Cojan sau 
tinere care au atins 
manțe la o vîrstă 
cunoștință cu gimnastica incă de pe 
vremea cind erau în,., grupa mare, 
la căminul de zi. Aceasta dovedește 
justețea orientării cadrelor de spe
cialitate de la acest liceu, valoarea 
inițiativei lor, care — în alte forme, 
adaptate firește diferitelor sporturi 
— poate șl trebuie să fie valorifi
cată. Numai așa raportul dintre con. 
ditiile create și munca depusă va fi 
îmbogățit prin rezultate dintre cele 
mai bune.

Călin ANTONESCU

O MOTO
ȘTEFAN CHIȚU

urea pe
nostru.'

a funcționat
treptele ierarhiei hasche- 
fnternaționalul Nicolae 

ca antrenor-
de a 
tul.UÎ
Ionescu 
jucător, foarte util în ambele calități, 
si, ceea ce este foarte îmbucurător, 
absența lui dih teren a fost din plin 
suplinită prin aportul în poziția de 
conducător tehnic. Sînt speranțe ca 
Timișoara să devină din ce în ce* 
mai mult un centfu-pepinieră pentru 
lotul republican, ceea ce, trebuie spUs 
este o performanță cu care puține 
orașe se pot lăuda.

l.C.H.F. (antrenor Mihai Ionescu) a 
concurat la un moment dat la locul 3, 
dar unele insuccese (dintre care 
citeva cu totul surprinzătoare, în fața 
unor adversare evident mai slabe) au 
privat-o de această poziție. Expe
riența jucătorilor s-a manifestat 
cele inaî multe ori 
curStil întrecerilor, clar

CLASAMENTUL

favorabil 
au fost

FINAL

de 
In 
ți

Dinurtio 33 21 2 2997—2117 64
Steaua 33 30 3 2827—2268 83
,.V“ Cliij 33 24 9 2563—2131 57
univ. TimiȘt 33 23 10 2531—2226 W
l.C.H.F. 33 19 14 2377—2302 52
Farul 33 15 18 2081—2315 43

‘Polii. Buc. 33 15 ia 2210—2405 48
I.E.F.s. 33 13 20 2293—2469 16
RaplG 33 11 22 2132—2322 44
Polit-. Cluj 33 9 24 2031—2315 42
Vojnta 33 5 28 1894—2315 38
Acâdemia Mii. 33 3 30 2059—2743 36

momente in care oboseala psihică 
și-a pus amprenta asupra evoluției 
în dispute dificile, atît prin „căderi" 
îh fața Unor echipe mai hotărîte. Cit 
și prin protestele repetate (și nd 
întotdeauna cuviincioase) la deciziile 
arbitrilor.

Pe locul 6 s-a clasat Farul Con- , 
stanța (antrenor 
care a izbutit, în sfîrsit, 
peze o parte din forțele 
propria pepinieră (Spinu. 
căreanu). Ne-a plăcut 
constănțenilor și credem _............. .
6cea mai bună performanță de 
piuă acum — va constitui un stimu
lent pentru ei.

După pierderile masive dinaintea 
campionatului (Popa, Georgescu. Ro
taru și Cernat), Politehnica București 
părea că va fi una din candidatele 
la retrogradare. Aportul noului an
trenor — Emil Manea -- ca si pasiu
nea pentru baschet a jucătorilor au 
determinat, însă, o evoluție din ce 
in ce mai bună din partea studen-

Iilor, mai cu seamă în ultimul tur 
al campionatului.

Tinerii baschetbalist! de la I.E.F.S., 
aflați în plutonul fruntaș după pri
mele două tururi, au avut o cădere 
bruscă In turul al treilea, din cauza 
plecării Iul Cernat. Braboveanti și 
A. Molnar au rămas singurii jucători 
„de cos", astfel că eforturile antreno
rului Dumitru Evuleț nu aii fost con
cretizate de ceilalți component! ai e- 
chipei.

Despre Rauid, clasată pe locul 9, 
ăm mai scris că își datorează evita
rea retrogradării aportului adus de 
„veterani". în partea din urmă a 
campionatului. Vintilă si Simulescu 
au încercat să arate că tineretul nu 
bate nasul ne loc, dar baza au rămas 
fot „bătrînii" echipei. Poate că aceș
tia. ca și antrenorul Marius Bărbu- 
lescu. vor izbuti să-i determine pe 
ei tineri să pâsesscă mai hotărît pe 

drumul consacrării.
A sSecea clasată. Politehnica Cluj 

(antrenor Vasile Mureșan), ne-a ofe
rit un ioc modern, practicat cu multă 
însuflețire de reale talente ale bas
chetului nostru. Media de înălțime 
scăzută a formației i-a menținut. însă, 
pe studenți în preajma zonei retro
gradării, de care s-au salvat cu 
destulă greutate.

Dintre cele două retrogradate, 
despre Voința București (antrenor 
Mircea Vasilescu) trebuie spus că 
procesul de întinerire s-a produs 
cam tîrziu (ii va folosi, sperăm, pen
tru viitor), iar deșire Academia Mi
litară (antrenor Dumitru Lecca) se 
poate afirma că evoluția ei tactică a 
satisfăcut, dar valoarea individuală a 
jucătorilor nu s-a ridicat lâ exigen
tele diviziei A.

D. STĂNCULESCU

găzduit 
concurs 
munici- 

_____ _________ disputat 
întîietatea cei mai buni pistarzi. în 
program au figurat trei probe. In 
urma cărora s-a alcătuit un clasa
ment general. întrecerile au fost 
deosebit de atractive, la viteză în- 
registrîndu-se o surpriză: tînărul 
dinamovisj; A. Neagoe a reușit sș-i 
depășească pe rutlhațil St. Laib- 
ner și FI. Negoescu.

REZULTATE TET-ÎNÎCE : vites.ă 
— 1. A. Neagoe (Dinamo), 2. St. 
Laibner (Dinamo), 3. FI. Negoescu 
(Steaua) ; 200 m lansat — 1. St. 
Laibner 11,6, 2. A. Vulcu (Steaua) 
11,8, 3. A. Neagoe 11,9. Adițiune eu 
puncte (30 ture, cu sprint lâ trei 
țure) — i, M. Ioniță (Dinamo). 
Clasament general : 1. St. Laibner 
2. A. Neagoe, 3. M. Ioniță.

• Rutierii fruntași din Capitală, 
Ploiești și Plopeni au participat 
duminică dimineața la o cursă 
contracronometru individual <40 
km), organizată de federația de 
specialitate pe șoseaua Otopeni —■ 
Urziceni. Primele trei locuri în 
clasament’ au fost ocupate, în or
dine, de S. Sudilu (Olimpia), M. 
Fertelea (Steaua) și C. Camer 
(Steaua).

Totodată, s-a desfășurat Și cam
pionatul municipiului București (15 
km contratimp) rezervat juniorilor 
mari. A învins L. Roșac (Dinamo), 
urmat în clasament de I. Totora 
(Șc. sp. nr. 2) și M. Bonciii (Șc. 
sp. nr. 3).

• Sîmbătă se reiau cursele de 
lung kilometraj, rezervate seniori
lor, prin competiția dotată cu tro
feul „Cupa Petrolul". în program 
figurează două etape: sîmbătă — 
130 km cu plecare în bloc pe ruta 
Ploiești — Cheia și retur; dumi
nică ■— circuit (60 km) în centrul 
orașului Ploiești.

• Concursurile de velodrom con
tinuă. Pistarzii vor participă stm- 
bată la o nouă reuniune, organi
zată de comisia de specialitate a 
municipiului București. Scopul 
principal al acestei întreceri îl con
stituie verificarea stadiului pregă
tirilor atins de seniorii și juniorii 
care vor reprezenta tara noastră în 
viitoarele întîlniri internaționale

• Ajuns la a V-a ediție, turul ju-^ 
dețului Mehedinți a măsurat anul 
acesta 117 km, împărțiți în trei 
etape. Vîntul puternic, care a bătut 
de-a lungul întrecerii, a constituit 
un adversar de neînduplecat pen
tru participanți. Pe primele trei 
locuri în clasamentul general «-«iu 
situat : 1. Pavel Ungureanu 
agricol Drobeta Tr. Sv.), George 
Cătănițoiu (Șc. generală 10 Drobeta 
Tr. Sv.) și Constantin Goga (S.P. 
Auto Drobeta Tr. Sv.).

Gh. MAN’AFU—coresp.

(Lie.

Alexandru Botoș), 
să-și regril- 
plecate diti 
Pașca, Puț- 

comportarea 
că acest loc

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
MOTOCROS

PERFORMERUL ETAPEI A V-a
Campionatul republican de 

cros a continuat duminică eu 
a V-a. De data aceasta. întrecerile 
s-au desfășurat, pe un traseu (îmbu
nătățit) ales în poiana Sîngeriș, de 
lingă Moretil. Particlpanții la cele pa
tru probe din program au reușit, 
grație bunei lor pregătiri, să ofere . 
dispute spectaculoase, mult gustate 
de cei peste 5 000 de spectatori. A- 
lergătorul cîmplnean Ștefan Chițu a 
încintat dîn nou privirile publicului, 
clștîgtnd cursa rezervată seniorilor, 
care au luat startul împreună la cla
sele 250 și 500 
înregistrate.

250 cmc

moto- 
etapa

cmc. Iată rezultateis

REZULTATE BUNE ÎN CAMPIONATUL CAPITALEI

1. Ștefan Chițu (Poiana

Cîmpina) 8 p, 2. Mihai Banu (Po
iana Cîmpina) 6 p, 3. Adam Crisbai 
(Steagul roșu Brașov) 4 p ; 500 cmc 
—- 1. Paul Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 
8 p, 2. Traian Moașa (Steagul roșu 
Brașov) 6 p. 3. Dumitru Moțișan 
(Victoria Moreni) 4 p ; juniori —
1. Eduard Lucaci (Torpedo ZărneșTi) 
8 p, 2. Gheorghe Banu (Locomotiva 
Ploiești) 6 p, 3. Ion Popa (Torpedo 
Zărnești) și Gh. Oproiu (Poiana Cim- 
pina) 4 p ; motoreta Mobra — 1. Ion 
Lăncrfin.ian (Steagul roșu Brasov) 8 p,
2. Ernest Millner (Torpedo Zărnești) 
6 p, 3. Dumitru Peturse (Torpedo 
Zărnești) 4 p.

Gh. ILINCA — coresp.

(Po

LOTUL PENTRU „CUPA DUNĂRII"

Sîmbătă și duminică s-a disputat 
pe stadionul Republicii campiona
tul municipal de atletism rezervat 
seniorilor și copiilor. Concursul s-a 
bucurat de o prezentă numeroasa 
— la ambele categorii — lucru 
obișnuit joentru întrecerile copiilor, 
dar mai puțin pentru cele adresate 
seniorilor. De data aceasta campio
natul municipal a găsit o mai 
mare audiență — la start fiind 
prezenți mulți dintre atleții bucu- 
re.șteni component! ai lotului re
publican. Remarcabilă perseverenta 
cu care comisia municipală de 
atletism se străduiește să asigure 
perpetuarea obiceiului de a acordă 
premițl cîștigătorilor, doVedindu-so 
din nou mai... atentă decît federa
ția 1

Iată rezultatele: SENIORI. BĂR
BAȚI : 109 m : Gh. Zamfirescu 
(Steaua) 10,5; 290 m : C. Stăn 
(C.A.U.) 21,7. Gh. Zamfirescu 21.0 : 
400 m : D. Melinte (C.A.U.) 48.4. P. 
Vasile (Dinamo) 43.6 : 800 m : Gh. 
Ungureanu (Dlnamo) 1:50.4. P. Lu
pan (Steaua) 1:52,7 : 1 500 m : 1. 
Damaschin (Steaua) 3:43 8. Fl. San
dru (Steaua) 3:49,2: 10 000 m; V. 
Toporan (Steaua) 31:25.6; 110 mg: 
N. Perta (Steaua) 13.8. E. Sebestien 
(Steaua) 
(C.A.U.) 
(Steaua) 
(C.A.U.)
gomireami (C.A.U.) 2,06 m, Z. Si- 
chiarto (Steaua) 2,06. m C. Dreptu 
(Dinamo) 2,0(1 m ; prăjină : D. Piș- 
talu (Dinamo) 4,90 m, Cr. Ivan (Di
namo) 4,70 m ; greutate: M. Iordan 
(Dlnamo) 16.81 m:. disc: I. Zamfira- 
che (Dinamo) 51.50 m; suliță M. Pe
tra (Steaua) 73,92 m, D. Silaghl

14.1 ; 400 mg : I. Coveanu
54.1 ; lungime: V. Jurcă
7.30 m, St. Lăzărescu

7.30 m ; înălțime : M. Ne
După cum se știe, motocrosiștii 

români au debutat cu 
noua ediție a „Cupei 
ocuptnd locul doi în clasamentul 
pe națiuni. în vederea celei de a 
doua etape a competiției dunărene, 
programată în ziua de 24 iunie la

succes în 
Dunării'',

Sofia, specialiștii federației au sta
bilit următorul lot de motocicliștl, 
din care va fi alcătuită echipa na
țională : Ștefan Chlțu, Adam Crîs- 
baî, Mihai Banu, Petre Lucacl, 
Traian Moașa, Francîsc Szlnte, 
Paul Filipeseit și Nicolae Murgoci.

73,32 m, C. Romaniuc 
m ; ciocan : Șt. Sisco- 
59,72 m (H. C. Fr. 
A. Mediaș 64,04 m); 
C.A.U. 41,6 ; 
m : Carmen.

300 m : Ildiko
400 m : Maria

(Steaua)
(Steaua) 70,08 
viei (C.A.U.) 
Schneider C.
4x1'00
MEI :
(C.A.U.)
(C.A.U.) . ,
(Constructorul) 58,1; 800 m : 
Arășanu (Steaua) 2:14,3; 1500 m: 
Cornelia Hoiub (Metalul) 4:43,8 ; 
100 mg: Valeria Biduleac (Con-

m :
109
12.0 ;
26.0;

FE- 
Ene 

Kraus 
Shiifea 
Ioana

republican de 
juniorilor de 
campionatul 
se vor des- 
(de la ora 
(de Ia ora

Concursul i 
primăvară al 
categoria I și 
republican școlar 
făsura sîmbătă 
16) și duminică 
9) în București, pe stadionul 
Tineretului, 
la sărituri 
suliței vor 
coritan.

Pistele de clan 
șl 
fi

Ia aruncarea 
acoperite de

structorul) 14,2 ;
Boca (C.A.U.) 3,76 m ;

. Erica Teodorescu (Dinamo) 1,74 (în 
afara concursului a sărit 1,83 m); 
greutate: Viorica Brad (Progresul) 
13,87 m; disc : Ștefania Lesenciue 
(Dinamo) 49,08 m; suliță: Angela 
Zirbo (C.A.U.) 45.10 m ; 4x109 m: 
C.A.U 48,6.

COPII, băieți : 60 
(Cutezătorul) 7,8 ; 60 
dei (S.S.A.) 9.2 ; prăjină : G. 'Nea
goe (C.S.S.) 2.50 m ; greutate • S. 
Tichiriță (S.S.A.) 12,50 m ; FETE : 
60 m : Aurelia Enache

8,5 ; 60 mg : Ioana Volcu
11,2; lungime: Anca
(C.S.S.) 4,32 m.

lunglme : Florida 
înălțime :

m! A. Miu 
m>ț : M. Bot-

(S S A.) 
(S.S.A.) 
Văsescu

VI. M.
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„ȘTAFETA ISCUSINȚEI Șl INDEMINĂRII"
0 FORMĂ EXCELENTĂ OE ÎMBINARE Ă EXERCIȚIULUI FIZIC 

CU ACTIVITĂȚILE UTILITARE
Organizată duminică dimineață în 

pădurea Buda, pentru elevii școlilor 
generale din sectorul 8 al Capitalei, 
„Ștafeta iscusinței și îhdemînarii" se 
înscrie, fără îndoială, printre cele 
mai reușite acțiuni de masă ale se
zonului. La start s-au prezentat e- 
chipele a 23 de unități de învățămînt, 
fiecare alcătuită dih’ 10 coticurenți 
(băieți și fete) și însoțite de numeroși 
suporteri.

Prologul l-a constituit excursia 
cicloturistică pe traseul București — 
Motelul Buda. Cei 21 de kilometri au 
fost străbătuți de o caravană veselă 
și multicoloră.

Zăvoiul Argeșului l-a primit cu 
ospitalitate pe vizitatori. La scurt 
timp după sosire a început concursul, 
ștafeta propriu zisă se compune din 
mal multe probe aplicative : instala
rea taberei, pregătirea mincării, de
terminarea unghiului de mers după 
azimut, aruncarea grenadei la punct 
fix, trecerea tlrîș printr-un tunel im
provizat din crengi și frunze, escala
dare de obstacole, semnalizare cu 
fanioane, tir cu pușcă cu aer com
primat, o temă sanitară și, în final, 
prezentarea unui program artistic de 
10 minute.Simpla înșiruire a acestor preve
deri de regulament ne pune in fața

unei probe complexe, care solicită 
serios pregătirea și cunoștințele 
concurenților Într-Un foarte larg dia
pazon utilitar.

Intre două probe, tov. Petre Du- 
descu, secretar al C.E.F.S. al sectoru
lui 6 (satisfăcut de modul ireproșabil 
în care se desfășura concursul) ne-a 
spUs că in pregătirea lui a operat in 
modul cel mai fructuos colaborarea 
dintre organele și organizațiile cu a- tribuții în domeniul sportului : U.T.C„ 
Consiliul Organizației pionierilor, 
Inspectoratul școlar, că s-a primit un 
sprijin eficient din partea Comitetu
lui de partid al sectorului. Un aju
tor considerabil l-au dat părinții ele
vilor, veniți și el în număr mare pen
tru a urmări întrecerea.

în concluzie, nu putem decit să 
elogiem această inițiativă, care răs
punde prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973. angrenînd tineretul șco
lar în activități deosebit de folosi
toare. Tată o excelentă formulă de 
concurs care, paralel cu practicarea 
exercițiului fizic, într-un cadru na
tural atrăgător, ti determină pe copii 
să capete importante deprinderi, ab
solut necesare în viață.

Gh. ANDREIȚÂ

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

UNELE „ECUAȚII"
(Urmare din pag 1)

INAUGURAREA BAZEI SPORTIVE
IA ȘCOALA CENTRALA 204 DIN CAPITALA...

nunțat, mai ales în deplasare, re
prezintă, de altfel, explicația prin
cipală și în cazul celorlalte reve
lații : C.F.R. Cluj. F.C. Argeș și 
chiar C.S.M. Reșița, formații care 
în clasamentul returului ocupă pri- 

Imele trei locuri după echipa lui 
Cernăianu.

Ultima duminică a „certificat" și 
alte adevăruri; Steaua și Dinamo, 
două echipe paradox. Dacă în pri
vința primei formații — creditată 
la startul campionatului de. cei mai 
mulți cu un „titlu cîștigat la pas" — 
se manifestă profund fenomenul de 
adîncire a crizei sale de formă și 
nu de ieșire din eclipsă — cum 
crease iluzia acel 4—1 din Cupă eu 
Știința Petroșani — m privința di- 
namovîștilor, prezenți în „marea 
cursă", credem că insuccesul de la 
Ploiești a fost semnul declanșării 
unei crize de formă și regretul 
nostru nu vizează, mai ales, faptul 
că lupta pentru titlu s-a încheiat, 
probabil, prea devreme. Ne gîndim 
că cele două echipe bucureștene au 

i lor jucători de certă 
ar fi putut contribui 

la afirmarea fotbalului românesc 
...... • europene. Și dacă 

cel puțin garanția teo
retică a Cupei U.E.F.A., Steaua se 
află la ora actuală sub podium, cu 
șanse de declin, iar cucerirea Cupei 

') nu reprezintă

I
Iîn componența 

valoare, care t

Iîn competițiile 
Dinamo are ce

I

(Urmare din pag. 1)

locul 6, la cl. I). într-un alt sec
tor, maestrul sportului la hochei 
Alexandru Kalamar dădea ultimele 
indicații Cameliei (clasa a III-a) 
înaintea startului în proba de pa
tinaj (normal !) pe... rotile. Rezul
tatele înregistrate sînt mai puțin 
importante. A contat mai mult

PREZENȚA 
PESTE 1209 
(din clasele 
trecut » zi 
ne-au asigurat gazdele, asemenea 
acțiuni vor cunoaște, de acum îna
inte, o frecvență sporită. Hotărîrea 
partidului cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului trebuie să fie tradusă integrai 
in Viață !

ALE CAMPIONATULUI
(Rapid, F, C. Constanța, A.S.A. și 
„U“ Cluj). Dar pentru ca în aceste 
inevitabile „jocuri matematice" să 
nu se comită erori de calcul, pre
zentăm ultimele partide ale echipe
lor prinse în zona surprizelor :

Steagul roșu, locul 9 — 23 pun-

CLASAMENTUL RETURULUI
1. UniV. Craiova 10 8 1 1 23—11 17
2. F.C. Argeș 19 6 3 1 16— 6 15
3. C.F.R. Cluj 10 4 5 1 lft-~ 8 13
4. C.S.M. Reșița 10 4 3 3 16—12 11
5. Dinamo 10 5 1 4 14—14 11
G. Sp. studențesc 10 2 7 1 11—11 11
7. Steagul ror.’u 10 3 4 3 14-* 8 10
8. S.C. Bacău 10 3 4 3 7—11 10
9. U.T.A. 19 3 3 4 11—14 9

10. F.C. Constanța 10 2 4 4 16—13 8
11. Rapid 10 2 4 4 10—12 8
12. A.S.A. 10 4 0 6 9—12 8
13. WU“ Cluj 10 2 4 4 6—12 8
14. Jiul IO 2 3 5 10—13 7
13. Steaua 10 1 5 4 5—12 7
16. Petrolul 10 2 3 5 4—15 7

pe terenul de sport a 
DE ELEVI și ELEVE 
I—VHI). care au pe
tic neuitat. Așa cum

iuș j.c
(ultimă salvare!) 
certitudine .

I
Clasamentul are totuși și o zonă 

agitată. F zona locului XV schimbat, 
ca o ștafetă care arde, de mai multe 
echipe în ultimul timp. De dumini
că seara, „U“ Cluj a preluat pozi
ția grea, dar alte șase echipe cu 21 
și 23 de puncte gravitează în jurul... 
Diviziei B. Aici se fac, aCtim, cele 
mai multe calcule și, teoretic, mai 
avantajate par echipele care au cîte 
trei jocuri acasă din ultimele cinci

cte, golaveraj + 11 („U" Craiova
— d ; A S.A. Tg. Mureș — a ; S.C, 
Bacău — d ; „U“ Cluj — a ; Steaua
— d) :

Rapid, locul 10 — 23 puncte -r 2 
(C.S.M. Reșița — a ; Sportul stu
dențesc — a ; A.S.A. — d ; F. C. 
Argeș — a ; S. C. Bacău — d) ;

C.S.M. Reșița, locul 11 — 23 punc
te, — 3 (Rapid — d ; „U“ Cluj — a; 
„U“ Craiova — d ; F. C. Constan
ța — a ; F.C. Argeș — d) ;

U.T.A., locul 12 — 23 puncte -£3 
(A.S.A. — d ; F.C, Constanța — a; 
Steaua — d ; „U“ Craiova — a » 
„U“ Cluj — d) ;

F. C. Constanța, locul 13 — 21 
puncte — 4 (Sportul studențesc — 
a ; U T.A, — d ; Jiul — a ; C.S.M, 
Reșița — d ; Diiiamo — a) ;

A.S.A, Tg, Mureș, locul 14 — 21 
p — 8 (U.T.A. —• a ; Steagul roșu
— d ; Rapid — a; Jiul — d ; Petro
lul — a) ;

„U“ Cluj — locul 15 — 21 p —
17 (Petrolul — a ; C.S.M. Reșița — 
d ; Dinamo — a ; Steagul roșu — 
d ; U.T.A. — a).

în privința ultimului loc — Spor
tul studențesc, 19 puncte, golaveraj
— 17 ( F. C. Constanța — d ț Rapid
— d ; Petrolul — a ; C.F.R, Cluj — 
d ; Jiul — a).

Duminică a fost o etapă furtunoa
să. Duifiinică, Otlemetico s-a deta
șat (detisiV și el) în fruntea golge- 
terilor, mâreînd două goluri în 
poarta Stelei. Duminică s-au înre
gistrat, din nou, acte de nervozita
te și infatuare din partea unor ju
cători bine cotați, acte care n-au 
adus nicidecum liniștea așteptată 
în sinul echipelor lor... Duminică 
s-au înscris 27 de goluri,.. Dumini
că... Dar nici nu, avem prea mult 
timp să filtrăm Ultirha etapă, pen
tru că, mîine, această „cursă de
18 zile" programează o nouă man
șă, și ea cu atîtea obligații și spe
ranțe...

FERMITATE Șl INTRANSIGENȚI

FAȚĂ DE ACTUL ANTISPORTIV I
(Urmare din pag. 1)

către reprezentanții liceelor nr. 2 (la fete) și „Vasile Altcsandri" 
(la băieți), ambele din Galați, care — la finalele pe țară ale penta
tlonului Atletic școlar — au recurs la sportivi de la alte unități 
de învățămînt ale orașului. Echipele lor au fost, pe bună dreptate, 
eliminate din competiție. Un caz grav de mistificare a rezultatului 
s-a petrecut în meciul de handbal, din cadrul campionatului repu
blican rezervat juniorilor șl școlarilor, între echipele feminine ale 
Liceului 2 din Iași și Textila Buhușl. cîștigat de prima la incre
dibilul scor de 42—4!!! In felul, acesta, formația ieșeană trecea 
pe primul loc. Ddr, cu ce preț... In aceeași ordine de idei putem 
aminti atitudinea cu totul condamnabilă a unui profesor din Ora
dea, care și-a bătut și și-a umilit, în mod inadmisibil, elevele 
pentru că au pierdut un joc ! Și ar mal fi șl alto exemple...

Caracterul nociv al unor asemenea manifestări, al unei astfel 
de înțelegeri a „spiritului sportiv" constă, mai ales, în trauma mo
rală adîncă, în sechelele deseori nevindecabile pe caro ele ie lasă 
In conștiințele tinere, neformate incă pe deplin, ale sportivilor

Iată de ce, chiar și în fața unor apariții singulare, trebuie 
manifestată o atitudine critică fermă și intransigentă, pentru 
curmarea din fașă a unor fenomene negative, cu Implicații dintre 
cele mai serioase în procesul educațional ce se desfășoară fără în
trerupere în toate compartimentele societății noastre.

Documentele do partid la care ne-ârh referit rămîn de mare 
actualitate și transpunerea lor în viață reprezintă o obligație ge
nerală, de înaltă cinste!

DIN ACTIVITATEA CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI i 
METALUL DROBETA TURNU-SEVERIN 

CONFLICTHE DE PE TtREWJL-ANEXĂ, 
AJUNS ACTUALMENTE I» MAIE1AN!

„Noi ne-am de clara mulțumiți dacă 
efchipa de juniori a centrului ndstru ar 
fi ultima tu clasament, cu condiția să 
dea tnsft, anual, un jucătoi- apt să îm
brace tricoul formației de seniori. Or, 
antrenorul Mocanu este obsedat de cam
pionat, de victorii nesemnificative, de 
puncte. Așa se face că Metalul nu are 
jucătorii care-i trebuie..."

Afirmațiile acestea au fost făcute, cu 
puțin timp în urmă, de președintele 
Asociației Metalul Drobeta Tr. Severin, 
Sever Bădăl, de președintele secției de 
fotbal a aceleiași asociații, Constantin 
Pănescu. Nu le-am pus, nici un mo
ment, sub semnul îndoielii. Dar, con
form vechiului dicton, „audiatur et al
tera pars", am vrut, trebuia, să aflam 
și punctul de vedere ăl antrenorului 
criticat, să ne convingem în Ce cohaițil 
își desfășoară activitatea Centrul Me
talul Drobeta, finanțat de F.R.F. (70 000 
lei anual), th cară îșl însușesc tainele 
fotbalului circa 90 de copii șt juniori.

Mircea Mocanu este antrenor, la acest 
centru, din 1969. De atunci și pină in 
prezent, pepiniera severineana a dat 
echipei Metalul cițiva jucători destui 
de buni : Bota, Olieanu, DavidescU, 
Getoiu, Gogan', Iacob, Coculescu. Toți 
aceștia au contribuit substanțial la pro
movarea Metalului, in vara anului tre
cut, în Divizia B. „In momentul de față 
— afirmă M. Mocanu — Mi orei Boțea, 
Mlhat Condeescu și Eugen Ghialdir slut 
jucători apțî să joace Ia Metalul. Pri
mii doi. fundași tari, au detentă șt sint 
buni acroșeri. Al treilea e vlrf, un Ju
cător gen Doru Popescu, are 1,85 m, 
viteză pe distanțe scurte, șut năpraz- nlc...“

Din discuția avută cu antrenorul 
coordonator al centrului -am încer
cat totuși să ăflăm dacă so puțea 
mai mult, cum pretinde conduce-

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI
A XXVI-a A DIVIZIEI A

SPORT CLUB BACĂU — JIUL: 
M. Bică, ajutat Ia linie de I. Puia 
și F. Coloși (toți din București) ;

UNIV. CRAIOVA — STEAGUL 
ROȘU : C. Nicuiescu, ajutat de A. 
Bentu și A. Grigorescu (toți din 
București) ;

F. C. ARGEȘ — STEAUA: M. 
Rotaru (Iași), ajutat de I. Ciolan 
(Iași) și I. Hristea (Alexandria) ;

A.S.A. TG. MUREȘ — U.T.A.: 
N. Petriceanu, ajutat de C, MănU- 
șaride și M. Buzea (toți din Bucu
rești );

RAPID — C.S.M. REȘIȚA: N. 
Cursafu (Ploiești), ajutat de V. 
Neacșu (Ploiești) și C. Ghiță (Bra
șov) ;

„U" cluj — petrolul: v. 
Fădureanu (București), ajutat de 
I. Chilibar (Pitești) și b. Micloș 
(București) ; . .

F.C. CONSTANȚA — SPORTUL 
STUDENȚESC : N. Hainea (Bîrlad), 
ajutat de Gh. Ștefănescu și T. Tro- 
fin (ambii din Galați).

Ș T
C.F.R. CLUJ JOACA AZI 

ÎN R.F. GERMANIA
Revelația campionatului nostru. 

C.F.R. Cluj, a plecat ieri pe calea 
aerului în R.F. Germania și va 
întilni azi. la Bochum, formația 
locală V.f.L. Ca urmare, meciul 
Dinamo — C.F.R. ce trebuia să »c 
dispute miine a fost amînat pen
tru data de 24 iunie.

MÎINE, MECI INTERNAȚIONAL 
LA GALAȚI

După partidele susținute de se
lecționata seriei secunde din Di
vizia B, miine, la Galați, repre-

Adamache prinde .spectaculos o minge sub privirile Iui Adam. Cadar (in stingă) și Hirlab (in dreapta) sint 
gata pentru orice intervenție. (Fază din meciul C.F.It. Cluj — Steagul roșu 1—0).

Foto: Lucâ ANDREI —Cluj

DUPĂ ETAPA A XXIV-a ÎN DIVIZIA C X” CONSTRUCTORUL GALAȚI, CELULOZA
Șl TRACTORUL BRAȘOV- v.ÂTUALE

SERIA I

Unirea laș! — I.T.A. Iași d—o
Victoria Homan — Minerul Gura Hu

morului 2—d (i—0)
A.S.A. cîmpuiutig — Textila Botoșani 

3—i (a—»
Cristalul Dorohbt — Danubiana Roman 

1-0 (0-0)
Mlnobradul Vatra Dornel — C.S.M. su

ceava 2—3 (0—2)
Avîntul Frasin — Nicolina Iași (ăkni- 

nat)
Străduința Suceava — Fofesta Fălticeni 

(amînat)

(Corespondenți : I. Leizeriuc, G. Groa-
pă;, A. Rotaru, I. Mandache, p. ȘpaltJ.

1. C.S.M. Suceava 21 16 S 3 3.1—17 37
2. Victoria Roman 24 15 2 7 49—22 32
3. Danubiana Romatt £4 13 3 8 49—28 29
4. Foresta Fălticeni 23 10 5 8 34—32 25
5. Avîntul Frasin 23 11 5 10 31—29 24
8. Minerul G. H. 24 10 4 10 36—39 24
7. A.S.A. C4ung 24 8 0 10 29—33 22
3. Mlnobradul V. D. 24 9 3 12 41—44 21
9. Unirea lași 24 7 7 10 31—« 21

10. Cristalul Dorohoi 24 9 3 12 29—52 21
11. Nicotină Iași 23 8 4 tl 30—35 20
12. Străduința Sv. 23 « 7 10 18—27 19
136 I.T.A. lași 34 7 5 12 18—30 19
14. Textila Botoșani 24 6 6 12 28-46 18

SERIA a HLa
olimpia tai. Sărat — chimia Brazi 

1-î (0-0)
Victoria Florfeștl — petrolistul bol

dești 5—1 (,t—0)
Șoimii TA. ilOM București — prahova 

Ploiești 2—i (1—0)
Caraimanul Bușteni — Petrolul Berea 

4—0 (2—0)
Unirea Focșani — Poiana Cimpina 1—0 

(1-0)
I.R.A. Cimpina — Carpați Sinaia 0—0
Metalul Mija — Chffnla Bukău 3—0 

(neprezehlare)

(Corespondenți : G. Budeseu. N. co- 
man, Gh. Butlea, N. Xbareea, V. Mano- 
liu, C. Vîrjogiiie).

SERIA o V-a
binamo Obor București — Celuloza 

Călărași 4—1 (0—1)
Tehnometal București — Flacăra roșie 

București 1—0 (ii—0)
T.M. București — Laromct București

1— 0 (l—0)
AUtobuziT București — fâectrontca 

București 1—0 (0—0)
Sireha București — Unirea Tricolor 

București 3—0 (0—0)
Olimpia Giurgiu — Sportul Cioroglria 

3—0 (9—0)
Azotul Slobozia — Voința București

2— 0 (0—0)

SERIA a Vl!-a SERIA a iX-â

Etapa viitoare (10 iunie) : A.S.A.
Cîmpulung — Străduința Suceava (1—1), 
Danubiana Roman — I.T.A. Iași (1—0), 
Mlnobradul Vatra Daniel — Textila Bo
toșani (0—3), Cristalul Dorohoi — Unirea 
lași (1—1), C.S.M. Suceava — Victoria 
Roman (0—1), Avîntul Frasin — Minerul 
Clura Humorului (t—5). XicoIIna lă?i — 
FbriSsta Fălticeni (0—3).

1, Metalul Mija M 13 S 5 36—27 32
2. Garaimahul Bușteni 24 12 7 5 31—22 31
3. Unirea Focșani 24 10 8 6 34—25 28
4. Olimpia R.m. Sărat 24 10 8 6 37—31 28
5. Prahdva Ploiești 24 9 3 7 40—32 26
ș. Vict. Florești 24 11 3 10 34—39 25
7. Șoimii TAROM 24 9 6 9 24—21 24
8. Carpă$) Sîhâia 24 9 6 9 26—23 24
9. Petrolistul Boldești 24 8 7 9 34—29 23

10. Petrolul Berea 24 9 5 10 31—39 23
n. I.R.A. Cîmpina 24 ? 8 9 23—26 22
12. Poiana Cîmphia 24 6 9 9 33-2.-, 21
13. Chimia Brazi 24 6 7 11 27— 38 19
14. Chimiâ Buzău 24 4 2 18 18—5.3 10

Etapa viitoare : Metalul MiJă I.H.A.

(Corespondenți t C. Popescu, P. Popa,
I. Mărcuș, NT. Tokaoek,
Burcin și i. Matei).

Oș Guțu, P.

1. Celuloza Călărași 24 15 6 3 41—1!) 36
2. T.M. București 24 12 7 5 42^30 31
3. Autobuzul Buc. 24 11 0 7 33—21 28
4. Azotul slobozia 24 12 3 9 39—33 27
3. Flacăra r. Euc. 24 19 5 9 27-*22 25
6. Electronica Buc, 24 10 4 10 32—21 24
7. Olimpia Giurgiu 24 8 8 8 27—20 24
8. Unirea Trie. Buc. 24 10 3 11 32--2J 23
9. Sirena Buri. 24 9 5 10 31—43 23

10. Din. obor Buc. 24 6 10 8 27—25 22
11. Laiwnet Buc. 24 8 5 11 22—23 21
12. Voința Buc. 24 6 9 9 22—26 21
13. Tehnometal Buc. 24 6 9 9 29—37 21
14. Sportul Ciorogirla 24 3 4 17 17—06 10

A.S. Bocșa — Minerul Motru 0—2 
(0—1)

Cimentul Tg. .Tiu — vulturii textila 
Lugoj 1-1 (1-1)

Dunărea Calafat — Minerul Rovinari 
6~i) (i—0)

Mr.talUl Toploț — Pandurii tg. jiu 1—0 
(0-0)

Victoria Craiova — Steagul roșu ple- 
nița 7—3 (5—1)

Metalul oțelu Rcști — Drobeta
Tr. Severin 2—0 (2—0)

$tî’.nță Petroșani — Minerul Moldova 
Nouă 2—() (0—0)

(Corespondenți : T» ‘Ț’ărainr, Bt Mănoie» 
C. Traistaru, R. Predescu, G. Șiei'ah, 
I. Ion și B. Stafcu).

1. Minerul Motru 21 15 6 8 60—18 3b
2-. Vulturii LuE’oj 2-1 14 6 4 31—13 34
3. Minerul Mold. N- 24 12 3 9 44—29 27
4. ȘtiinV’. Petroșani 24 12 0 12 37—31 24
5. A.S. Bocșa • 24 11 2 11 38—36 24
6. Metalul 6ț. Roșu 24 10 3 11 38—36 23
7. Metalul Topleț 24 ii 1 .12 33—44 23
8. Steagul r. Plenița 24 n 1 12 23
9. Pandurii Tg. Jiu 24 ii 1 12 25—35 13

10. Dunărea calafat 24 10 2 12 34—36 22
11. Min. Rovinari 24 8 5 11 28—40 21
12. Cimentul Tg. Jiu 24 7 6 11 20—47 20
13. Victori^ Ctaiova 24 7 5 12 25—45 19
14. Meva Drobeta T.S. 24 7 3 14 25—40 17

SERIA a ll-o

Locomotiva Adj ud — Trotușul 
Gbeorghiu-Dej 2—0 (0—0)

Unirea Tricolor Bîrlad — Minerul 
mănești 1—4 (1—1)

Textila Buhușl — Letca Bacău 
(1—0)

Petrolul Mbinesti
2-0 (2—0)

Itelonul SăVinești

Viitorul

Gh.

Co-

2—0

Vaslui

3—0 (0—0)
Oituz Tg. Ocna —

2—2 <1—1)
Constructorul Gh. 

ftulmentul Birlad 8—0

U.R.A. TecUcl

Cimentul Bicaz

Gheorghiu-Dej —
(2—0)

(Corespondenți : A. Sirbti. L. soion-- 
I. Vieru, P. Harabaglu, C. Nemțeanu, Al, 
Avei și Gh. GrUnzu).

CIfnpina (1—0), CaraiilianUl Bușteni — 
Șoimii TAROM bucurești (0—0). Pplăha 
Ctmpina — petrolistul Boldești (1—1), 
Chimia Brail — Carpați Sinaia (1—2). 
Prahova Ploiești — victoria Florești 
(2—0). Chiftllfc Buzău — Olimpia Hm. 
Sărat (2—2), Unirea Focșani — petrolul 
Berea (1—1).

SERIA o IV>a
Cimentul Medgidia — Comerțul Brăila 

î—o (o—0)
Portul Constanța — Chimia Brăila 

2—3 (2—1)
Oțelul Galați — I.M.U. Medgidia 2—1 

(1-0)
știința Constanța — Ancora Galați 3—1 

(1-0)
Granitul Babadag — feiectrieă Con

stanța 4—3 (3—1)
Constructorul Galați — Marina Man

galia 3—2 (2—1)
Viitorul Bi-ăila — Dunărea Tulcea 1—2 

(1—1)

(Corespondenți : R. Avram, N. stere, 
st. Victor, s. N’icolae, N. FUcigiti, V. ște
fănescu și D. Cristaehe).

Etapa Viitoare : Dihatno Obor bucu
rești — Voință București (1—2), Electro- 
nlba București — Sirena bucurești (1—0), 
Olimpia Giurgiu — Unirea Tricolor 
București (0—i), Celuloza călărași — 
Sportul Ciorogiria (2—0), Flacăra roșie 
București — T.M. București (1—2), La- 
romet București — Azotul Slobozia 
(1—3). Autobuzul București — Tetino- 
rftetal București (2—2).

SERIA a Vi-a
Chimia Găești — Unirea Drăgășani 

2—0 (0—0)
Petrolul Videle — Dacia Pitești 1—0 

(1-0)
Petrolul Tîrgoviște — C.F.R. Roșiori 

de Vede 1—0 (1—0)
Flacăra Moreni — Recolta Stoicăneștl 

2-1 (1-1)
Răsăritul caracal — Progresul Corabia 

4—0 (2—0)
Textillstul Pitești — Oltul Slatina 2—0 

(1—0)
Chimia Tr. Măgurele — Automatica 

Alexandria (aminat)

Etapa viitoare : Me va Drobeta Tr. Se
verin — Minerul Motru (I—4), Minerul 
RoVinâti — MirvefUi Moldova Nouă 
(0—5), A.S. Bocșa — Metaiul Oțelti Roșu 
(1—3), Pandurii Tg. Jiu — Știința Pe~ 
troșani (1—4), Metalul Topieț -- Vultu
rii Lugoj (0—2), Steagul roșu Plenifca — 
Cltnentul Tg. Jiu (0—1). Victoria Cra 
iova — Dunărea Calafat (0—1).

SERIA o VlII-a
Electromotor Timișoara — Progresul 

Timișoara 5—2 (3—1)
U.M. Timișoara — Gloria Arad 4—1 

(3—0)
Untrea Tomnatic — Constructorul Arad 

2—0 (0—0)

(1—0)

Vagonul Arad — Victoria Călan 3-0
(0-0)

Mureșu] Deva — Minerul Lupeni 2—0
(0—0)

Furdirill Deta — Minerui TeliUc 2-0
(2-0)

Minerul Ghelar — C.F.R. ;Simeria 1-0

(Corespondenți : S. Frâțltescu. V. 
cu, M. Avram, Gh. Minca, Gh. llonclu, 
Al. Momete).

Unirea Dej — industria sîrmei Cîm- 
pia Turzil 1—1 (0—1)

C.I.L. Gherla — Tehnc-frig Cluj 1—2 
(0-1)

C.I.L. Blaj Metalul Aiud 2—0. (1—0)
Soda O'ch.a Mureș — Unirea Albă Tu

lia 2—1 (1—l)
Dermata Cluj — Aurul Brad 2—1 (0—0)
A:-iesul Cîmpia Turzil — Minaur Zlatna 

3—0 (0—0)
Minerul Bihor — Arieștli Turda 1—2 

(0-1)

(Corespondenți : T. Prodan, A. Sabo, 
v. Muuteanu, a. Verde?, I. Zovani, st. 
Giurgiu și M. Dahtloar»).

1. Arieșul Turda
2. Unirea Dej
3. Ind. sirmei C. T.
4. M'naur Zl-tna
5. c.t.L. blaj
fi. /.urm tiryd
7. Unirea Aibă iulia
8. Metalul Aiud
9. Soda Ocna Mureș

10. Minerui Bli. lr 
u. c Lt. Gher a
12. Arieșul C. Turzil
13. Dermata Cluj
14. Tdhnofrig Cluj

M IC 4 4 50—22 33
21 14 6 4 39—13 30
21 14 4 6 to—21 28
24 19 0 8 .-,0—21 26
2-i 12 2 10 29—23 25
24 11 j 10 29—28 25
24 9 5 10 26—33 23
24 10 3 11 26—33 23
24 9 4 11 27—43 22
24 10 0 14 27—42 20
24 9 3 12 »9—3B 19
24 7 3 14 19—27 17
24 5 7 12 19—32 17
24 5 6 13 11—29 16

lEchipele Aiieșul Turda, unirea Def si 
IndUsiria sirrtiei Cimpia Turzii au fost 
penalizate cu cite 1 puncte).

Etapa ViitOiire î Aurul Brad — unirea 
Dej (0—3), Soda Ocna Mures — Der
mata Citii (1—2). Minați? Zlât- 
r.a — C.I.L. Gherla (8—4) Minerul
Bihor — Arieșul cîmpia Turzii (0—1), 
Industria sirmei Ci.apia Turtii — Arle- 
șul Turda (0—2), unirea Aibă Iulia — 
C.I.L. Blaj (1—2). TehhOfrig Cluj — Me
talul Aiud (0—4).

SERIA t> X-a

1. Petrolul Moinești 2! 14 6 4 «—16 34
2. Viitorul Vaslui 24 13 7 4 44—13 33
3. Relonui Săvinejtl 24 11 8 7 41—27 28
4. Textila Buhușl 24 12 3 9 49—34 27
5. Locomotiva Adj ud 24 11 4 9 38—37 26
6. Letea Bacău 24 9 7 8 37—30 25
7. Constr. Gh. Dej 24 9 7 8 40—40 25
8. Trotușul Gh. Dej 24 8 7 9 22—19 23
9. Rulmentul Bîrlad 24 9 3 10 41—40 23

10. Oituz Tg. Ocna 24 8 5 11 31—36 21
ii. Min. Comănești 24 7 7 10 28—35 21
12. U.R.A. Tecuci 24 7 7 10 28—40 21
13. Cimentul Bicaz 24 6 5 13 33—45 17
14. Unirea Trie. Bîrlad 24 4 4 10 21—84 12

l. Cotistr. Galați 24 15 5 4 43—ÎS 35
2. oțelul Galați 24 11 6 7 ÎS—18 28
3. Chimia Brăila 24 10 7 7 32—28 27
4. I.M.U. Medgidia 24 10 7 7 31—29 21
5. Portul c-ța 24 9 7 8 32-21 25
6. Marina Mangalia 24 10 5 9 25—23 23
7. Cimentul Medg. 24 8 8 8 21—21 24
8. Viitorul Brăila 24 9 5 10 39—34 23
9. Electrica C-ță 24 10 3 H 28-25 23

10. Dunărea Tul-ea 24 10 3 11 26—30 23
11. Granitul Babadag 24 6 11 7 28—37 23
12. Știința C-ța 24 7 8 9 29—29 22
13. Ancora Galați 24 7 3 12 20—40 19
14. Comerțul Brăila 24 2 8 14 12—M 12

1. Flacăra Moreni
2. Oltul Slatina
3. Dacia Pitești
4. Automatica Alex.
5. Petrolul Videle
6. Chimia Tr. Mag.
7. Prog. corabia
8. Petrolul T*vl?te
9. Răsăritul caracal

10. Chimia Găești
11. Unirea Drăgășani
12. C.F.R. Roșiori
U. Recolta stolcănești 
14. Textillstul Pitești

24 13 6 3 41—14 30
24 10 10 4 36—24 30
24 lî 3 8 38—19 29
23 10 7 6 25—16 27
24 7 10 7 23—20 24
23 9 6 8 28—29 24
24 9 6 9 80—38 24
24 8 7 9 31—38 23
24 8 6 10 32—27 22
24 8 5 11 30—32 21
24 7 7 10 20—24 21
24 6 8 10 25—41 20
24 6 5 13 33—57 17
24 6 4 14 27—40 10

(Corespondenți : St. Marton, M. Ște
fan, p. Iatan, Gh. Nicolae, I. Simion, 
P. Toma și Fi. Oprița).

Victoria Cărei — Someșul Satu Mare
4— 0 (1—0)

Recolta Salon ta — Voința Cărei 4—0 
(1-0)

Bradul Vișeu — Constructorul Baia 
Mare 1—0 (0—0)

Bihoreana Marghita — Rapid Jibou
5— 1 (2—0)

Minerul Baia Borșa — Unirea Zalău 
2—ț-0 (0—0)

inițierii) Baia Spriâ — MlrterUl Cavnic 
B—1 (l—«)

Topitorul Baia Mare — C.I.L. Slghetu 
Marmației 1—2 (0—2)

(Corespondenți : tr. Sllaglii, Gh. co- 
trău, A. Ghllezan, A. PașcalăU, C. Iu
reș, Al. Dirmuța șl L. Chlra).

Etapa viitoare : Minerul Comfinețtl — 
tl.R.A. Tecuci (0—2), Cimentul Blear. — 
•onstructorul Gh. Gheorghlu-Dej (0—2). 
Rulmentul Birlad — Petrolul Molnești 
(0—2). Trotușul Gh. Gheorghiu-Dei — 
Textila Buhușl (0—1), Locomotiva AdJUd 
— Unirea Tricolor Birlad (2—1). Letea 
Bacău — viitorul Vaslui (0—1). oituz 
Tg. Ocna — Relonul Săvinețti (0—1).

Etapa viitoare i Electrica Constanța — 
Oțelul Galati (0—1), Dunărea Tulcea — 
Comerțul Brăila (0—0), Ancora Galați — 
Cimentul Medgidia (0—3). Viitorul Brăila 
— Marina Mangalia (1—3), I.M.U. M»d« gidia — Portul Constanta (0—0). Chimia 
Brăila — Granitul Babadag (1—1), Știin
ța constant» — Constructorul Gslați 
(0-0).

1. Mureșul Deva 24 15 5 4 44—13 33
2. Electromotor Tim. 24 11 6 7 46—22 28
3. U.M. Timișoara 24 12 4 8 42—21 28
4. Victoria Călan 24 11 5 8 34—81 27
5. Vagonul Arad 24 11 3 10 36—29 25
6. C.F.R. Simeria 24 9 6 9 34—27 24
7. Minerul Lupeni 24 10 4 10 33—35 24
8. Minerul Teiiuc 24 9 6 9 26—29 24
9. Gloria Arad 24 10 3 11 35—44 23

10. Unirea Tomnatic 24 10 3 11 33—45 23
u. Minerul Ghelar 24 10 1 13 31—37 21
12. Furnifuj Deta 24 8 3 11 26—39 21
13. Progresul Tim. 24 7 8 11 34—40 20
14. Constr. Arad 24 5 3 16 27—69 13

Etapa viitoare s C.F.R. Roșiori — Pe* 
trolul Videle (0—1), Unirea Dragăsam — 
Textillstul Pitești (0—0), Recolta stoică- 
nești — Petrolul Tlrgovlșto (1—4), Oltul 
Slatina — chimia Tr. Măgurele (1—1) > 
Chimia Găești — Automatica Alexandria 
(0—3), Dada Pitești — Răsăritul Caracal 
(0—1), Progresul Corabia — Flacăra Mo
reni (0—2).

Etapa viitoare : Minerul Lupeni — Uni
rea Tomnatic (0—4), Minerul Telluc — 
Progresul Timișoara (0—0), Gloria Arad 
— C.F.R. Simerla (0—3), Constructorul 
Arad — Minerul Ghelar (0—3), Furnlru 
Deta — Vagonul Arad (0—3). victoria 
Căi an — Electromotor Timișoara (0—0), 
U.M. Timișoara — Mureșul Deva (0—1).

1* Victoria Cărei 24 17 2 5 83—17 36
2. Minerul Cavnic 24 15 3 6 34—24 33
3. Topitorul B. M. 24 11 5 8 42—25 27
4. Bihoreana Marghita 24 13 1 10 48—38 27
5. Min. B. Sprie 24 11 3 10 37—31 25
6. Bradul Vlșeu 24 10 5 9 22—29 25
7. Voința Cărei 24 12 1 11 32—48 25
8. C.I.L. sighet 24 10 2 12 31—33 22
q4 Recolta Salonta 24 10 2 12 23—84 22

10. Rapid Jibou 24 8 5 11 29—45 21
lî. Minerul Borșa 24 9 2 13 30—35 20
12. Unirea Zalău 24 1 4 12 23—35 20.
13. Someșul Satu M. 24 7 4 13 24—35 18
14. Constr. Bala M. 24 7 1 16 24—51 15

Etapa viitoare t Minerul Cavnic
C.I.L. Sighet (2—1), Victoria Cărei — 
Constructorul Baia Mare (6—0), Topito
rul Baia Mare — Rapid Jibou (1—B), 
Recolta Salonta — Minerul Bal» Sprle 
(o—2), Unirea Zalău — Bihoreana Mar
ghita (1—S), Minerul Borșa — Bradul 
Vlșeu (0—1), Someșul Satu Mare — 
Voința Cărei (0—1),

tea Metalului, cum dorește C.J.E.F.Ss 
Mehedinți. „în împrejurările create 
și cu condițiile materiale existente» 
eu cred că s-a realizat nesperat 
de mult, pentru că, trebuie să spun, au 
existat și există încă o serie de motive 
care influențează negativ activitatea cen
trului. Iată cîteva. Au fost angajați, ca x 
instructori, doi profesori (Romanescu șl 
Mischie) fără specialitatea fotbal. Re
cent, in locul lui Mischie a venit Mir- • 
cea Irlnoiu, cu pregătire corespunză- s 
toare, fost jucător. în al doilea r»nd« 
conducerea asociației și C.J.E.F.S. nu 
ne ajută în nici un fel. Pe stadionul 
cel mare intrăm foarte rar. Mai mult*,/ 
sîntem izgoniți și de pe terenul anexă, 
de parcă am fi niște intruși*.

Nu exagera deloc ! cferenul anexă. 
— îngrijit pe Vremufi — a ajuns tiri... 
mfeidan în toată regula. Gardul îm
prejmuitor este aproape distrug, su
prafața de joc — o arătură. D0- 
pe âcest teren, copiii și juniorii cen
trului au fost luați la goană de vreo 5 
ori în acest sezon. Luna mai a fost o 
lună... fierbinte pentru ei. în ziua de 3. . 
cițiva salâriați de la MEVA au dorit să 
facă o rniuță, să se destindă oamenii. 
Și iată-1 la stadionul „1 Mai“, pe tere
nul anexă, unde juniorii aveau oră d-a 
pregătire. Unii dintre aceștia nu voiau 
să plece# dar după ce Eugen Ghialdii* 
a fost prins și bătut măr, au văzut că 
nu-i de glumă și au plecat acasă ! La 
15 mâi, scandalul a fost provocat de 
echipă de județ, Celuloza, iar o zi mai 
tirziu copiii centrului n-au putut ține... 
piept formațiilor neafiliate ale P.T.Ț.R.- 
ului și comunei Halînga ! Mircea Mo- 
canu își amintește că în cei 4 ani da 
cînd e la centru au fost dați afară.. de- 
pe teren de vreo 50—60 de ori. în plus î 
„Trei âlii n-a existat încălzire lâ VCs- '... 
tiare, be Cînd sînt eu aici, copiii și ju
niorii n-au avut posibilitatea să faci 
duș după meciuri sau antrenamente*. •

Nadu, Oprea, Albulescu, Ciupitu,. Ca- 
lotescu. Rangu. Mutu, .Terhes, Lesne — 
speranțele pepinierei severinene —1 n-ah < 
acces la dușurile seniorilor, nici pe te
renul cel mare, ei se pregătesc pe un.-, ■ 
tenen-mâidan de unde, în orice momefit, 
pot fi alungați de cine vrei și cine nit 
vrei, nu au la dispoziție nici uh fel da - 
aparate ajutătoare ! Și. mâi este ceva. 
După o îrifrîrigere, pe teren propriu, a 
Metalului, antrenorul coordonator âl 
centrului (recunoaște sdncer) l-a făcut- 
-groparul echipei’’ pe antrenorul Me ta- • 
lului, C. Lepădat. De atunci, înthe cei. 
doi relațiile sînt foarte încordate. Con
flictul are multe implicații, între echipa 
de seniori și centru iieexistînd nici un 
fel de colaborare ! , ,

lată — dincolo de punctele, în cam
pionat, după care aleargă tov. M. . MO* 
canu — probleme ce trebuie urgent re
zolvate. Altfel, Metalul va continua să 
pehduleze între „B° și SM' păcat
pentru un oraș cu tradiție An - fothalUi. 
nostru !

După cum este păcat și de banii car» . 
ie cheltuiesc ia acest centru...

Laurențiu DUMITRESCU

I R I
zentativa primei serii a Diviziei B 
Va susține o întîlnire internațio-. . 
hală. Adversar: „ll“-le similar din • 
Bulgaria. Jocul este premergător . 
alcătuirii reprezentativei' Diviziei ■ 
B. care va întîlni selecționatele 
Diviziei B din Turcia și Bulgaria,
TRAGERE la sorti ÎN „CUFA 

ROMÂNIEI*
începere de la ora 18,30, 
F.R. Fotbal va avea lofe 

la sorți a sferturilor de 
Re*

Joi, cu 
la sediul 
tragerea 
finală ale „Cupei României", 
amintim că meciurile au ioc la 24 : 
iunie. Sînt invitați să participe de
legații celor cpt echipe calificate.

Meciurile de baraj (juniori)

F.C. CONSTANTA, RAPID, U.T.A. SI A.S.A. 
CALIFICATE PENTRU TURNEUL FINAL

în zilele de 30 mai și 3 iunie 
s-au disputat (tur-retur) meciurile 
de baraj dintre echipele clasate pe 
locul II în cele opt scrii ale cam
pionatului republican de juniori.

CĂLĂRAȘI FLACĂRA MORENI, 
CÎȘTIGĂTOARE ÎN SERIILE LOR

SERIA a XI-a
Carpați Covasna — Viitorul Tg. Mureș 

2—0 (1—0)
Unirea Cristuru Secuiesc — Someșul 

Ședeau 7—0 (4—0)
Vitrometan Mediaș — Mureșul Toolița 

6—1 (2—1)
Lacul Ursu Sovata — Minerul Bălan 

1*—0 (0-—(I)
Foresta Bistrița — Oltul SS. Gheorghe 

■1—3 (2—1)
Viitorul Gheorghieni — Gaz metan 

Mediaș 1—3 (0—0)
Forestierul Tg. Secuiesc — Textila 

Odorheiul Secuiesc 1—2 (0—2)
(Corespondenți ; Fr. 

R Znnlf»r, A. Fekcte, 
nas!).

1. GaZ metan Mediaș
2. Textila Odorhei
3. Viltorai Tg. Mureș
4. Lacul Ursii Sovata
5. Vilt. Gheorghieni
6. Minerul 3âlan
7. Unirea Cristur
3. Vitrometan Mediaș
9. OltlU Sf. Gh.

to. Forest. Tg. Sec,
11. Mureșul Toplita
12. Carpați Covasnă
13. Someșul Beclean
14. Foresta Bistrița

Gazdag, P. ion, 
I. Tomă, Cs. Mal-

24 16 5 3 tO-11 37
24 16 4 4 54—23 36
24 12 4 3 37—33 23
24 1 0 6 8 3e—37 2S
24 11 3 10 31—38 25
24 10 4 16 33—23 24
24 8 7 9 33—30 23
24 12 3 9 «4—27 23
24 10 2 12 82—36 22
24 Ș 5 H 34—36 21
24 8 4 12 34—48 20
24 6 6 12 3’4—46 18
24 7 3 14 20—70 17
24 5 S 17 23—73 12

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe
nalizată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Someșul Beelean — 
Foresta Bistrița (1—2). Minerul Bălan — 
Viitorul Tg. Mureș (1—2). Forestierul Tg. 
Șectiieso — Vitrometan Mediaș (2—3), 
Gaz metan Mediaș — Unirea Cristur 
(0—2), Oltul Sf. Gheorghe — Mureșul 
Topiița (0—1), Viitorul Gheorghieni — 
Carpați Covasna (0—2). Textila Odorhei 
— Lacul Ursu Sovata (1—1).

SERIA □ Xll-a
Textila sebeș — chimia or. victoria

2— 4 (2—2)
Independența Cisnădie — Tractorul 

Brașov 3—1 (2—0)
Torpedo Zărnești — C.S.U. Brașov

3— 0 (1—0)
parpați Brașov — Lotrul Brezoi 4—0 

(1-6)
t.C.r.M. Brașov — c F.R. sighișoara 

3-tl (2-0)
Chimica Timăvenl — Oltul Hm. vilcea 

3-0 (1—0)
U.P.A. Sibiu — Metalul Copșa Mică 

2-1 (1-9)
(Corespondenți : D. Lădaru, I. Andrei, 

C. Cinriac, E. Bogdan, G. Lorac. ji. Fa- 
liciti și Gh. Toplrceahu).
1. Tractorul Bv.
2. Carpați Brașov
3. I.C.I.M. Brașov
4. Metalul copșa M.
5. Chimia Victoria
8. Indep. Cisnădie
7. C.F.R. Sighișoara
8. Oltul Rm. Vilcea
9. Lotrul Brezoi

10. U.P.A. Sibiu
11. Chimia Timăvenl
12. C.S.U. Brașov
13. Torpedo Zărnești
14. Textila Sebeș

24 14 S 4 52-20 34
24 13 2 9 35—17 28
24 11 6 7 33—17 28
24 11 3 10 31—23 23
24 11 3 10 42—30 25
24 II 2 11 33—83 24
24 9 5 9 24—34 24
24 8 7 9 35—36 23
24 9 5 10 25—40 23
24 « 10 8 25—36 22
24 8 6 10 27—33 22
24 7 7 10 26—32 21
24 8 4 12 31—27 20
24 8 1 15 23—52 13

(Echipa Textila sebeș a fost penali
zată cu 4 puncte).

Etapa viitoare î Tractorul Brașov — 
Torpedo Zărnești (3—2), Lotrul Brezoi
— I.C.I.M. Brașov (0—0). Textila sebeș
— Metalul Copșa Mică (0—1), C.S.U. 
Brașov — Chimica Ttmăveni (1—1), in
dependența Cisnădie — U.P.A. sibiu 
(0—2), C.F.R. sighișoara — Chimia or. 
Victoria (1-2). Oltul Rm. Vilcea — Car
pați Brașov (1—4),

Iată rezultatele înregistrate: Poli
tehnica Iași — F.C. Constanța 0—0 
Și 1—2; Rapid București — Pan
durii Tg. Jiu 4—0 și 0—I; U.T.A. 
— F.C. Bihor 3—1 și 0—0 ; $c. sp. 
Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 
și 1—1. S-au calificat pentru tur
neul final, alături de cele opt cî.șii- 
gătoare ale seriilor campionatului, 
echipele F. C. Constanța, Rapid. 
U.T.A. și A.S.A, Tg. Mureș.

TRAGERE SPECIALĂ 
PRONOEXPB 
BOX-EXPRES

se atribuie
® Auioturrme

OÂCIÂ 300 
și DACIA 5100; 

® EkruHi TIRUL
CEHOr
SLOVACIEI

• Excurdi
în ANGLIA;

® Ciștiguri in bani 
de valoare fikă 
si variabilă

Sîmbâtă 9 iunie 1973,
ULTIMA ZI pentru

procurarea biletelor
C1ȘT1GURILE CONCURSULUI ■ O- 

EXPRES DIN 30 MAI 1973 :

Extragerea I: cat. a 2-a: 7.65 variante a 
9 673 lei ; a 3-a : 3,10 a 23 871 lei ; a 
4-a : 75.80 a 976 lei ; a 5-a : 307,40 a 241 
lei : a 6-a : 4 354,50 a 40 lei.

Report categoria 1 : 704 411 lei.
Extragerea a II-a : Cai. A : i va

riantă 25% a 100 OOo lei și 1 variantă- 
10% a 40 000 lei ; B : 12,05 a 7 244 lei ; 
C : 77,85 a 1121 lei ; D 2 463 30 a 60 
le! ; E : 00,W a 200 lei ; F : 2 311,70 a 40 
lei.

Report categoria A : S3 833 lei.
Cițtigul de 100 000 lei a fost obținut de 

GEORGESCU FILOFTEI din București, 
care eiștigă un autoturism șDacla 1300" 
plus diferența in numerar.



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
A

Invingindu-I detașat pe Tom Gorman

1LIE NĂSTASE - PENTRU A DOUA OARA
NORVEGIA

IN MAREA FINALA DE LA ROLAND GARROS2-1 (0-0)
Panatta!

GABRIEL POMETCU 
văzut de Al. CLENCIU

Un adversar nescontat, Nikola Pilici

GABRIEL POMETCU, DIN NOU ÎNVINGĂTOR
• Constantin Gruiescu a debutat victorios ® Azi, intră in ring: M. Tone, Al. Năstac, I. Alexe, Șt. Băiatu și S. Cuțov.

REZULTATE TEHNICE

Categoria muscă : CONSTANTIN GRUIESCU b.p. sonunur 
Blazynski (Polonia) b. k.o. 2 O’Sullivan 
Lodin (U.R.S.S.) b. ab. 1 Asanoviei (Iugoslavia). 
Tatar (Cehoslovacia) b.p. Kaloufi (Franța).

pană : GABRIEL POMETCU b.p. Gotfryd (polonia).
Iovanovici (Iugoslavia) b.p. Ondrej (Cehoslovacia) 
Weller (R.F.G.) b.p. Lynch (Anglia) 
Lundby (Suedia) b.p. Bakrisioris (Grecia) 
Vilander (Finlanda) b.p. Mc. Dermoth (Irlanda) 
Forster (R.D.G.) b.p. Kumova -----' —
Kuncev (Bulgaria) b.p. Rubio 
Kovacs (Ungaria) b.p. Davies

(Turcia). 
(Țara Galilor).

ÎN TURNEUL U. E. F. A

Categoria

(Turcia) 
(Spania) 
(Țara Galilor).

ROMÂNIA

BELGRAD, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Programul duminical din sala 
yPionir" — extrem de apreciat de 
public, care pentru 
umplut tribunele — 
plin așteptările, nu 
că pe afiș figurau 
Parlov și Beneș, Ca 
ale ringului european, medaliați o- 
limpici și campioni ai continentu
lui. în mai puțin de o jumătate 
de oră a după-amiezii pugilistice, 
spectatorii au avut ocazia să asiste 
la senzaționala eliminare a doi me- 
daliați olimpici de la Munchen.

Anghel Anghelov (Bulgaria), fi
nalist al J.O. la categoria ușoară, 
nu a putut suporta cele două nă- 
praznice laterale ale lui Anatoli 
Kamnev (U.R.S.S.), care l-au dus 
în' situația de k.o. încă în prima 
repriză. Mult mai dramatică, în 
primul rînd prin lungimea luptei 
sportive și mai ales prin tensiu
nea provocată, ca și prin evoluția 
mereu oscilantă a șanselor, a fost 
partida dintre campionul olimpic 
al „penelor", Boris Kuznețov 
(U.R.S.S.), și românul Gabriel Po
metcu. Era o partidă revanșă a ce
lei din sferturile de finală de la 
Munchen. Ca și atunci, în prima 
repriză, rezerva pozițională nu i-a 
fost favorabilă bucureșteanului, 
care a trebuit să suporte atacu
rile cu directe extrem de dure ale 
adversarului. După 30 de secunde 
de luptă, Pometcu recepționează o 
zdravănă contră, care-1 trimite la 
podea. Astfel, repriza revine lui 
Kuzndțbv. Dar începînd din rundul 
doi apare în ring un alt Pometcu, 
plin de ambiție, bine sfătuit din 
colț, care a atacat permanent, cu 
mult curaj, deși avea nasul șînge- 
rind. El nu i-a

prima oară a 
a răsplătit din 
numai pentru 
favoriții locali 
și alte vedete

mai permis lui 
Kuznețov să ia poziție ofensivă, 
ceea ce l-a pus în mare dificul
tate pe pugilistul sovietic. în ura- 
lele mulțimii, Pometcu continuă a- 
saltul în ultima repriză, iar Kuz* 
netov se refugiază în colțurile rin
gului. fără a mai putea evita tirul 
dens al lui Pometcu. în ediția sa 
de luni, ziarul belgrădean „Politi- 
k’ă” scrie : „De cînd există boxul, 
corzile au fost create ca să îm
piedice pe pugiliști să fugă din 
ring. Și toate acestea spre ghinio
nul luj Kuznețov..."
.Verdictul de 3—2 pentru Po

metcu a fost dat pe baza următoa
relor aprecieri ale judecătorilor: 
Pbltârd (Anglia) 59—58 și Talla- 
rico (Italia) 58—57 pentru Pomet
cu. Wolf (R.D.G.) 58—57 si Ma
teu (Spania) 58—57 pentru Kuzne
țov. iar Grabarz (RF.G.) 58—58 cu 
preferință pentru Pometcu. O de
cizie firește strînsă, dar corectă, ne 
care au contestat-o foarte putini 
ziariști de aici, de la Belgrad. Cei 
mâi mulți au aolaudrt-o. Cităm: 
Raymond Meyer („l'Equipe") —
Pentru mine, obișnuit cu meciu

rile profesioniste.- a fost, un perfect 
meci nul. cu indiscutabilă preferin
ță^ pentru excelentul final al ro
mânului" ; Hans Georg Anders 
(..Deutsches Sportecho"-Berlin): ..De 
mulți ani nu am văzut un meci 
atît de frumos. Pometcu a fost gro-

Turneul internațional
feminin de sah7

al României

a meritat victoria" ; Dragozav și
Marovici („Sportske Novosti“-Za- 
greb) : „Fără nici o îndoială, lui 
Pometcu i se chvenea decizia. El 
este un luptător excepțional".

Indiferent de rezultatul viitoare
lor sale întîlniri, Pometcu merită 
toată prețuirea noastră pentru mo
dul exemplar în care a luptat du
minică la Belgrad.

Paul Dobrescu a fost mai puțin 
apreciat, întrucît avînd un adver
sar deloc periculos, turcul Hamdi 
Yigit, el s-a menajat timp de două 
reprize, știind că îl așteaptă un 
meci foarte greu cu iugoslavul 
Beneș. Abia în repriza a treia, 
după ce Yigit fusese avertizat pen
tru țineri, Dobrescu a aplicat trei 
stingi upercutate consecutive la fi
cat, semnînd sfîrșitul firesc al me
ciului care a venit cu un minut 
înainte de final.

Decepționantă a fost comporta
rea luj Alexandru Popa, nu pen
tru că a pierdut (ceea ce se pu
tea întîmpla în mod normal în 
prezența unui adversar mai bun), 
ci pentru că s-a bătut singur în 
partida cu finlandezul Kalevi Ko- 
sunen, care îi era inferior ca va
loare. în fața acestui adversar 
lent, Popa a considerat meciul le
jer, a punctat des și bine timp de 
două reprize, dar apoi, în ultima, 
menținîndu-se într-o inexplicabilă

PAUL DOBRESCU
poziție statică,' fără eschive sau 
scăderi de nivel, el a devenit o 
țintă fixă, dînd posibilitate finlan
dezului să-și revină, să atace im
petuos și să puncteze, influențînd 
hotărîtor pe arbitri : 4—1. Doar

arbitrul W<f (R.D.G.) a ținut sea
ma de avantajul luat în primele 
două reprize de către Popa, ceea 
ce însă a fost, firește, prea puțin...

★
în gala de aseară, două noi vic

torii românești. în cadrul catego
riei muscă, fără a se întrebuința 
prea mult, Constantin Gruiescu, cu 
excelente directe și contre, l-a do
minat net pe turcul Kemal Sonu
nur. In repriza a treia, cu un mi
nut înainte de final, în urma unei 
excelente serii de croșee de dreapta, 
Gruiescu l-a obligat pe arbitru să-1 
numere pe Sonunur. Victoria i-a 
fost acordată boxerului român cu 
5—0.

La categoria pană, apărînd pen
tru a doua oară în decurs de 24 
de ore pe ringul din sala Pionir, 
Gabriel Pometcu, devenit repede 

■ unul dintre favoriții publicului bel
grădean, a avut de disputat un 
meci dificil cu Roman Godfryd 
(Polonia). în primele două reprize, 
vădit handicapat de rana de la nas, 
Pometcu nu și-a putut finaliza 
prea bine intențiile în fața unui 
adversar mobil și rapid. Abia în 
ultimul rund, seriile de croșee și 
atacurile continue ale lui Pometcu 
îl fac pe polonez să recurgă la re
petate obstrucții. Finalul partidei a 
fost decisiv pentru verdictul de 5—0 
acordat lui Pometcu.

Marți, în prima gală, boxerii ro
mâni au următorul program : M. 
Tone — Ristici (Iugoslavia), la ca
tegoria cocoș ; Al. Năstac — Hei
mann (R.D.G.), la „mijlocie" ; I. 
Alexe —• Edocs (Ungaria), la „grea". 
Seara vor boxa: Ștefan Băiatu — 
Fuciadjiev (Bulgaria) la „semimus- 
că“ ; S. Cuțov — Solomin (U.R.S.S.), 
la „semiușoară".

începînd de la orele 15,30, stu
diourile noastre de televiziune vor 
transmite în direct prima gală a 
zilei. La orele 22,50 — aspecte în
registrate.

Victor BANCIULESCU

FORTE DEI MARMI, 4 (prin tele
fon de la trimisul nostru)

Ultima partidă a echipei noastre 
de juniori în cadrul Turneului 
U.E.F.A. s-a disputat luni după a- 
miază la Carrara în. compania re
prezentativei Norvegiei. Meciul, în
cheiat cu victoria României la sco- 

de 2—1 (0—0), a fost influen- 
de o căldură puțin obișnuită, 
aceea, în prima repriză calita- 
jocului a avut de suferit. Mai 
după pauză, jocul a fost bo- 

în faze frumoase și situații de 
din care trei au fost fructifi

cate : în min. 50 Crișan a deschis 
scorul pe un contraatac clasic ; în 
min. 56, Olsen a egalat reluînd în 
plasă mingea respinsă de Ciurea ; 
în min. 61, Stoica înscrie punctul 
victoriei după o suită de ratări.

Iată echipa aliniată de reprezen
tativa României : Ciurea — Cotigă, 
Naghi, Negruțiu, Lucuță 
Hurloi (min. 55 ; 
Crișan, Munteanu, 
ca.

A arbitrat bine 
tria).

în celălalt meci
— R.F.G. 1—0 (1—0).

Mihai IONESCU

Iuga, 
Șumulaschi) — 
Răducanu, Stoi-

INOVAȚII" IN TURUL FRANȚEI 73
Deși au mai rămas cîteva săotă- 

mîni pînă la startul Turului ciclist 
al Franței — ediția 1973, traseul 
integral al cursei încă nu a fost 
definitivat. Se știe totuși că startul 
se va da la 29 iunie la Brest, unde 
se va desfășura o etapă „prolog" 
(10 km contra-cronometru indivi
dual).

în continuare, caravana se va 
drepta spre St. Pol de Leon, 
unde cicliștii vor fi transbordați 
avioanele la Plymouth, unde se
disputa, pe circuit închis, cea de-a 
doua etapă. Caravana se va înapoia 
în Franța pentru a ajunge la St. 
Malo.

Anul acesta, Alpii vor fi escala
dați înaintea Pirineilor, ceea ce va 
face ca lupta pentru tricoul galben

să fie declanșată încă din prima 
jumătate a cursei. Sosirea este pre
văzută la Paris pentru data de 21 
iulie.

A. Buzek

al grupei :

(Aus-
Italia

ÎNTRECERI atletice 
PENTRU „PREMIUL PRAVDA 

în concursul atletic, pentru „Pre
miul ziarului Pravda", care se des 
fășoară pe stadionul „Eujniki" din 
Moscova, Tamara Panghelova a obți
nut timpul de‘9:07,2 — a treia per
formanță mondială pe 3 000 m plat 
Nadejda Cijova a cîștigat aruncarea 
greutății cu 19,34 m, iar cursa de 
10 000 m a revenit lui A. Bodrianov 
cu 28:21,6. Concurentul român Ste- 
lian Marcu a obținut 30:04,4.

u

PARIS, 4 (prin telefon, de la co
respondentul nostru.) Două semifi
nale rapide, oarecum decepționante 
ca spectacol, au desemnat pe Ilie 
Năstase și Nikola Pilici ca finaliști 
autoritari ai probei coronare a 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței. Amîndo1’ învingă
tori cu 3--0 asupra unor adversari 
net depășiți, dovedind convingător 
că sînt cei mai în formă aspiranți 
la laurii campionului și cele 100 de 
puncte din clasamentul Marelui 
Premiu—F.I.L.T.

Lui Ilie Năstase i-au fost nece
sare 1 oră și 40 de minute pentru 
a-și adjudeca cele trei seturi în 
fața americanului Tom Gorman, 
învinsul său de tradiție. A fost un 
meci cu tenis bun, altminteri, în 
care măiestria românului a ieșit 
pregnant în evidență. Dar diferen
ța de clasă dintre cei doi opo- 
nenți era, evident, prea mare. Un 
singur moment de intensitate, în 
setul doi, cînd — după ce Năstase 
condusese cu 3—0 — intervine una 
din relaxările sale caracteristice și 
Gorman profită 
la 4—4. Urmează, 
viciul lui Năstase 
ghem de break, 
oricăror emoții.
sprint victorios al tenismanului ro
mân : 6—3. 6—4, 6—1 !

Dacă victoria lui Năstase era de 
toți așteptată, mai puțin presupusă 
era cea obținută de „veteranul" iu
goslav Nikola Pilici (34 de ani, în 
august) asupra redutabilului italian 
Adriano Panatta. Dar acesta a fost 
de nerecunoscut în partida de luni, 
poate neacomodat cu mingile de 
„stîngaci" ale vicleanului Pilici. 
Scorul vorbește de la sine : 6—4, 
6—3, 6—2. Nikola Pilici se califică

învingătoare în „finala celor două generații", australianca Margaret 
Court (30 de ani) rămlne totuși la 145 puncte de învinsa sa. americanca 
Chris Evert (17 ani), în clasamentul " ’
sa victorie la Roland Garros I

pentru a egala, 
însă, 5—4 pe ser- 
și apoi un ultim 
care pune capăt 

în continuare,

Marelui Premiu. Dar a fost a cincea
Telefoto i A.P.-AGERPRES

Un nou succes al primului nostru sabrer

DAN IRIMICIUC A CIȘTIGAT

„TROFEUL TAILLANDIER"

pentru prima oară în finala de la 
Roland Garros. Ilie Năstase a mai 
fost finalist în 1971, cînd a pierdut 
dramatic Ia Jan Kodes. Este, deci, 
a doua mare tentativă a românului 
de a-și adjudeca titlul (neoficial) 
de campion mondial pe zgură.

Finala de simplu masculin este 
ultimul act al întrecerii, programată 
marți (n.r. azi), cu începere de la 
ora 14,30 (ora Parisului) pe „cen
tralul" cu 15.000 de locuri, pentru 
care toate biletele sînt vîndute. 
Alte două finale, de dublu, s-au 
consumat în cursul penultimei zile 
de întreceri. La feminin, australian
ca Margaret Court și englezoaica 
Virginia Wade au terminat învin
gătoare cu 6—2, 6—3 în fața cu
plului franco-olandez Franțoise Durr 
— Betty Stove. La mixt, în sfîrșit, 
victorie franceză: Franțolse Durr 
și Jean-Claude Barclay înving cu

6—1 pe Patrice Dominguez- 
Stove.
luat sfîrșit și întrecerile tur-

6-1, 
Betty

Au 
neului de juniori. La masculin a 
cîștigat A. Feed (Paraguay), care 
a dispus cu 6—4, 6—4 de cehoslo- 
vacul C. Slozil, iar în finala pro
bei feminine, tenismana iugoslavă 
M. Jausovel a învins-o cu 6—3, 6—3 
pe cehoslovaca B. Mariskova. în 
aceste probe, concurenții români au 
mers pînă în sferturi de finală 1 
M. Tăbăraș a pierdut la vest-ger- 
manul Gering (0—6, 6—7), iar Flo
rența Mihai la englezoaica Mottram 
(1—6, 0—6). Virginia Ruzici și Ma
riana Simionescu, primele favorite, 
n-au luat startul, trebuind să plece 
la Roma, unde erau așteptate de 
luni pentru turneul de senioare al 
campionatelor italiene.

GILES DELAMARRE
„Miroir"—Paris

în
de 
cu 
va

NOI ASALTURI

După turneul pe echipe al repre
zentativelor Franței, Italiei, Româ
niei și Ungariei, sabrerii respectivi, 
cărora li s-au adăugat o serie de 
elemente de perspectivă ale scrimei 
franceze, și-au disputat în localita
tea Rosny sous Bois, din apropiere 
de Paris, concursul individual pen
tru „Trofeul Louis Taillandier". Cu 
acest prilej, sportivii români au lă
sat o foarte bună impresie, furni- 
zînd 3 din cei șase finaliști și totoda
tă pe învingătorul competiției, în 
persoana lui Dan Irimiciuc. Sabre- 
rul nostru nr. 1 a întrecut o serie do 
nume consacrate pe planșele inter
naționale, ca francezii Bernard

ÎN HIMALAIA

Valide, Philippe Bena, maghiarul Pal 
Gerevich ș.a. Ceilalți doi trăgători 
români calificați în finală, Dan 
Popescu și Gh. Culcea, au terminat 
pe locurile 5, respectiv 6.

Clasamentul final se prezintă ast
fel : 1. D. IRIMICIUC (ROMANIA), 
2. P. Gerevich (Ungaria), 3. B. Vallee 
(Franța), 4. Ph. Bena (Franța), 5. 
D. POPESCU (ROMANIA), 6. GH. 
CULCEA (ROMÂNIA).

★
Competiția masculină de floretă 

pentru „Trofeul Giovannini" (probă 
inclusă în Cupa Mondială) pe care 
— după cum am anunțat — a cîș- 
tigat-o trăgătorul maghiar J. Kamuti 
după baraj cu M. Țiu, a avut urmă
torul clasament final: 1. J. Kamuti 
(Ungaria) 4 v d.b., 2. M. ȚIU (ROMA
NIA) 4 v d.b.. 3. M. Behr (R.F.G.) 
3v, 4. C. NICULESCU (ROMANIA) 
2 v, 5. I. Marton (Ungaria) 1 v, 6. 
L. Koziejowski (Polonia) 1 v.

START LA FORO ITALICO
ce

ți-a
P<=

ROMA, 4 (Agerpres). — In timp 
turneul de la Roland Garros nu 
desemnat încă ultimii cîștigătorl, 
terenurile de la Foro Italice din Roma 
au început campionatele internaționale 
de tenis ale Italiei, la care sînt așteptați 
șt protagoniștii de la Paris. Primii capi 
de serie sînt, în ordine : Smith, Năs
tase, Ashe, Orantes, Newcombe, Panatta
— la masculin ; Evert, Goolagong, Wade
— la feminin.

în primul tur al probei de simplu 
bărbați au fost înregistrate două sur
prize ; francezul Georges Goven a pier
dut cu 5—7, 6—1, 3—6 la italianul Vit
torio crotta, iar australianul B. Phillips 
Moore a fost eliminat cu 6—1, 6—3 de 
italianul Vincenzo Franchitti.

în alte partide : Rouyer — stllweil 
6—2, 7—6 ; Cornejo — Barazzutti 6—1, 
C—4; Berlo — Paisch 2—6, 6—1, 6—4;
Dent — Shlmamura 6—0, 6—1; Kalog- 
heropoulos — Fletcher 6—4, 6—1; Di 
Matteo — Pinto Bravo 6—4, 6—1; Pala 
— Clerro 6—2, 5—7, 6—3; Hrebec — Bo- 
rowiak 6—4, 4—6, 7—5; Jovanovicl — 
N'Godrella 6—0, 5—7. 7—6; ZugareUl — 
Addison 6—4, 6—2; Van Dillen — Gulyas 
6—7, 6—1, 6—1.

In turneul feminin, românca Iudit 
Gohn a fost învinsă de Lee Duk, cu
6— 3, 6—2. Alte rezultate : Vopickova — 
Gaczol 2—6, 7—5, 6—1; Navratilova — 
Wlckstedt 6—2, 6—2; Young — Kaligas
7— 6, 6—2; Bassi — Pryde 6—2, 6—2.

CAMPIONATE Șl CUPE

într-o monografie a turneelor in
ternaționale feminine de șah ale 
României, ediția actuală a competi
ției, începută sîmbătă în Aula In
stitutului de medicină din Timișoa
ra, se înscrie drept una dintre cele 
mai puternice, deținînd toate atri
butele unei întreceri de mare ecou 
în eșichierul mondial. Toate jucă
toarele angajate în luptă aici. în 
orașul de pe Bega, sînt maestre in
ternaționale, multe dintre ele rîv- 
nind, pe deplin autorizate, la titlul 
de mari maestre. Deocamdată, a- 
Ceastă categorie de clasificare — ab- 

’solut necesară, după părerea noas
tră — hu: a fost legiferată de F.I-D.E. 
Dar. fără îndoială, timpul nu este 
trecut...

Concursul de Ia Timișoara poate 
fi. în același timp, asimilat unei 
luări de contact, dacă nu chiar unei 
repetiții generale înaintea turneului 
Interzonal din cadrul campionatu
lui mondial. Multe din competitoa
rele care se întrec aici se vor reîn- 
tîJni — la altă scară, bineînțeles — 
în întrecerea menită să desemneze 
pe viitoarea adversară a „reginei 
șahului".

După două runde, campioana țării 
noastre, Elisabeta Polihroniade, și 
sovietica Ira Levitina s-au instalat 
în frunte, ambele cu procentaj ma
xim. Polihroniade a învins-o, în run
da a II-a, pe Holzlein, iar Levitina 
pe Troianska (ambele cu 1
Reprezentanta U.R.S.S. a cîștigat,

* după întrerupere, partida
* lein din runda inaugurală.

Alte rezultate: Veroci — Jurczyn- 
. ska. Makai — Timmer */>—

‘h, Reicher — Juncu 0—1, Baums- 
tarck — Sunnucks 1—0, Stadler — 
Eretova 0—1 (runda a II-a).

Aseară, în runda a Ill-a: Leviti
na — Baumstarck ¥»—1/51 Polihronia
de — Troianska 1—0, Juncu — Ve
roci 0—1, Eretova — Reicher 
într., Sunnucks — Stadler într., 
Timmer — Holzlein 0—1. Jurczyn- 
ska — Macai V2—'h-

în clasament conduce Polihronia
de cu 3 p, urmată de Levitina, cu 
2*/s p, Baumstarck 2, Jurczynska și 
Eretova IV2 P- etc-

1

negrele).

cu Holî-

P. ARCAN — coresp. județean

Anul acesta, 30 de expediții de 
.alpiniști au încercat escaladarea di
feritelor vîrfuri din masivul Hima
laia. Dintre acestea, numai 7 echipe 
(printre care și expediția italiană 
care a urcat pe Everest) au reușit 
să atirigă pisctirile. pe care și le-au 
propus să le cucerească. Celelalte 
expediții au trebuit să renunțe la 
tentativele lor din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile. Opt alpi-

niști au pierit în cursul acestor as
censiuni, ultimul fiind cehoslovacul 
Ian Kounicky, în timpul escaladă
rii Muntelui Makalu.

Asaltul asupra vîrfurilor din Hima
laia va continua și anul viitor, cînd 
24 de expediții vor încerca 6ă urce 
pe Everest și Annapurna (dubla 
tentativă va fi efectuată de două 
expediții spaniole), Dhaulaghiri, 
Lhotse si Makalu.

ÎNCEPE LUPTA PENTRU DESEMNAREA CHALLENGERULUI LUI BOBBY FISCHER

SPECIALIȘTII SOVIETICI COMENTEAZĂ

TURNEELE
Fostul campion mondial de șah, 

Mihail Tal, a publicat în ziarul 
„TRUD” — Moscova un comenta
riu cu privire la turneul interzo
nal, care va începe la sfîrșitul lunii 
iulie la Brasilia.

„Toți jucătorii participant la a- 
cest turneu, subliniază Tal, sînt 
buni cunoscători ai concursurilor de 
calificare, posedă arta ca in mo
mentul , oportun să privească înapoi 
și să-și cîntărească mai bine șan
sele. La Brasilia vor fi prezenți șa
hiști cu mare experiență, marii ma
eștri sovietici Smîslov, Keres, Ghel- 
ler, Polugaevski, dar șanse mari 
de calificare poate avea marele 
maestru maghiar Portisch. Noua 
generație va fi reprezentată de 
brazilianul Costa Mecking și de iu
goslavul Liubojevici. In lupta pen
tru calificare va decide probabil șt 
felul cum vor juca marii maeștri 
valoroși ca Ivkov, Panno, Gheor
ghiu, Hort“.

Mihail Tal consideră ca foarte 
„pestriț" și . dificil al doilea tur
neu interzonal, cel de la Lenin
grad, la care participă și el. „Sînt 
multe stele ale șahului aici, toți 
jucători cu stil agresiv. Amintesc 
pe Larsen. Korcinoi, Karpov, Tuk
manov. Gligorici. Cine ar putea 
produce surpriza ? Fiecare dintre 
ei" — a încheiat Mihail Tal.

în schimb, marele maestru Salo 
Flohr este de părere că Mihail Tal 
neînvins în ultimele 82 de par
tide, este favoritul principal al tur
neului de la Leningrad și nu poate 
rata calificarea. Specialistul sovietic 
acordă șanse jucătorului vest-ger- 
man Hiibner, în continuu progres, 
arătînd că surpriza ar putea veni

INTERZONALE DE ȘAH
și din partea unui tînăr, cum ar 
fi talentatul maestru iugoslav Ru- 
kavina. „fn orice caz. scrie S. 
Flohr, cel puțin 12 dintre partici- 
panții turneului de la Leningrad 
au șansa de a ocupa unul din pri
mele trei locuri".

★
LENINGRAD, 4 (Agerpres). -- 

Primul turneu interzonal pentru 
Campionatul mondial de șah a în
ceput la Leningrad, cu participarea 
a 18 jucători din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Danemarca, Iugoslavia, 
Columbia, R. F. Germania. Filipine, 
Bulgaria, Argentina, Cuba, S.U.A. și 
Cehoslovacia. în prima rundă, Lar

sen a cîștigat la Rukavina, Uhlmann 
l-a învins pe Cuellar, iar Korcinoi 
a obținut victoria în partida cu 
Tukmakov. A fost consemnată re
miza în partidele: Smejkal — Tal, 
Hiibner — Taimanov, Gligorici — 
Byrne. Celelalte partide s-au între
rupt.

★
campion mondial de șah, 
maestru sovietic Boris 

va participa la turneul in- 
va începe la 16

Fostul 
marele 
Spasski, 
temațional, care
iulie la Amsterdam. La acest tur
neu vor mai evolua, printre alții, 
Petrosian (U.R.S.S.), Quinteros (Ar
gentina) și Andersson (Suedia).

Oupă „Marele Premiu de la Monaco" 

„DUELUL" FITTIPALDI - 
STEWART CONTINUA...

PARIS, 4 (Agerpres). — Cîstigînd 
competiția automobilistică „Marele 
Premiu de la Monaco", campionul 
scoțian Jackie Stewart a egalat re
cordul de 25 de victorii obținute în 
concursurile rezervate piloților de 
formula I, deținut de regretatul său 
compatriot Jim Clark.

Cea de-a 31-a ediție a tradițio
nalei curse, desfășurată în prezența 
a peste 70 000 de spectatori, a djt 
Ioc unei dispute pasionante între 
pretendenții la titlul de campion al 
lumii. După cum am anunțat, Jackie 
Stewart a terminat învingător, la 
volanul unei mașini „Tyrel Ford", cu 
o medie orară-record de 130,297 km. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
brazilianul Emerson Fittipaldi („Lo
tus"), liderul clasamentului campio
natului mondial, suedezul Ronnie Pe
terson („Lotus"), francezul Francois 
Cevert („Tyrel Ford") și americanul 
Peter Revson („McLaren"). Cel mai 
rapid tur de circuit a fost realizat 
de Emerson Fittipaldi cu o medie 
orară de 133,947 km.

In urma acestor rezultate, situația 
în. clasamentul campionatului mon
dial (formula I) se prezintă astfel 1
1. Emerson Fittipaldi — 41 puncte :
2. Jackie Stewart — 37 p : 3.
Francois Cevert — 21 o ; 4. Peter 
Revson — 11 p ; 5. Denis Hulme — 
10 p ; 6. Arturo Merzario — 6 p.

BULGARIA. Finala 
fășurat duminică pe 
Levski din Sofia, în 
spectatori, între Ț.S.K.A. Sofia șl Beroe 
Stara Zagora. Victoria a revenit forma
ției Ț.S.K.A. cu 2—1 (2—1), care cuce
rește pentru a 9-a oară trofeul. Golu
rile au fost marcate de Dimitrov (min. 
12) pentru Beroe, Denev (min. 18) și 
Jekov (min. 21) pentru învingători. În
trucît Ț.S.K.A. va cuceri și titlul 
campioană, ea va participa în ~ 
tar Beroe Stara Zagora în Cupa 
lor. (T.H.)

FRANȚA: Titlul de campioană _ __ 
venit formației Nantes, care a totalizat 
55 p din 38 de meciuri. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele Nice — 50 
p, Marseille — 48 p, St. Etienne — 36 p. 
Augers — 43 p. etc. Rezultate înregis
trate în ultima etapă: Nantes—Bastia
1—0; Marsieille — Sedan 0—1; Valencien
nes — NImes 1—0; Red Star — Metz 1—0; 
Sochaux — Nice 5—1; St. Etienne — 
Bordeaux 6—2; Nancy — F.C. Paris 1—2; 
Reims — Strasbourg 1—0; Rennes — 
Lyon 3—2; Ajaccio — Angers 1—1. Cla
sate pe ultimele trei locuri, formațiile 
Red Star, Valenciennes și Ajaccio au 
retrogradat în divizia secundă.

GRECIA : campionatul a fost cîștigat 
de Olympiakos Pireu cu 94 d, urmată 
de PAOK — 92 p și Panathinaikos — 
82 p. Rezultate din ultima etapă: Pa- 
nathtaaikos — Panlonios 6—0 (!!); 
Atromitos — Kavala 1—1 ; AEK — Pana- 
haikl 1—1 ; PAOK — Arts 2—1; Herakils
— Serrai 0—0; Olympiakos Nicosia — 
Omonia 2—1: Olympiakos Voios — Ae- 
galeo 0—0: Trtkala — Fostir o—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 31-a): Partizan 
Belgrad — Borac Banja Luka 2—1: OFK 
Beograd — Spartak Subotița 1—1: Slo
boda Tuzla — Steaua Roșie ~ '
l—1; Radnicki Niș — Hajduc Split 1—0; 
Sutjeska Nikslcț — Celik Zenica 1—0; 
Olimpia Ljubljana — Bor 1—1 ; Voivodina 
Novl Sad — Dynamo Zagreb 0—0: Var
ta Skoplje — Velez Mostar 1—0. Sara
jevo — Zelezniciar Sarajevo 2—4. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie Belgrad — 47 p. 
2. Velez Mostar — 42 p. 3.OFK Beograd
— 41 p.

SPANIA (meciuri retur din optimile

j,Cupel“ s-a des- 
stadlonul Vâsli 
iafa a 15 000 de

de
C.C.E., 
Cupe-

a re-

Belgrad

ALTE TURNEE DE ȘAH
Turneul international de șah de 

la Dortmund, unul dintre cele mai 
echilibrate ale anului, s-a înche
iat cu victoria marelui maestru 
ve6t-geman Hans Joachim Hecht, 
care a totalizat 9'/> puncte din 16 
posibile. Cu același număr de 
puncte, dar cu un coeficient Sonne- 
born-Berger inferior, suedezul Ulf 
Andersson si fostul campion mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.) au o- 
cupat locurile doi și, respectiv, trei. 
I-au urmat în clasament Marovici 
(Iugoslavia), Popov (Bulgaria) — 
9 p. Keres (U.R.S.S.), Keene (An
glia) 8V2 P. Parma (Iugoslavia). 
Dueball (R.F.G.) — 8 p. Ciocâltea 
(România) — 7Vt P. Kunstowicz 
(R.F.G.) — 7 p. Kestler (R.F.G.) — 
67t p. Vesterinen (Finlanda) —

5V2 p. etc. în ultima rundă parti
dele Hecht — Parma, Spasski — 
Popov, Dueball — Ciocâltea, Keres 
— Vesterinen și Kestler — Gerusel 
s-au terminat remiză. Anderson a 
cîștigat la Paoli, Keene la Suesz, 
iar Marovici l-a învins pe Kunsto- 
wicz.

★
După 8 runde, în turneul inter

național feminin de șah de la Piotr- 
kow Tribunalski se menține lideră 
poloneza Pytelj, cu 6 puncte, ur
mată de Krumova (Bulgaria) — 
572 puncte. Van der Gissen (Olanda) 
— 5 puncte. Sah is ta româncă Eleo
nora Gogîlea, care a pierdut la 
Krumova, ocupă locul 6, cu 3 puncte 
și o partidă întreruptă.

de finală ale „Cupei"): Valencia — Cas
tellon 0—1 (fa tur o—0); Burgos—Betis
2— 2 (fa tur 1—2); Granada — Orense
3— 1 (fa tur 1—1); Real Madrid — Gijon 
1—1 (fa tur o—l) ; C. F. Barcelona — Se- 
villa 1—0 (fa tur 1—3); Oviedo — Atleti
co Bilbao 1—0 (fa tur 0—2); La Coruna
— Espanol 0—1 (in tur 2—1); Celta Vigo w
— Malaga 0—0 (fa tur 0—2). Pentru 
„sferturi" s-au calificat echipele Castel
lon, Betis, Granada, Gijon, Sevilla, Atle
tico Bilbao, La Coruna si Malaga.

UNGARIA (etapa a 28-a) ; Ujpesti 
Dozsa — Tatabanya 1—0; Salgotarjan — 
Szeged 5—0; Diosgyor — Komlo 1—0: 
Pecs — Zalaegerszeg 3—3; Vasas — 
Egyetertes 3—0; Ferencvaros — Csepel 
1—0; Videoton — MTK 3—2; Honved — 
Raba Eto 6—1. Clasament : 1. Ujpesti 
Dozsa — 43 p. (virtuală campioană); 
2. Vasas — 39 p.; 3. Ferencvaros — 38 p.

ECHIPA BRAZILIEI
VICTORIOASĂ CU 2-0

ALGER, 4 (Agerpres). — Selecționata 
Braziliei și-a început lungul său turneu 
(care o va purta prin diferite orașe din 
Africa și Europa), jucînd la Alger, în 
fața a 25 000 de spectatori, cu reprezen
tativa Algeriei. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) în favoarea fotba
liștilor eud-americani. Scorul a fost des
chis de Rivellino în minutul 42, la ca
pătul unei acțiuni personale, și majorat 
de Paulo Cesar în min. 65 printr-o lovi
tură cu capul, la o pasă primită de la 
Valdomiro. In urma acestui succes, echi
pa Braziliei rămîne neînvinsă în cel® 
34 de meciuri susținute în ultimii anj cu 
echipe de peste hotare.

în jocul de la Alger, Brazilia a aliniat 
următoarea formație: Renato — Ze Ma
ria, Chiquinho, Piazza, M. Antonio — 
Clodoaldo, Rivelino, Paulo Cesar 
domiro, Leivinha, Edu.

Miercuri, fotbaliștii brazilieni 
nesc la Tunis selecționata țării

— vai-

Intfl- 
gazdă.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Bekerley (California), a avut loc tra
diționalul concurs internațional atletic 
„Memorialul Kennedy". Performerul 
competiției a fost aruncătorul de greu
tate AI Feuerbach, care a terminat În
vingător cu un rezultat foarte bun: 
21,68 m. Tinăra sullțașă americană Kathy 
Schmidt, în vîrstă de 19 ani, a reușit 
o aruncare de 63,42 m — nou record 
național șl una din cele mai bune per
formanțe mondiale. în cursa de 120 
yarzi garduri, pe primul loc s-a situat 
Rod Milbum, cu timpul de 13,4, în timp 
ce Willie Davenport a sosit al 4-lea In 
13,8. Proba de o milă a revenit america
nului Tom Fulton — 4:00,8, urmat de 
ken iranul Mike Boit — 4:01,0. In con
cursul fen.into, rezultate bune au mal 
fost obținute de Marilvln Neufvllle (Ja- 

“.......................................și
100

a 8-a, desfășurată contracronometru In
dividual pe distanța de 31 km între 
Montceaux les Mines șl Creusot, a fost 
cîștigată de Ocana în 41;48,28. L-au 
mat Poulidor (Franța) — 42:31;33 
Agostinho (Portugalia) — 42;41,37,

ur
și

Wendy Turnbull a dispus eu 6—2, 6—0
de jueătoarea americană Ann Kiyomura. 
In finala probei de dublu bărbați, cu
plul Roche — Davidson a întrecut cu 
6—4 6—4 perechea Ball — Giltlnan.

m .Ica) — 55,1 pe 440 yarzi 
Johnson — 13,4 în proba de 
duri.

Patty 
m gar-

faDupă disputarea a 8 etape, 
tiția internațională ciclistă
Dauphin^ Liber£“ conduce rutierul spa
niol Luis Ocana, urmat de francezul 
Bernard Thevenet — la 1 min. și olan
dezul Joop Zoetemelk — Ia 9:59. Etapa

î compe- 
„clrcuitul

Surpriză tn Turul Italiei ! Etapa con
tracronometru, desfășurată la Forte 
dei Marmi, pe distanța de 37 km, a pri
lejuit o netă fafrfagere a liderului cursei, 
Eddy Merckx. Primul loc revine Ita
lianului Felice Glmondi fa 46:23 (media 
orară 47,637 km), iar cel de-al doilea 
danezului Ole Ritter, la 23 sec. Merckx 
ocupă locui trei la 32 sec. Urmează : 
Swerts (Belgia) — 1:15, G. Petersen 
(Suedia) — 1:20 etc. în clasamentul 
neral, Merckx este urmat acum de 
mondi, la 6:55.
H
Teaismenii australieni au dominat 
neul internațional desfășurat pe gazon 
la Surbiton (Anglia), cîștigfad trei din 
cele patru finale. La simplu bărbați, 
Owen Davidson l-a învins cu 4—6, 6—4. 
10—8 pe compatriotul său Tony Roche, 
iar în finala probei de simplu femei,

Boxerul panamez Roberto Duran și-a 
păstrat titlul mondial la categoria ușoa
ră (versiunea WBA), învfagtadu-1 prin 
KO in repriza a 9-a pe americanul Hec
tor Thompson. Meciul s-a disputat la 
Ciudad de Panama și a fost urmărit de 
10 000 de spectatori.

ge- 
Gi-

tur-

Cu prilejul unul concurs de haltere care 
a avut loc la Bruxelles, campionul bel
gian la categoria super-grea Serge 
Reding, a stabilit un nou record mon
dial la stilul „smuls“ cu performanța de 
182,500 kg. Vechiul record era de 181 kg 
și aparținea cunoscutului halterofil so
vietic Vasili Alekseev.
a
Cursa automobilistică de 600 mile de la 
Charlotte (Carolina de Nord) s-a înche
iat cu victoria americanului Buddy Ba
ker („Dodge"), care a realizat o medie 
orară de 217,100 km.
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