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• Evaiment politic de însemnătate 

majoră, vizita înalților oaspeți iranieni, 
urmărit cu viu interes de opinia publică 
din țar: noastră, a deschis o etapă nouă, 
Superiors, in istoria relațiilor bilaterale, 
perspedve pentru o dezvoltare și mai vi’

guroasă a prieteniei și colaborării româ- 
no-iraniene
• Declarația solemnă, o strălucită ex

presie a caracterului fructuos al vizitei, o 
încununare a 
tre cele două
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procesului dc apropiere din- 
țări

ILIE NĂSTASE ÎNVINGĂTOR LA ROLAND GARROS!
Marți, iunie, s-a încheiat, vizita 

oficială r care Maiestățile Lor Im ■ 
periate, Ibhammad Reza Pahlavi 

Aryameh Sahinșahul Iranului, si 
Farah Palavi, Șahbanu a Iranului, 
au întrefins-o în România, la invi
tația piședintelui Consiliului de 
Stat, Niilae Ceaușescu, și a tova
rășei Ella Ceaușescu.

.. .Est ora 9,45, Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena baușescu sosesc la reședința 
distinșbr soli ai poporului iranian : 
împreuă cu șahinșahul Aryamehr 
și îm arătoasa Farah, iau loc în 
r.iașinfe oficiale, escortate de moto- 
ciclișt! îndreptindu-se spre Otopeni.

Aeroortul Otopeni este împodobit 
sărbăirește. Sînt arborate drapelele 
de sțt ale României și Iranului ; 
deaspra salonului, oficial se află 
oortȚtele președintelui Nicolae 
Ceauescu și Șahinșahului Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. Pe 
douămari pancarte sînt înscrise în 
limHe română și iraniană, urările : 
„Trșască prietenia dintre poporul 
romn 
„Triască pacea 

^papare 1“
La trompet anunță sosirea celor 

do’șefi de stat. Pe aeroport, se află 
aliiată o gardă militară, care pre
zică onorul. Se intonează apoi im-

și poporul iranian!“, 
și prietenia între

nurile de stat ale 
țiului, în timp ce 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu ?î 
Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi _ Aryamehr salută drapelul 
României, după care se trece în 
revistă garda de onoare.

Maiestățile Lor Imperiale își iau 
rămas bun de la șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și de la persoanele oficiale 
române aflate pe aeroport.

Miile jie bucu-reșteni întîmpină 
cu multă căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și 
recunoștința pentru eforturile neobo 
site ale conducătorului partidului si 
statului nostru puse în slujba rea
lizării nobilelor aspirații ale ome
nirii contemporane, a afirmării 
tendințelor pozitive spre destindere 
și colaborare pașnică între națiuni. 
Ei salută. în același timp, cu cor
dialitate pe Sahinșahul Aryamehr. 
aclamînd îndelung pentru continua 
întărire și adîncire a relațiilor ro
mân o-iraniene.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
Șahinșahul Iranului răspund cu cor
dialitate manifestărilor de simpatic 
ale mulțimii.

Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și împărăteasa Farah

României și Ira- 
răsună 21 de

îsi iau apoi rămas bun cu deosebită 
cordialitate de la președintele 
Nicolae Ceaușescu și de la tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Șahinșahul Aryamehr multume.ste 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea ma
nifestată în tot timpul vizitei, pe 
care o consideră cu adevărat isto
rică și-i urează șefului statului ro
mân deplin succes în realizarea pro
iectelor- sale, multă sănătate.

La riadul său. președintele Consi
liului de Stat, 
ranului iranian, 
părtășește întru totul aprecierea că 
vizita Maiestății 
România are un 
își exprimă convingerea că rezulta
tele ei vor fi dintre cele mai fruc
tuoase. Conducătorul României u- 
rează Șahinșahului Iranului succes 
în înfăptuirea obiectivelor propuse, 
multă fericire.

Un grup 
buchete de 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu. Șahinșahului Aryamehr 
și împărătesei Farah.

Din 
nului 
celor

La 
decolat de pe

adresîndu-se suve- 
subliniază că îm-

Sale Imperiale în 
caracter istoric si

de pionieri oferă 
flori președintelui

ușa avionului, suveranii Ira- 
răsnund 
prezent i.
ora 10.15

îndelung saluturilor

avionul imperial a 
aeroportul Otopeni.

de
3-0 in finala cu Nikola

tenis al anului • Nici
Piliți! • Victorie strălucită in primul „clasic"

un set pierdut in șapte meciuri • Avans
inde 40 puncte

PARIS, 5 (prin telefon de 
respondentul nostru).
cele mai nete și seînteietoare victorii 
din istoria aproape centenară a cam
pionatelor franceze, ne-a fost ofe
rită marți după amiază, pe terenul 
central de la Roland Garros, de a- 
cest incomparabil as al rachetei, 
care este românul Ilie Năstase. în 
numai o oră și jumătate de joc, 
distanță de timp în care abia dacă 
a fost vreodată în reală dificultate, 
el a sfărîmat întreaga rezistență a 
ultimului său adversar, din suita 
celor șapte meciuri susținute. Ca și 
predecesorii săi, Nikola Pilici n-a 
putut obține nici măcar un set de 
Ia un învingător, din toate punctele 
de vedere superior : 6—3, 6—3, 6—0 
pentru Năstase !

A fost — ca să respectăm cu fi
delitate evoluția scorului — un sin
gur moment de ,,suspense11, chiar în 
debutul partidei. A început să ser
vească Pilici și forța de bolid a min
gilor sale i-a adus, de la început, 
primul punct. Năstase părea neîn
călzit și — surpriză... — el își pierde

la
Una

Marele Premiu — F. I. L. T.
co-
din

propriul serviciu în ghemul următor. 
2—0 și apoi 3—0 pentru Pilici, după 
o nouă serie de servicii puternice 
ale iugoslavului. Dar, să recunoaș
tem, nimeni în tribune nu acorda 
credit acestui avans prea curînd 
luat și intr-adevăr fața luptei avea 
să se schimbe imediat. După un 
normal 1—3, urmează un ghem 
foarte disputat, pe serviciul lui Pi
lici, cînd Năstase începe să

Agenția „FRANCE-PRESS" 
comentariul sătt :

„Năstase este arta și talentul 
puse în -slujba tenisului. Ușu
rința sa în joc este derutantă, 
Iritantă și descurajatoare pentru 
orice adversar. Pentru el, te
nisul nu are secrete, 
zează. \
versarului și — 
cîștigă ! Românul 
tiv minunat, care 
mirația tuturor".

te- 
__  Irnprovi- 

anticipează intenția ad- 
mâi ales — 
este un spor- 

a stârnit

AL
SI I

de box

TONE,
CUȚOV,
NĂSTAC

ALEXE
IN SEMIFINALE!
Citiți in pag. IV 

relatări ale trimișilor 
noștri la Belgrad

MUNCA DE EDUCAȚIE CU TINERETUL
0 SARCINA PERMANENTA PENTRU

ORGANELE Șl ORGANIZAȚIILE SPORTIVE
Apariția unor fenomene negative pe stadioanele noastre (relatate în nu

merele trecute ale ziarului), a unor acte de indisciplină, a delăsării în 
procesul de instruire, ne îndeamnă să readucem în discuție modul cum 

se desfășoară, în cadrul organizațiilor sportive, munca educativă cu tinerii ce 
le-au fost încredințați de societate, să investigăm gradul ei de eficiență și 
să vedem unele rezultate practice ce se obțin pe acest tărim atît de dificil 
și de delicat al activității cotidiene.

NICOLAE ROTARU

A XVI-a ediție
„Internaționalelor14

REZULTATELE OBȚINUTE - ÎNDEMN
LA O ACTIVITATE Șl MAI SUSȚINUTĂ

de tir ale României

CEA MAI
IMPORTANTĂ
COMPETIȚIE 

ATRĂGĂTORILOR
DIN EUROPA

Sportivii români
la rezultate de

Lumea tirului ,de pe 
nostru își îndreaptă atenția, în a- 
ceste .zile, spre renumitul poligon 
românesc, cel de la Tunari, gazda 
atîtor recorduri mondiale $i euro
pene. Aici, timp de patru zile vor 
avea loc tradiționalele campionate 
internaționale ale României, ajunse 
la cea de a XVI-a ediție. Și-au 
anunțat participarea aoroape 400 de 
cancutenți (120 de țintași români) 
din 19. țări, printre .ei aflîndu-se 
numeroase valori recunoscute pe 
plan internațional. Este clar. în a- 
ceastă a doua parte a săptămînii. 
de joi și pînă duminică, vom asista 
la cea mai importantă competiție de 
tir din Europa din anul în curs. 
De altfel, pe programul „interna
ționalelor11 sînt înscrise toate pro
bele olimpice și cele prevăzute pen
tru femei și juniori la campiona- 

întrecefile

Pe agenda cotidiană a Biroului 
executiv al C.JE.F.S. Argeș, proble
mele muncii de educație cu sportivii 
ocupă un loc important, sînt tratate 
cu atenția ce li se cuvine.
, Acest aspect ai activității a făcut 

obiectul unei ample analize, desfășu
rate anul trecut în cadrul Biroului 
Comitetului județean de partid, a 
ocupat un spațiu larg în dezbaterile 
recentei plenare a C.J.E.F.S. De ase
menea, analize similare au avut loc 
în cluburile sportive din Pitești și 
C-lung Muscel, în cîteva mari aso
ciații sportive ale orașului.

Formele educaționale utilizate în 
munca organelor și organizațiilor 

. sportive argeșene îmbracă un dia-

pazon problematic larg. în cursul 
anului^ trecut și prima jumătate a 
lui 1973 au avut loc expuneri pe 
marginea politicii interne și externe 
a partidului nostru, pentru a o face 
cît mai cunoscută în masele larr.i ale 
sportiv ilor și tehnicienilor sportului, 
despre realizările obținute 
construcției socialismului.

Deosebit de instructive 
de asemenea vizitele periodica pe 
care sportivii fruntași Ic fac la ma
rile obiective industriale ale jude
țului (F.C. Argeș la Uzinele de la 
Coliba.și și „Argeșeana". luptătorii la 
Combinatul petrochimic și la Uzina 
metalică), întîlnirile dintre perfor
meri și masa iubitorilor sportului.

în

au
anii
fost

dintre sportivi fruntași și elevi etc.
De o numeroasă audiență s-au 

bucurat simpozioanele „Femeia și 
sportul" și „Turismul — mijloc efi
cient de recreare și de cunoaștere a 
frumuseților patriei".

Pleclndu-se de la ideea că pentru 
a se putea face educație prin sport, un 
număr cît mai mare de tineri tre
buie captat spre practicarea sportu
lui. _ a existat preocuparea față de 
mărirea formelor atractive de exer
cițiu fizic. Festivalurile sportului 
feminin, cupele recoltei argesenc, 
concursurile sportive muncitorești, 
acțiunea pionierească „Aleargă, ca 
să fii sănătos" au fost doar cîteva 
din inițiativele semnalate pe terito
riul județului.

Activitățile de educație fizică și 
sport ocupă un loc însemnat în pro
gramele societății „Gențiana" și ale 
altora asemănătoare.

Efectul practic al preocupării spo
rite față de aspectele educative ale 
muncii cu sportivii s-a vădit în scă
derea cazurilor de 
încălcare a normelor 
clamă întrecerea de

indisciplină, de 
eticei ce le rc- 
pe stadion. Fa-

Fl. ILIESCU

(Continuare in pag a 3-a)

Grupajul nostru pe marginea 
batere nu ți-a propus — 
concluzii, în sensul strict

temei puse în dez- 
de fapt — niște 

oi cuvintuiui. Este 
neîndoielnic că și in domeniul muncii de educa.ie 
cu sportivii ou fost obținute unele progrese. Dar, în 
ansamblul problemei, ele se află, încă, in urma 
necesităților și a posibilităților care există.

Rămin, așadar, de stringentă actualitate sarcinile 
complexe trasate în acest sens întregii noastre so
cietăți de documentele Plenarei C.C. al P.C.R. clin 
3—5 noiembrie 1971. Transpunerea lor în viață tre
buie să constituie o preocupare permanentă pentru 
organele și organizațiile sportive, fără pauze sau în
treruperi.

fizice o tineretului nu poate fiProcesul pregătirii
nici un moment rupt de procesul pregătirii lui mo
rale, ds ridicarea continuă a nivelului său politico- 
cultural.

„Activitatea ideologicâ-educativă, de dezvoltare, a 
conștiinței socialiste, arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in Expunerea sa ținută la Plenara din 
noiembrie, constituie o sarcină PERMANENTĂ (s.n.) 
a întregului partid, cere o muncă . stăruitoare, plină 
de răspundere și răbdare. Fără nici o exagerare tre
buie spus că însuși viitorul comunist a! patriei noas
tre depinde de dezvoltarea cu succes a acestei 
munci".

A fost

contraataaf. Seturneze perfect și 
ajunge Ia egalitate da 40). Wngi 
disputate acerb și românul are trei 
ocazii de break, toate anulate de ad
versar, pînă a se desprinde în. sfîr- 
șit, reducînd scorul: 2—3. 
unul din rarele momente intense 
ale jocului. Apoi, echilibrul s-a rupt 
net în favoarea lui Năstase, care 
cîștigă aproape relaxat.

Setul doi. Din nou Pilici reușește 
un break, din primul ghem. Și din 
nou este net depășit în cele urmă
toare, cînd avansul lui Năstase urcă 
la 5—1. Aci iugoslavul se apropie 
pentru un moment, la 5—3, apoi 
sucombă... Forța serviciilor, arma 
sa principală scade vizibil, prima 
minge intră tot mai rar în careu. 
El încearcă lovituri imposibile și 
este mereu întrecut de puternicul 
său adversar, complet stăpîn pe 
joc. Setul trei n-are istoric : totul 
pentru Năstase, nimic pentru Pilici!

Proporțiile scorului amintesc de 
acel 6—3, 6—4, 6—0 obținut de ce
hoslovacul Jan Kodes, în 1970, în 
prima sa finală cîștigată, cu alt te-

După Forest Hills și cîștigarea Marelui Premiu — F.I.L.T., in 1972. Ilie 
Năstase își adaugă acum un nou succes de prestigiu în palmares: cam
pion la Roland Garros ! Telefoto ; A.P.-AGERPRE3

nisman iugoslav, Zeliko Franulovick 
O nouă victorie categorică, acordînd 
din data aceasta campionului ro
mân titlul de cel mai bun jucător 
din lume pe terenurile cu zgură. Cu 
Ilie Năstase, lista campionilor de la 
Roland Garros se încheie. De anul 
viitor — așa cum se știe — campio
natele internaționale de tenis ale 
Franței adoptă o nouă formulă, ur- 
mînd să se dispute, într-o ediție 
tranzistorie, pe terenurile de. la 
Monte Carlo. Ele vor reveni pe un

stadion nou, Ia Paris, abia în 1975. 
în conferința de presă, care a ur

mat finalei. Ilie Năstase a declarat: 
„Sînt nespus do fericit de a fi pri
mul tenisman român care cucerește 
acest atît de invidiat titlu de cam
pion Ia Roland Garros. Am jucat 
cu multă dirzenie, mult mai concen
trat, decît acum doi ani, cînd eram

GILES DELAMARRE
„Miroir" — Paris

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, ETAPA A XXVi-a A DIVIZIEI A IA FOTBAL
irji

MULTE JOCURI IMPORTANTE IN LUPTA
PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

in Capitala, Rapid - C. S. M. Reșița pe stadionul „23 August"
Campionatul își consumă ultimele 

secvențe ale ediției 1972—1973. Mai 
sînt de disputat cinci etape pînă la 
..linia de sosire" cînd vom ști cine 
urcă pe podiumul rezervat campioa
nei ca și cele două 
vor părăsi 
Divizia A.

Dacă în 
după etapa

plutonul
formații care 
celor 16 din

clasamentuluifruntea
de duminică, „cerul s-a 

mai limpezit", Universitatea Cra
iova mergînd cu „pas apăsat" spre 
titlu, în partea inferioară lupta 
pentru evitarea retrogradării anga
jează mai multe echipe. Nu trebuie 
neglijat nici faptul că, deși șansele 
de obținere a titlului s-au redus 
considerabil pentru echipele înși
rate de la locul 2 la locul 6 (în or
dine Dinamo, C.F.R. Cluj, F. C. 
Argeș, Steaua, S. C. Bacău), toate 
aceste formații acordă acum o deo-

AGENDA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ

25 13 8 4 46—30 34
25 13 4 8 37—29 30
25 10 10 5 28—22 30
25 11 6 8 37—23 28
25 9 9 7 32—24 27
25 10 7 8 26—30 27
25 10 5 ia 32—32 25
25 9 7 9 18—26 2*î
25 8 7 10 30—19 23
25 7 9 9 25—23 23
25 7 9 9 29—32 23
25 7 9 9 28—31 23
25 7 7 11 25—29 21
25 10 1 14 30—38 21
25 7 7 11 21—39 21
25 4 11 10 25-42 19

1. Univ. Cv.
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj
4. F.C. Argeș
5. Steaua
6. S.C. Bacău
7. Jiul
8. Petrolul
9. steagul roșu

10. Rapid
11. CSM Reșița
12. U.T.A.
13. F.C. C-ța
14. ASA Tg. M.
15. „U“ Cluj
16. Sp. stud.

sebită atenție întâlnirilor care au 
mai rămas, cu speranța clasării pe 
locurile care dau drent de partici
pare Ia Cupa U.E.F.A.

Astăzi, maratonul duminică — 
miercuri — duminică, programează 
jocurile etapei a XXVI-a. Cu toate 
solicitările fizice și psihice la care 
sînt supuși jucătorii în acest în
cărcat final de sezon, partidele din 
etapa trecută ne-au arătat că des
tule formații sînt capabile să se 
angajeze la efort, să lupte cu toate 
puterile pentru obținerea celor două 
puncte puse în joc. De asemenea, 
acuim, cînd „cuțitul a ajuns la os" 
se observă spiritul ofensiv cu care 
sînt abordate întîlnirile; de fapt, 
singura soluție a echipelor anga
jate în lupta pentru supraviețuire 
în Divizia A.

Iată. deci, premise că și cele șapte 
partide ce vor avea loc astăzi (me
ciul Dinamo — C.F.R. Cluj a fost 
amînat pentru data de 24 iunie) vor 
fi dîrz disputate, dar, sperăm, da 
bună calitate, și purtând amprenta 
unei depline sportivități. în ordinea 
importantei partidelor, să ne oprim 
asupra fiecăreia dintre ele :

F. C. CONSTANTA (13) — SPOR
TUL STUDENȚESC (16). întilnirea 
prezintă un interes major. Gazdele 
țintesc victoria, căutind desprinde
rea din plutonul celor trei cu 21 de 
puncte. Atacul constântean și-a ga

verva. Antrenorul E. 
să folosească 
marcat patru

sit, se pare, 
Hașoti intenționează 
același „11“ care a 
goluri studenților clujeni. Un even- ■ 
tual insucces al bucureștenilor le-ar 
nărui ultimele speranțe de salvare. 
O singură modificare în formula lor . 
de echipă față de cea care a înche
iat meciul cu F. C. Argeș și anume 
Lucacl pe aripa dreaptă.

A. S. ARMATA TG. MUREȘ (14) 
— U.T.A. (12). Două echipe „în 
zonă", ambele victorioase duminică. 
Militarii susțin al doilea joc con
secutiv pe teren propriu și, bine
înțeles. dețin prima șansăAnai ales 
că vor beneficia, din primul mi
nut. de serviciile coordonatorului 
Naghi. Este posibilă și reintrarea

In jurul marilor noastre individualități atleticeaspiră

continentul

(Continuare în pag. a 3-a)
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„Titan 73“ a însemnat o reușită a mișcării sportive de masă din sectorul 
dios, așa cum exprimă foarte sugestiv și fotografia de față...

4 al Capitalei. Un model de organizare și de cuprindere a tineretului stu- 
Foto : Dragoș NEAGU

im SA SE CONTUREZE

torul db primar, în alocuțiunea sa, 
a subliniat însemnătatea unor astfel 
de contacte sportive pentru mai bu
na cunoaștere, pentru întărirea prie
teniei dintre sportivi, dintre po
poarele noastre. De altfel, semnifi
cativ a fost și faptul că primirea a 
avut loc în sala denumită simbolic 
Prietenia.

tele europene. Firesc, 
care încep mîine 6uscită un interes 
major și ele reprezintă un eveni
ment de mare însemnătate și pen
tru trăgătorii români.

„Cele patru zile de concurs, ne 
sublinia secretarul genera:! al F. R. 
Tir, prof. Gavrilă Barani, consti
tuie pentru toți țintașii noștri de 
la armele cu glonț o primă verifi
care în vederea intrării în lotul 
olimpic, iar pentru sportivii de la

Constantin COMARNISCH1

(Continuare în pag. a t-a)

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ÎN MIJLOCUL SERBARE SPORTIVA
SPORTIVILOR SĂTENI DIN FIERBINȚI

Iubitorii sportului din Fierbinți, 
prezenți în număr foarte mare la 
acest eveniment memorabil (practic, 
s-a aflat în jurul terenului întreaga 
comună), i-au aplaudat cu deosebită 
căldură pe oaspeți. Cu acest prilej, 
maeștrii emeriți ai sportului Gheor- 
ghe Gruia și Ion Popescu au apărut 
in ultima lor evoluție publică, deoa
rece — după cum se știe — cei doi 
sportivi au părăsit activitatea compe- 
tițională, după o carieră glorioasă.

La Fierbinți (județul Dîmbovița) 
s-a desfășurat duminică cea de a II-a 
ediție a competiției sătești de hand
bal, dotată cu o cupă transmisibilă, 
la care s-au numărat drept invitați 
de onoare componenții echipei bucu- 
reștene Steaua.

Campionii țării au susținut un meci; 
demonstrativ cu. o selecționată ale 
cărei buturi au fost apărate de porta
rul Orban.

LA ȘCOALA GENERALA 191
Joi după-amiază — începind de 

la ora 18 — elevii Școlii generale 
nr. 191 din sectorul 7 vor fi eroii 
unei frumoase serbări sportive. 
Programată cu ocazia închiderii ac
tivității sportive pe anul școlar 
1972/1973, această serbare va cu
prinde întreceri atletice (sub formă 
de ștafete), probe de gimnastică, 
jocuri, everciții de ansamblu etc.

La întocmirea programului serbă
rii și-au adus contribuția profeso
rii de specialitate din școală (Geor- 
geta Pompaș, Ioana Nicolae, Ștefan 
Niculescu și Radu Roibașu) precum 
și direcțiunea, prin prof. D. Bucur.

Așadar, joi o zi a sportului la 
.191“.-

Atletele noastre au revenit din 
R.F. Germania, de la triunghiularul 
desfășurat la Osnabruck, cu un sac 
de impresii și cu satisfacția unui 
frumos succes repurtat in partida cu 
iraționala Olandei. Este prima, din 
cele șase intilniri desfășurate pînă 
acum, care s-a încheiat cu un succes 
atît de net al echipei române (84—51 
P). In prezent bilanțul este următo- 
tul 6 3 0 3 385—36-1.

în legătură cu acest recent con
curs am solicitat o apreciere maes* 
trei emerite a sportului LIA MANO- 
LIU, vicepreședinte al 
conducătoarea delegației 
Osnabruck.

„Din capul locului țin

C.N.E.F.S., 
noastre la

„Din capul locului țin să subliniez 
atmosfera cordială cu care a fost 
primită și înconjurată echipa Româ
niei de către oficialitățile locale, 
forurile sportive din Osnabruck și 
de către publicul spectator care a 
urmărit cu intereș întrecerea echipe
lor R.F. Germania, Olandei și Româ
niei. în cedrul unei primiri oficiale 
la. vechea primărie a orașului, aju-

în ceea ce privește 
trebuie să spun că ea s-a 
în. foarte bune condițiuni .... ,
mai puțin cele meteorologice, dar =- 
cestea n-au stat în puterea orga*..- 
zatorilor. Echipa noastră a avut. 
general, o comportare notabil 1 i 
dacă a pierdut meciul cu rec.- 
tatlva gazdelor, nu trebuie ui-at - 
formația R.F. Germania este 
dintre cele mai puternice din la=se. 
probabil pe locul al treilea. cupă 
cele ale R. D. Germane și U-__- ; 
Sovietice.

Dacă la sărituri și aruncări 
avut mereu justificate -

competiția 
desfășurat 

tehnice.

(Continuare în pag. a t-a)
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GH. BERCEANU A CUCERIT A ȘASEA MEDALIE DE AUR

Nr. 7435

AGRONOMIA (Cluj) ȘI CHIMIA (năvodari)
LA MARILE CONFRUNTĂRI DE LUPTE GRECO-ROMANE
• La 33 de ani, Nicolae Martinescu, pentru a zecea oară 
pe podiumul laureaților • Cei trei debutanți — Nicu Gin- 
gă, Eugen Hupcă ți Marin Dumitru — și-au justificat se
lecția

Campionatele europene de lupte 
greco-romane, care s-au desfășurat 
vineri, sîmbătă și duminică în ca
pitala Finlandei, au prilejuit cîtorva 
dintre reprezentanții țării noastre 
realizarea unor rezultate remarcabi
le. în această direcție, pe prim plan 
se situează Gheoighe Berceanu, care 
a cucerit medalia de aur la catego
ria 48 kg si totodată titlul de cam
pion continental. Apoi, se cuvine să 
menționăm pe Nicolae Martinescu, 
medaliat cu bronz Ia categoria 100 
l(g. care se află pentru a zecea oară 
în finalele marilor competiții inter
naționale. Frumoase comportări, la 
debutul lor în confruntările euro
pene, au avut Nicu Gingă (cat. 52 
kg). Eugen Hupcă (cat. 68 kg), cla
sați pe locul 4, precum șl Marin 
Dumitru (Cat. 57 kg), ocupantul lo
cului 5. Meritoriu a luptat și tthă- 
rul Adrian Popa (cat. 74 kg), care 
s-a situat pe locul 6.

Spre deosebire de alte ediții ale 
marilor crnpetijții internaționale, 

€»heorghe Berceanu a avut acum de 
susținut pa*tide deosebit de dificile, 
înccpînd cu aceea din turul inaugu
ral și terminînd cu meciul fina). în 
prima sa întîlnire, el a primit replica 
luptătorului Ferenc Seres (Ungaria), 
tin adversa" pe care îl mai înttlnise 
atît la ediția de anul trecut a cam
pionatelor europene cît și la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. De fiecare 
dată, luptătorul maghiar începuse 
meciurile cu Berceanu atacînd dez
lănțuit din toate pozițiile. La Hel
sinki, Gheorghe Berceanu nu i-a lă
sat adversarului său nici un moment 
de „resplro". La începutul ultimei 
reprize, luptătorul român avea un 
avantaj net (11—2) și cînd mai erau 
12 secunde, cu un necruțător tur de 
cap, el a sfîrșit lupta prin tus. In 
turul următor, Berceanu a întilnit un 
alt adversar care emitea pretenții 
justificate la titlul de campion al 
categoriei, bulgarul Pavel Hristov. 
La început, meciul a fost echilibrat. 
In continuare, însă, Berceanu a ata
cat mai decis luînd un avantaj mi
nim, dar suficient pentru victorie. 
Numai că lit istov a reușit să ega
leze și cu toate eforturile luptăto
rului nostru de a-și adjudeca vic
toria, arbitrii au dictat un rezuliat 
de egalitate. După această part Z i, 
Berceanu a avut tur liber, în timp 
rg bulgarul Hristov susținea un meci 
decisiv în lupta pentru medalii, cel 
cu sovieticul Vladimir Netvetaev, 
încheiat și acesta cu Uri rezultat 
egal. Deci, lupta pentru medalia de 
aur rătninea deschisă, hotărîtoare 
pentru Berceanu devenind rezulta
tele pe care le obținea Ia ceilalți

Gheorghe Bercea
nu în plină ac
țiune, finalizind 
o centurare late
rală și forțind 
obținerea tufului

ni

HALTERE ==rx

VASILE DEAC ȘI
Antrenorul Ștefan Petrescu, „nea 

Fănlcă", cum îi spun generațiile de 
sportivi care au crescut sub îndruma
rea sa, desfășoară și azi, la cei a- 
proape 70 de ani, o inepuizabilă acti- 

a 
a 

din
vitate, cu dorința neclintită de 
crește mari performeri, pentru 
ridica rezultatele halterofililor 
țara noastră la o valoare competi
tivă pe plan internațional. Bucurîn-

spune 
halte- 
sibian

VASILE DEAC
du-se de sprijinul Federației de spe
cialitate, de o unanimă apreciere, 
antrenorul emerit Ștefan Petrescu se 
ocupă și în prezent de creșterea .și 
promovarea tinerei generații. Unul 
dintre actualii sfii elevi este sUper- 
greul Vasile Deac, recordmanul țării 
Ia toate categoriile, care, recent, cu 
ocazia campionatelor naționale de la 
Cluj, a doborît trei recorduri ale 
țării : 150 kg la smuls, 192,5 kg la 
aruncat .șl 335 kg la total.

Iată de ce am considerat intere
santă o convorbire cu antrenorul a- 
cestuia. Ștefan Petrescu,

— Care sînt progresele acestui 
halterofil ?

— Vreau sfi încep prin a Vă 
că Deac a fost descoperit ca 
■rofil în 1968, de antrenorul
Toma Popa Oprea. Pe atunci, cînd 
avea 19 ani, Vasile Deac ridica doar 
70 kg la smuls și 100 kg. la arun
cat. Doi ani mai tîrziu. la campiona
tele naționale de la Sibiu, Vasile Deac 
smulgea 102,5 kg și arunca 147,5 kg. 
Astăzi, după trei ani, rezultatele sale 
au crescut cu aproape 50 
grame la fiecare stil!

— Considerați că Vasile 
suficente resurse pentru a 
valoare internațională ?

— Elevul meu are mari resurse 
fizice șl tehnice. Nu uitați că pentru 
haltere cei 24 de ani pe care-i are 
nu reprezintă prea mult.

— Totuși, sînt halterofili mai tineri 
la „supergrea" sau „grea" și care au 
rezultate mai bune. Nu e prea tîrziu 
să credeți într-un progres continuu 
al elevului dv. ?

— Firește, sînt excepții. Bulgarul 
Kraîcev sau cehoslovacul 
au obținut rezultate mari cînd erau 
mai tineri. Dar, nu uitați că aceștia 
au început practicarea halterelor la 
14—15 ani. In schimb, vă pot aminti 
(aptul că Vasili Alekseev a început 
practicarea halterelor după ce împli
nise vîrsta dc 20 de ani, iar marile 
recorduri le obținea abia la 28 do 
ani...

de kilo-
Deac are 
atinge o

Pavlasek

A

DOUĂ PREZENTE PROMIȚĂTOARE
IN PRIMA DIVIZIE DE RUGBY
Patru echipe din divizia 

s-au detașat anul acesta în 
pentru promovare, cîștigînd cele pa
tru serii ale eșalonului secund al 
rugbyului nostru, fapt care le-a con
ferit dreptul de a participa la tur
neul final de calificare în divizia A. 
Cele patru nerfonnere — să le nu
mim : '
MIA-Năvodari, 
București și 
s-au prezentat 
pregătite pentru 
actului final, cu 
tuși, furnizată de formația din Te
cuci, care nu a mai participat la ul
tima etapă, atunci cînd șansele sale

secundă 
disputa

AGRONOMIA-Cluj, CHI- 
CONSTRUCTORUL- 
U.R.A.-Tecuci — 

destul de bine 
a face față 
o excepție to-

i
i
i

adversari șî. îndeosebi, în fața lui 
Netvetaev. Mai întîi, luptătorul ro
mân l-a întilnit pe finlandezul lîai- 
mo Hlrvonen. Berceanu a imprimat, 
luptei un ritm sufocant, determinin- 
du-și adversarul să se apere în per
manență, ceea ce i-a atras descalifi
carea. Așadar, Berceanu nu a primit 
nici un punct de penalizare, urm.'nd 
să susțină confruntarea finală cu 
sovieticul Netvetaev. După cum se 
știe, această partidă a luat sfîrșit cu 
victoria clară a luptătorului român. 
Astfel, Gheorghe Berceanu a înche
iat și această prestigioasă competiție 
cu un frumos succes, adăugfndu..si 
în palmares o nouă medalie de cam
pion european. Mal trebuie să sub
liniem cS înccpînd cu ediția campio- 
nutelor mondiale din 1969 și termi- 
nînd cu recentele campionate con
tinentale, reputatul nostru luptător 
a cucerit medalia de aur Ia toate 
confruntările de anvergură la care 
a luat parte! Impresionantul său 
palmares cuprinde : două medalii, de 
aur la C.M., una la J.O. si trei la 
C.E.

Neobositul luptător Nicolae Mart:- 
nescu, a avut o misiune extrem de 
dificilă, cu toate că la categoria sa 
nu se mai aflau cîțiva dintre vechii săi 
rivali: Nikolai Iakovenko (U.R.S.S.), 
For Svensson (Suedia) șl Ferenc 
Kiss (Ungaria). în schimb, pe salte
lele de la Jăiihaili, el a întilnit alți 
concurenți fără reputație în arena 
internațională, dar foarte puternici. 
De altfel, medalia de aur și de ar
gint au revenit unor concurenți pre- 
zenți pentru prima dată la europene: 
Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.) și, res-

pectiv, Kamen Lozanov (Bulgaria). 
După părerea unanimă, luptătorul 
sovietic și-ar fi adjudecat victoria 
chiar dacă erau în concurs și lup
tătorii menționați mai înainte. Ni
kolai Bolboșin și-a întrecut absolut 
toți adversarii înainte de limită și 
numai prin tuș, anunțîndu-se, de pe 
acum, favoritul principal la titlul 
mondial.

N. Martinescu putea să-1 învingă 
bulgarul Lozanov, dar a greșit 
atac, declanșîndu-1 cil o întîrziere 
cîteva secunde și a fost contra 
tuș. Cele 4 puncte de penalizare 
care le-a primit în Urma acestei

pe 
un 
de 
în
pe - - „ - ____  _ ------ --------
infringed, chiar în primul tur, au 
fost decisive pentru sportivul nos
tru.

Lipsiți de experiența confruntări
lor de mare amploare, atît de ne
cesară fiecărui participant, Nicu 
Giitgă, Eugen Hupcă .și Marin Dumi
tru — toți trei debutanți — au fost 
depășiți în meciurile decisive pentru 
cucerirea medaliilor. Dintre ei, ju
niorul N. Gingă ne dâ mari speranțe 

' ‘ ' va con-
conștiin- 
mențio-

de viitor, firește, dacă 
tinua să se pregătească 
ciozitate. Este suficient 
r.ăm că acest junior l-a 
tre alții, pe cunoscutul 
roglav Zeman (Cehoslovacia), clasat 
pe locul 4 la J.O. de la Miinchen, și 
pe locuri fruntașe la multe alte 
confruntări d? amploare.

Mult sub posibilități și-au apărat 
șansele Victor Dolipschi (cat. +100 
l*g), care era îndreptățit sâ obțină 
cel puțin medalia de bronz și Nico- 
ltie Neguț (cat. 90 kg). Adrian Popa 
(cat. 74 kg), a fost învins înainte de

el 
cu 
să 

învins, pfin- 
luptător Mi-

TINERE SPERANȚE PENTRU MONTREAL ’76:

VASILE DANIEL
— Dar să revenim la Deac. Ce ca

lități are campionul nostru la toate 
categoriile ?

— Este foarte ambițios, duce o 
viață sportivă exemplară, se antrenea
ză cu conștiinciozitate. Desigur, pen
tru a obține rezultate mari nu 
a.jung numai aceste calități. Mai tre
buie ceva : o pregătire fizică specială 
pentru dezvoltarea tuturor grupelor 
musculare. Asta cere timp și răbdare.

— Cînd credeți că ne putem aștep
ta să treacă de limita celor 200 kg ?

— Nu fac pronosticuri, dar sper 
că anul viitor el va reuși acest re
zultat. Pot însă anticipa că la Olim
piada din 1976 —- 
de ani — Deac va 
țile sale maxime.

— Ce condiții va 
plinească atunci ?

— Ca orice mare

cînd va avea 27 
atinge posibilită-
tfcbui să înde*

VASILE DANIELperformer, el va 
trebui să aibă o excelentă viteză și 
mobilitate, o mare forță. Și sper că 
printr-o muncă asiduă Vom reuși îm
preună atingerea acestui țel,

— In afară de Vasile Dear mai au 
si alți tineri șanse pentru Olimpiada 
din '76?

— Desigur. Voi cita doar cîțiva, de 
care m-am ocupat sau îi antrenez 
și în prezent : Pavel Ruja la muscă, 
Aurel Miuț la ușoară, care, recent, la 
Cluj, l-a învins la smuls pe F. Balas, 
șl pe campionul la „mijlocie" Gh. Miî- 
nea. Aceștia, ca și V. Deac, nu au 
încă în prezent o valoare internațio
nală, șl de aceea, absența lor de la 
„europene" este explicabilă. Mai 
întîi va trebui să fie rodați în între
ceri mai mici și apoi lansați în ma
rile competiții. Vă asigur însă că 
despre aceștia, ca și despre alți tineri 
— ca de pildă despre Clujenii Vasile 
Daniel, Ștefan Kreiclk. — elevii an
trenorului Tiberiu Roman — se va 
mai vorbi.

Ion OCHSENFELD

★
Despre greutăți și uriășf capabili 

să ridice sute de kilograme, Vasile 
DANIEL n auzit de la lin vecin, Iosif 
Covaci, component — în 1968 — al 
secției de haltere de la C.S.M. Cluj. 
Tot el ave-a să-1 aducă și la sală 
unde Daniel — pe atunci un copilan
dru de 14 ani (n. 1954) — a văzut 
cum se împovărează barele cu discuri 
grele de metal și cum se joacă 
Măcăii cu sutele de kilograme. Un 
joc care l-a captivat si l-a ademenit 
să încerce. Cît a ridica^ pe atunci 
nu mal ține bine 
zece minute mai 
norului Ludovic

minte. Știe Insă că 
tîrziu cerea antre- 

Barabas să-I pri

mească printre elevii grupei cu care 
lucra. Era iarna, la începutul lui '69.

Un an mai tîrziu, tînărul care în
cepuse să facă minuni, promovează 
"de la „mijlociii" C.S.M.-ului la 
vansații" secției, unde

■ pe antrenorul Tiberiu Roman, 
care-i spusese că are 
prevăzuse uh viitor mare. Confirmă
rile nu se lasă mult așteptate. In 
1971, Vasile Daniel îmbracă primul 
tricou de campion național la .juniori 
mici (categoria 56 kg). Promovat, 
apoi, la juniorii mari cîștigă, în ’72, 
titlul la 60 kg., performanță pe caro 
avea s-o reediteze și anul acesta, în 
finalele campionatelor republicane 
desfășurate, în aprilie, Ia Constanța. 
Un titlu care a intrat în palmaresul 
halterofilului clujean însoțit de o va
loroasă mențiune : 140 kg. la aruncat, 
nou record republican și european 
de juniori. Vechiul record european 
al stilului îi aparținuse tot lui si 
fusese stabilit anul trecut, în noiem
brie, la „Criteriul speranțelor olim
pice" de la Havana.

Așadar, Daniel s-a întrecut... pe 
sine și — după cum mărturisește — 
vrea să se depășească continuu. Re
zerve are. „Inepuizabile", după cum 
apreciază antrenorul lui. Mai ales că 
ele sînt stimulate de o muncă fără 
preget, de o mare conștiinciozitate.

Acum, proaspătul absolvent de 
liceu (Liceul nr. 12 Cluj) și record- 

. mânui european
în față două importante 
bacalaureatul 
Madrid.

Să sperăm 
măsura sa I

„a-
îl întîlnește 

cel 
„stofă" și.-i

și
că

PATRU

LA

SPORTIVI ROMÂNI VOR

Vasile Daniel are 
examene : 

.europenele" de la
sînt... greutăți pe

Nu?a DEMIAN

PLECA

CAMPIONATELE EUROPENE
urmează să pă-Mîine dimineață 

răsfească Bucureștiul halterofilii ro
mâni, care vor participa la cam
pionatele europene de la Madrid 
(între 10 și 18 iunie).

Din delegația noastră fac parte 
Ion Hortopan (cat. muscă), Zoro 
Fiat (cat. muscă), Victor Rusu (cat- 
cocoș), și Vasile Daniel (cat. ușoa
ră sau pană).

Firește, misiunea sportivilor noș-

tri la campionatele continentului 
este dificilă, avînd în vedere marea 
concurență la categoriile mici.

„Totuși — cum ne declară secre
tarul general al F.R.H., Lazăr Ba- 
roga, conducătorul delegației — 
ocuparea unui loc printre primii 
6 de către sportivii români la a- 
ceste întreceri este posibilă. în 
plus, tînărul Vasile Daniel poate 
obține, cu acest prilej, un nou re
cord al Europei la juniori".

ÎN JURUL MARILOR NOASTRE INDIVIDUALITĂȚI ATLETICE
curios este modul în care se alcă
tuiește la noi o echipă de ștafetă, 
mai ales la 4x100 m. Practic, acest 
lucru se realizează numai la... încăl
zire, cu cîteva minute înaintea pro
bei. Patru sprintere, care nu sînt 
totdeauna aceleași, care nu se 
nosc din punct de vedere tehnic, sînt 
puse să facă o cursă. Ștafeta este și 
ea o probă care pretinde o pregătire 
specială, dar aceasta nu se face. Și 
mă intreb de ce ? în Cele mai multe 
întîlniri se știe : adversarele 5 p, 
noi 2 p !

A venit cred momentul să ne gîn- 
dim serios la această situație și să 
acționăm în consecință, mai ales în 
perspectiva numeroaselor întîlniri la 
care vor fi solicitate să ia parte și 
ștafetele noastre. Și mă gîndesc, mai 
mult; la Cupa Europei la care s-ar 
putea ca punctajul ștafetelor să fie 
hotărîtor 1"

(Urmare din pag. 1)

a le întrece pe olandeze, la alergări 
superioritatea lor a fost, de fiecare 
dată, destul de evidentă. In aceste 
condiții este de lăudat faptul că 
acum alergătoarele noastre le-au în
trecut pe olandeze la 200 m, 400 m, 
<"00 m, 1500 m, 100 mg și la 4x100 
m. Dacă nu mă înșel, este pentru 
prima oară cînd ne impunem într-un 
număr atît de mare de curse, După 
părerea mea, revelația întrecerii a 
fost Niculina Lungu, debutantă în 
echipa națională și cea mai tânără 
participantă la triunghiular. în con
diții de concurs grele, cu adversare 
puternice, ea a obținut la 400 m 55,5 s 
dovedind că are o mare clasa. Aceste 
condiții au influențat desfășurarea 
majorității probelor, șl în primul 
rînd — rog să-mi fie iertată... slăbi-

< iunea — aruncarea discului. Cu vint 
din spate, foarte puternic, care gră
bea aterizarea discului, Argentina 
Menis a Obținut o frumoasă revanșă 
în fața valoroasei Campioane germa
ne Liesel Westermann.

îmi pare rău de faptul că Viorica 
Vîscopoleanu și Virginia Ioan au 
scăpat, cum se spune, printre dege
te, posibilitatea de a fi întrecut pe 
campioanele olimpice Rosendahl si, 
respectiv, Meyfarth. Viorica a con
dus pînă la săritura a patra, iar 
Virginia^ a trecut tcate înălțimile din 

m, 
ten- 
tre-

cu-

Virginia a trecut tcate înălțimile 
prima încercare, în timp ce, Ia 1,79 
Meyfarth a avut nevoie de trei 
tative. Mai apoi, însă, aceasta a 
cut la 1,32 m dar loan nu.

La 4x100 m echipa noastră a 
lisat un nou record național cu __
după Ce condusese destul de autori
tar pe primele două schimburi (Bu- 
fanu și Lazăr). Ceea ce mi se pare

rea-
45.6

finale prin tuș de iugoslavul Voji
slav Tabacki, deși conducea detașat 
la puncte : 9—3. Totuși, Ja cei 21 de 
ani ai săi — prezent pentru a doua 
oară Ia C.E. — credem că are per
spective frumoase, mai ales dacă 
adăugăm faptul că a terminat la 
egalitate duelul cu campionul olim
pic Vitezslaw Macha (Cehoslovacia).

în sfîrșit, total nemulțumitor s-a 
comportat Ion Gabor (cat. 82 kg), 
medaliat cu argint la ediția de anul 
trecut. El a pierdut, într-o manieră 
ce nu-1 onorează, primele două par
tide : 0—9 p cu Momir Petkovici 
(Iugoslavia) și prin tuș (min. 1.47) 
cu Marian Czardybon (Polonia). Con
siderăm că felul în care a evoluat 
ton Gabor, ca și alte carențe semna
late în comportarea unora din lup
tătorii români trebuie să fie serios 
analizate, luîndu-se măsurile de ri
goare.

CLASAMENTUL
DIVIZIEI A

1. STEAUA 23 19 2 2 433:119 63
2. Univ. Tim. 23 18 0 5 287: 96 59
3. Dinamo 23 14 3 6 238:150 54
4. Știința 23 13 4 6 219:113 53
5. Poli. Xași 23 10 7 6 203:172 50
6. C.S.M.S. 23 11 4 8 153:115 49
7. Farul 23 11 3 9 259:172 48
8. Gr. roșie 23 10 5 8 255:159 48
9. Rulm. 23 10 1 12 122:191 44

10. Sp. stud. 23 8 4 11 176:201 43
11. vulcan 23 9 0 14 143:260 41
12. Gloria 23 3 6 14 152:293 35
13. Precizia 23 2 3 18 73:342 30
14. CSM Suc. 23 1 2 20 101:481 26*)

*) echipa este 
punct pentru o

penalizată cu un 
neprezentare.

Costin CHIRIAC

erau de fapt compromise. Oricum, 
un act de nesportivitate. Construc
torul, formație cîndva cu faimă, a 
jucat la nivelul posibilităților actuale 
ale jucătorilor săi. Apreciem Insă că, 
în viitor, fără un sprijin substan
țial, fără o adîncire a procesului de 
instruire și o dezvoltare a bazei sale 
de juniori (nu de mult printre cei 
mai buni din țară) acest „XV“ riscă 
să lunece, încet, dar sigur, spre ano
nimat.

Mai bine instruite și cu certe per
spective s-au arătat celelalte două 
formații, care, de altfel, au si pro
movat în prima divizie : Agronomia 
și Chimia. Despre formația studen
ților clujeni știam multe lucruri bu
ne, regretînd cu toții atunci cînd 
anul trecut (din lipsa unor condiții 
materiale) ea a retrogradat. Astăzi 
clujenii, antrenați de fostul nostru 
internațional, prof. AI. Palosanll, 
animați de exemplul minunat de 
sportivitate furnizat de maestrul e- 
merit al sportului, ing. Mircea Ruso 
și do lovitura de picior, adesea mi
raculoasă, a dr. Balint, formează o 
echipă solidă, capabilă — sperăm - 
să reziste șocurilor majore, din pri
ma divizie. Iată si lotul cu care s-au 
prezentat clujenii în turneul final i 
I. Bucur — Oaneș, Cordoș, Vasiliu, 
Dcleanu — Pcrfeș, Mătăoană (Culda)
— Balint. M. Rusii. Moișan (Cocișiu)
— Szilagy, Naghiu — Deak. Al. 
Bucur. Ionescti și Popescu. Sîntem 
încredințați că forurile sportive din 
orașul de pe Someș vor acorda echi
pei de rugby, de data aceasta, tot 
sprijinul de care ea are nevoie.

O prezentă inedită în primul eșa
lon al rugbyului va fi aceea a Chi- 
miei-Năvodari, care confirmă pro
gresul continuu al rugbyului în ju
dețul Constanța. Ne-a bucurat ne
spus faptul de a vedea din nou pe 
un teren de rugby (de „A", firește) 
pe acei jucători care cu cîțiva ani 
In urmă au ținut sus steagul clubu
lui Farul. Acum ei s-au transferat 
la Năvodari, reușind, în marea lor 
dragoste pentru riigby, să mai aducă 
o echipă dobrogeană în A. Autorii 
performanței : antrenorii Traian Doi- 
ciu si George Stanciu și elevii lor : 
Zamfirescu — I. Stoica, Constantin. 
Lovin, Oprea (Națe) — Tomescu, 
Bercu — Stanciu, Cristea, M. Pom- 
piliu — Celea, Lungu — Craioveann, 
Ibadula, Ioncscu, Ciuglea și Crăciun. 
(D.C.)
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SĂ NE CUNOAȘTEM DIN VREME VIITOARELE ADVERSARE î
DE LA CE. DE BASCHET

echipei României 
Va disputa anul

ia campionatul european de 
acesta în Spania, se numără

Printre adversarele 
baschet masculin, care se 
și reprezentativele Israelului, Franței, Greciei și Turciei, calificate în 
urma turneelor desfășurate de curînd la Viena și la Szombathely. Pro- 
fitlnd de faptul că la aceste întreceri a participat și prof. Alexandru 
Popescu, antrenorul lotului român, i-am solicitat acestuia opiniile cu 
privire la caracteristicile formațiilor cu care este posibil să se întâl
nească sportivii țării noastre. Acest lucru va fi decis de tragerea 
a seriilor C.E., care se va efectua la sfirșitul lunii. In rîndurile 
jos, aprecierile antrenorului ALEXANDRU POPESCU :

la sorți 
de mai

„După interesantele preliminarii 
desfășurate Ia Szombathely și la 
Viena, șase reprezentative — Is
rael, Franța. Grecia. Turcia, R. D. 
Germană și R. F. Germania — și-au 
continuat întrecerea, la Viena, pen
tru desemnarea celor patru echipe 
care vor participa la ediția 1973 
a campionatului european masculin 
alături de U.R.S.S., Iugoslavia, Ita
lia, Cehoslovacia, Polonia. Bulgaria, 
Spania și România. După cum s-a 
făcut cunoscut la timpul potrivit, 
baschetbaliștii din Israel, Franța, 
Grecia și Turcia au cucerit drep
tul de a fi prezenți la Barcelona 
și la Badalona unde, între 26 sep
tembrie și 6 octombrie, vor avea 
loc pasionantele meciuri ale „eu
ropenelor".

Selecționată Israelului s-a clasat 
pe primul loc datorită în special 
aplicării cu consecvență a siste
mului de apărare zonă-presing. prin 
care a cîștigat multe mingi, fruc-

Ultimul concurs internațional de 
floretă din această lună — „Trofeul 
Giovannini" — a readus în discu
ție posibilitățile trăgătorilor ro
mâni la apropiatele campionate 
mondiale de scrimă din Suedia. 
Pe această tema, antrenorul fede
ral Vasile Chelaru, care a condus 
delegația floretiștilor români la Bo
logna, ne-a oferit unele observații 
foarte interesante

A apărut evident faptul că în 
asalturile din „Trofeul Giovannini" 
floretiștii români au avut o evoluție 
mult mai aproape de valoarea lor 
cunoscută și, în special, Mihai Țiu, 
care s-a angajat cu ambiția-i speci
fică in disputa pentru locul I. Ple
cat puternic din start. Țiu a reali
zat patru victorii în turneul final 
(5—1 cu Niculescu, 5—2 cu Kamuti 
și Marton și 5—3 cu Behr), la fel 
ca șl ungurul Jeno Kamuti, învin
sul său... în asaltul de barai, Țiu 
a punctat mult mai lucid decit ex
perimentatul său adversar, dar ar
bitrajul a fost inegal, privindu-l pe 
reprezentantul nostru de o victorie 
ce 
în

ar fi 
acest

meritat-o. Oricum, locul 2 
tradițional trofeu, care

și Lei-
- a 6(1

e-

tificate excelent de Brody 
bovitz, autori —■ împreună 
la sută din punctele întregii 
chipe.

Team-ul Franței a folosit cu con
secvență „zona" 2—3 (cu trei fun
dași foarte înalți) și un atac în care 
vechiul „opt" (în trei, în patru si 
chiar în cinci jucători) le-a adus 
multe puncte prin Cachemir (ex- 
mă) și Bonato (pivot), acesta din 
urmă primind multe mingi pentru 
a arunca din „cîrlig", cu eficientă 
deosebită.

Grecia (avîndu-1 din nou ca an
trenor pe cunoscutul I. Matheou), 
deși a prezentat ca noutăți doi 
„greci-smericani" (Kastirinakis — 
pivot cu mobilitate deosebită — și 
Yatzoglou — atacant rapid, dar 
dezordonat) nu a mai avut valoa
rea arătată anul trecut, la Balca
niada de la Sarajevo. Totuși, ră
mîne o echipă puternică, cu indi
vidualități remarcabile și cu mare

putere de luptă (Goumas, Iordani- 
dis, Koa-onoos, Kontos).

A patra calificată. Turcia, a re
nunțat la gigantul Alp și a evoluat 
peste așteptări. S-a apărat om la 
om, iar în atac baschetbaliștii 
turci au manifestat multă precizie 
în aruncările de la semidistanță, 
mai cu seamă Vekiloglu. Giiney și 
chiar pivoții Tosun și Ince.

Ca o apreciere generală, voi men
ționa rezistenta de concurs, comba
tivitatea în apărare, dîrzenia î 
disputele pentru balon sub panouri, 
precizia în aruncările la coș (în 
cele mai multe meciuri s-au fructi
ficat peste 50 la sută din aruncă
rile din acțiune), toate acestea fi
ind caracteristici 
matiile 
lelalte. __ __  ___
echipe au făcut pregătiri deose
bite și. ........
grese vizibile. Incit, pot afirma că, 
la Barcelona și la Badalona, cele 
patru promovate vor evolua de la 
egal cu cele mai multe dintre ce
lelalte participante considerate ea 
făcînd parte din cel mai valoros 
eșalon din Europa al acestui joc 
sportiv. Este lesne de înțeles că, 
în qceste condiții, misiunea repre
zentativei României devine și mai 
dificilă și că, pentru ducerea ei la 
bun sfîrșit, sportivii noștri vor tre
bui să se pregătească cu toată sîr- 
guința și conștiinciozitatea, demon- 
Strînd că sînt capabili de orice sa
crificiu pentru a obține o perfor
manță cît mai bună, prin care să 
contribuie la ridicarea prestigiului 
baschetului românesc".
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calificate, cît și pentru ce- 
A fost evident că aceste

ca atare, au înregistrat pro-
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ATLETISM. In cadrul eței județene 
a campionatelor țării, la deva au fost 
înregistrate trei noi recourl republi
cane de juniori. La 2090 n obstacole 
Nicolae Onescu a reallzattimpul de 
5:41,9 — una dintre cele nl bune per
formanțe mondiale pe acetă distanță. 
Pe altfel, doar recordul Ra. Germane 
este mai bun, toate celelte fiindu-i 
inferioare. O remarcabilă pformanță a 
obținut și Florența lonescuru 48,50 m 
la aruncarea discului — rerd junioare 
I. In sfîrșit, Juniorul de cate Il-a, Vio
rel Ruxandra a realizat 86,5 pe 3000 
m — record al acestei catțoril. a La 
Constanța, formația Școlii portive din 
localitate (Cocor, Văduva, t și Dumi
trescu) a parcurs distanța < 4X100 m 
în timpul de 43,5 — nou nord repu
blican pentru juniori II. elvoluînd în 
cadrul unui concurs intemataal la Za
greb, juniorul Gheorghe Gbu a obți
nut un frumos succes, clasînt-se pe pri
mul loc în cursa de 1500 : cu 3:43,9. 
Următorul, grecul Zacharoptlos a fost 
cronometrat in 3:45,6. Pe ltul nouă a 
sosit tinărul Nicolae Voicucare cu 
3:51,6 și-a realizat recordul țrsonal. La 
400 m Alexandru Sălcudeams-a clasat . 
al cincilea eu 47.6 secunde. , în zilele 
de 7 și » Iunie la Ostrava l,respectiv, 
Bratislava au loc două concțBurl inter
naționale. Din. țara noastn vor lua 
parte următorii sportivi: Pete Lupan 
(1500 m), Nicolae Perța (110 m, Gh. Ce- 
fan (3000 m obst.). Csaba Dia (înălți
me). Elena Mîrza (100 mg),. Vțrlca Vis
copoleanu (lungime), Virginii Ioan și 
Erica Teodorescu (înălțime). ®La 10 iu
nie se va desfășura la Mosiva, sub 
egida ziarului Trud, un contrs de 
maraton redus. Vor lua startulși patru 
alergători români: Ion Jager Nicolae 
Milea, Aurel Scolobiuc și Vast Topo-

i ran.
GIMNASTICA. Federețla C spe- 

I ciaiitate a alcătuit programul eampio- 
natulul republican de copil, c se va 

I desfășura spre sfrșitul acestei luni la 
Cluj. întrecerea feminină (22—5 iunie) 

1 angrenează 12 echipe la categorlia iV-a 
șl 12 la categoria a IlI-a. Iată .chipele 
ce vor evolua în această cometlție : 
cat. a IV-a : seria I — Flacăra lunicl- 
țr.ul Gh. Gheorgbiu-Dej, Petrolul,C.S.M. 

. Cluj, C.F.R. Timișoara; seria a Il-a : 
Șc, sp. Constanța, Șc. sp. Arad, Ic. sp. 

| Sibiu, C.S.O. Baia Mare; seria alll-a : 
Șc, sp. nr. 2 Buc., Locomotiva Bv„ Șc.

I sp. Oradea, Șc, sp. Tg. Mureș; at. a 
IlI-a : seria I — Olimpia CraioV; Pe-

I trolul Ploiești, Șc. sp. nr. 2 Buc. .seria 
a Il-a: Flacăra Municipiul Gh. Cieor- 

I ghlu-Dej. C.S.M. Cluj, C.F.R. Timioara, 
Șc. sp. Constanța ; seria a nr-a : ș. sp.

■ Sibiu, Șc. sp. Tg. Mureș, C.S.O. Baia 
Mare, Dunărea Galați, Cutezătorii Reu
nești.

CAIAC—CANOE. La sfirșitul aostei 
săptăminl, caiaciștii și canoiștii roiâni 

I se vor alinia la startul unor noi Ițre- 
ceri internaționale. în cursul dimieții 
de azi părăsește Capitala un lot de sor- 
tivi care va participa la „Regata nt- 

| tingham” (Anglia). Din delegația are 
efectuează deplasarea fac parte, pritre 

I alții, Costel Coșnlță, Vasile Simloțetco 
și Roman Vartolomeu. Competiția 4se 

I desfășoară sîmbătă și duminică. Ojttă 
echipă va pleca joi, cu destinația 

1 dia. pentru a participa la „Regata Ii- 
trhienholm", ja startul căreia se allnttS' 

[ caiacești și canoiști din Norvegia, E4u“. 
landa, U.R.S.S., Danemarca, Români^'- 
Polonia, R. F. Germania și Suedia. Tare'- 

I noastră va fi reprezentată de frații ște
fan și Slmioa Nemeș — !â canoe, pre-' 

I cum și de Vasile Roșea și Ion Teren»e« 
— la caiac. Echipa este condusă de an-- 

i trenorul Aurel Vcrnescu, întrecerile ur- - 
mind să aibă loc sîmbătă și jdurrvrjieă. - 

I Vineri urmează să plece la 'Budapesta 
reprezentativa de juniori a ROiiiâdiel care 

I va întîlni selecționata simiituă <a țărți 
gazdă. Tinerii noștrj caiacJstij.țA canplștț 

1 vor fi însoțiți de antrenorul Igor Lîpalit. 
Concursul bilateral se desfășodî’â in ii- 

I lele de 9 și 10 iunie. nausrirris■;
SĂRITURI în APA. La bâz’Atil „23 ‘ 

August- din Capitală a avut lotf un iearti- t 
I curs de verificare și selecție, fur vegetau 

alcătuirii lotului de săritori, care va-par-.
1 ticipa la ..Concursul Prietenia"’' J5—3 iu- . 

lie, în Bulgaria). Rezultate -fiSfegMfeiftet
I trambulina l m băieți : L V. iNedălcu 
I (Școlarul) 415,70 p, 2. I. Lomnășan (Sc. 
' sp. Sibiu) 295,20 p. 3. V. BasțșrtaScola- 

rul) 264,65 p: fete : 1. Angela PWpeScu 
(Șc. sp Sibiu) 324,80 p, 2. Măgdalenâ 
Toth (Crlșul Oradea) 245.55 p, 3. Ruxan- 
dra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 236,20 p: 
trambulina 3 m băieți : 1. I. Lomnâșkn 
295,35 p. 2. M. Păunescu (Școlarul) 259.70 
p, 3. I. Pososzlay (Șc. sp. Sibiu) 250,50 
p: fete; 1. Angela Popescu 310,25. p. 2. 
Ruxandra Hociotă 277.15 p, 3. Rodica An- 
ghel (Progresul) 266.75 p: platformă bă
ieți: 1. M. Kaiss (Șc. sp. Sibiu) 240.80 
p. 2. M. Păunescu 219.85 p. 3. V. Bastar 
218,80 p; fete: 1. Angela Popescu 207.85 
p, 2. Ruxandra Hociotă 191.61 p, 3. Her
bert Gagmar 170,60 p. a Ținind seama 
de comportarea săritorilor in acest se
zon, a fost format următorul lot: Angela 
Popescu, Magdalena Toth, Herbert Dag- 
mar, Sorana Prelipceanu, Ruxandra Ho. 
clotâ. V. Nedelcu, I. Lomnilșan, V. Bas
tar, M. Păunescu, M. Kaiss. Rezerve : 
Rodica Angliei, Georgiana Săcălcanu, > 
Anca Făgețeanu, I. Poroszlay și V. Ciu- 
pitu.

CANOTAJ. în cursul dimineții de azi 
va părăsi Capitala un lot de schifiste 
românce care participă Ia „Regata Pra- 
ga“, competiție rezervată tineretului. 
Țara noastră este înscrisă în concurs 
cu două echipaje de 4 + 1 vîsle, un 
echipaj de 4-țl rame șl cu o sportivă 
pentru schif-simplu. întrecerile șe des
fășoară vineri, sîmbătă și duminică.

BASCHET. înapoiat ieri de la Buda
pesta, conducătorul echipei feminine de 
baschet Rapid, George Buicliu, ne-a re
latat cîteva interesante amănunte asu
pra participării formației feroviare la 
turneul internațional organizat în loca
litate: „La întreceri au participat echipe 
valoroase și anume B.S.E. Budapesta — 
campioana Ungariei, Lech Poznan, Stars 
Fiat — campioana Olandei și formația 
clubului Rapid București, care a înre
gistrat următoarele rezultate: 68—57 cu 
Lech, 59—36 cu Stars și 53—73 cu B.S.E. 
Primul loc în competiție a fost cucerit 
de echipa gazdă, urmată de Rapid, Lech 
și Stars. Rapid a avut o evoluție bună, 
jocul ei agresiv, in viteză și precis fiind 
apreciat de public. Mal doresc să amin
tesc faptul că maestra sportului Ileana 
Guglu a primit o cupă pentru 
bună jucătoare a turneului".

POPICE. Se știe că în 
Constanța se desfășoară o 
activitate competițională de bowling. 
Ținînd seama de rezultatele obți
nute de numeroșii nracticanti ai a- 
cestui sport, forul de resort a apro
bat organizarea primului concurs 
republican, care se va desfășura în 
tre 7—10 iunie la Mamaia. în pro
gram figurează probe pentru seniori 
și juniori.

cea mai

județul 
bogată
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MIHAI TIU

DE TIR ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

REVIRIMENTUL FLORETIȘTILOR NOȘTRI
a angajat peste 150 de floretiști de 
pe continent, spune mult și ne redă 
speranța că Mihai Țiu păstrează 
șanse de reușită l-a C.M.

Bine s-a comportat și Constantin 
Niculescu, mult mai curajos, cu un 
plus de personalitate pe planșă. 
Numai așa șe explică ușurința cu 
care a ajuns în semifinalele compe
tiției și victoria sa în barajul, cu 
Wojda și Szabo, pentru Intrarea 
în finală. Chiar și în ultimul act 
al întrecerii, Niculescu a evoluat cu 
multă siguranță, obținînd două vic
torii. Este cel mai mare succes 
peste hotare înregistrat de acest 
floretist tînăr.

Mai puțin convingătoare au fost 
comportările lui Petruș și Stefan, 
rămași în turul 2, în timp ce Arde- 
leanu — cu 3 victorii — n-a putut 
trece de primul tur. Cei trei vor 
trebui să muncească mai serios la 
capitolul finisare în vederea C.M.

în orice caz, la Bologna întrece
rea a fost foarte dură, eliminînd pe 
traseu numeroși trăgători reputați 
ca Talvard și Berolatti, Granieri și 
La Ragione, Heim și Reichert, 
Szabo, L. Kamuti și Czakkel.

„VALOAREA SPADEI ROMÂNEȘTI 

A SPORIT SIMȚITOR" (JEANNE)
afectat de eliminarea saSincer

din turneul internațional de spadă 
de la București, scrimerul francez 
Francois Jeanne — fiul colegei de 
specialitate de Ia cotidianul pari
zian 1‘Equipe — ne spunea : „Tur
neul a fost neașteptat de dificil și 
de puternic. Am venit pregătit 
pentru un rezultat bun — și Ia 
fel compatrioții mei — dar am în- 
tîlnit aici o coaliție de spadasini 
români foarte tenace, 
nu s-a putut trece, 
că valoarea spadei 
sporit simțitor, iar 
Pongraț printre așii
Ia J. O. de la Miinchen, iată, se 
confirmă.

Opinia unuia dintre cei mai apre- 
ciați spadasini francezi, peste ca
racterul ei măgulitor, exprimă o 
realitate. Da, în fine, spada 
nească vine puternic din 
Trăgătorii noștri Ia această 
încep să aibă personalitate, 
rată deciși să se lupte cu 
adversari. Sofia,

peste care 
Este evident 
românești a 

prezența lui 
acestei probe

româ- 
urmă. 
probă 
se a- 
orice 

luna trecută, a 
scos în relief forța de șoc a spa
dasinilor noștri, Bucureștiul, acum, 
cu alți adversari, la fel de repu- 
tați, O precizează și mai convin
gător. Cit de eficientă a fost mă
sura federației de specialitate, care,

cu răbdare și stăruință, 
relansarea acestei probe, 
anonimat după anii de 
care conta pe doi mari 
Adalbert Gurath, fiul apreciatului 
maestru clujean șl Constantin Ste- 
lian, actualul antrenor al lotului.

Avem, așadar, un lot de spadă. 
Avem totodată o echipă. Duțu se 
situează oarecum în prim plan. A 
devenit mai laborios, și-a îmbunătă
țit tehnica, ceea ce îi lipsește lui 
Bărăgan, excelent însă pe firul pre
gătirii fizice. Pongraț, subtilul tacti
cian al spadei noastre,' se resimte 
încă după starea gripală din mai. 
Există însă temeiuri ca el să ajun
gă la un plafon valoric 
la finele lunii, în ajunul 
Goteborg. AI. Istrate 
puțin obosit. Există, 
motive : de la vîrsta 
proape că n-a mai 
Iorgu a fost mai ambițios ca ori- 
cînd. Sigur, trăgătorul cel mai a- 
vantajat de alonjă, ar fi putut să 
se afirme mult mai net pînă acum. 
Inegal, însă, în comportări — și mai 
ales în concursurile de peste hotare 
— el rămîne încă un semn de în
trebare. Antrenorii vor avea ulti
mul cuvînt.

a sprijinit 
intrată în 
glorie în 
spadasini,

înalt pînă 
plecării la 
s-a părut 

drept, și 
16 ani a-

ni
e

de
părăsit lotul.

Tiberiu ST AM A

talere și skeet un test important în 
perspectiva campionatelor Europei 
din septembrie (21—30) de Ia To
rino. Și pentru aceste motive invi
tăm la poligonul Tunari pe toți an
trenorii și reprezentanții secțiilor 
noastre de tir să urmărească a- 
ceastă confruntare internațională de 
anvergură".

Evoluția trăgătorilor din România 
este așteptată cu nerăbdare și pen
tru faptul că rezultatele lor ante
rioare de la Jocurile balcanice, 
„Cupa țărilor latine și Greciei" etc. 
au fost. în general, satisfăcătoare și 
ele au sporit încrederea că obiec
tivele de performantă pot fi depă
șite comparativ cu cele înregistrate 
în anii trecut! din aceeași perioadă. 
Stadiul de pregătire atins acum 
este superior, aceasta și datorită a- 
tentiei și condițiilor acordate in
struirii la cele două mari unităti 
sportive, Dinamo si Steaua ca si 
în alte cluburi.

Dintre cei care ne vor reprezenta 
pe standurile de la Tunari se evi
dențiază prin forma arătată în ul
tima vreme: Dan Iuga — meda
liatul cu argint la J.O. (pistol liber), 
Nicolae Rotaru — medaliatul cu 
bronz Ia ultima olimpiadă (armă 
liberă calibru redus 60 f culcat),

că noul 
loc sub 
Desigur, 
de par

Marcel Roșea — medaliatul cu argint ■ 
la J.O. din 1968 (pistol viteză), tînă
rul pușcaș Ilie Codreanu și expe
rimentatul skeetist Gheorghe Sen- 
covici. Ei și alții au toate atuurile 
ca să ne confirme prin cifrele pe 
care le vor putea înscrie 
lor start preolimpic are 
cele mai bune auspicii, 
pînă la Montreal mai este
curs un interval destui de lung, dar 
acest început poate oferi indici 
foarte prețioși pentru viitoarea pre
gătire, în întregul ei complex. i

Paralel cu antrenamentele sporti
vilor, au fost efectuate și intense 
preparative organizatorice, poligonul 
Tunari și instalațiile lui aferente • 
fiind puse la punct. Așadar, avem 
toate motivele să credem că neîsa- 
jul natural plăcut al Tunarilor și 
întregul său ansamblu de baze 
snortive vor crea un cadru extrem 
de atractiv atît pentru concurenți 
cît și pentru snectatori. Sîntem con
vinși că și noua ediție a campiona
telor internaționale de tir ale Ro
mâniei va însemna o reușită pe 
toate planurile.

★
Azi, antrenamentele de acomodare 

vor continua, odată cu sosirea ul
timilor oaspeți. Tot, azi. la ora 20, 
este programată și ședința tehnică, 
la hotelul Union,

>
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Cu patru etape inaintea finalului în Divizia B

DAR PUTEAU REALIZA SI MAI MULT
FORTE DEI MARMI, 5 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). Partici
parea juniorilor noștri la a XXVI-a 
ediție a Turneului U.E.F.A., organi
zat în acest ar. de federația italia- 

s*a tnebeiat fără a ne aduce sa
tisfacția calificării echipei noastre 
în faza finală a Competiției. După 
trei partide, însumînd 240 minute de 
joc, am ocupat locul II într-o grupă 

„ obișnuit — o 
care au făcut 
unor țări 
soccerului
Italia și

pe care — în mod 
numim „tai*e“ și din 
parte reprezentativele 
„societatea înaltă" a 
ropean, așa cum sînt 
Germania.

Obiectiv privind lucrurile, va 
bui să recunoaștem că, chiar dacă 
tricolorii noștri juniori nu au reușit 
să se califice în semifinală, așa cum 
am fi dorit, rezultatele obținute de 
ei reprezintă în ansamblu o perfor
manță meritorie. Ceea ce, de bună 
seamă, nu ne Împiedică a face si re
marca că se putea realiza și' mai 
mult decît atît. Aceasta, însă, Im
punea ea și evoluția jucătorilor 
noștri să se înscrie în limita unui 
randament optim, a unei comportări 
care să excludă marile erori și să 
permită valorificarea integrală ă re
surselor fizice și morale proprii. 
I.Ucru care în realitate nu s-a înt.îm- 
plaț Pentru că nu toți cei 14 fotba
liști folosiți de antrenorii Constan
tin Ardeleana și Ion Voinescu au 
răspuns la dificultatea solicitării 
competiției, iar alții nu s-au ridicat 
la nivelul înțelegerii cu adevărat a 
rostului lor în perspectiva fotbalului 
de performanță. Din prima catego
rie am aminti, de pildă, pe Ciurea,

9
a cărui prezență în poarta echipei 
noastre n-a reușit să inspire încre
dere și siguranță apărării ; pe Chi- 
vu, dominat de trac și teamă de ad- 
versar: pe Ilurloi, confuz și cu o 
insuficientă personalitate într-o zonă 
de creație 
lor. Ț ............. .
încadra pe Naghi, 
pretenții de Divizia 
departe de ideea

si coordonare a acțiuni-
In cealaltă, categorie îi putem 

un jucător cu
A, dar încă mult 

disciplinei

Iată rezultatele înregistrate în grupele 
turneului final și clasamentele :

grupa A: Italia — România 3—1, 
R.F.G. — Norvegia 2—1, Italia — Norve
gia 1—0, România — H.F.G» 1—0, Italia 

„„„ . - Norvegia— R.F.G. 1—6, România 
2—1.

de
din 
cu- 

R.F.

tre-

ETAPA A
(Urmare din pag t)

n 
fundașului Czako, restabilit. Ară
denii se '^ezirita cu un moral ri
dicat dupșa&cel 4—0 cu Petrolul și, 
firesc, mu, vor modifica formația 
standard.1 ■

RAPID (10) - C.S.M. REȘIȚA (11). 
Vecine clasament cu același nu
măr de ipuncte (23). Este limpede 
că acesto^ dmiȘ' copibatante nu stau 
■nici ele .pe roze. La Rapid este 
posibilă reintrarea lui Răducanu. 
C.S.M. ^Reșița a plecat, luni spre 
Capitală unde, ieri, a efectuat două 
antrenamente ușoare. Antrenorul 
Reinhardt, va începe jocul cu a- 
ceeași formație care a încheiat vic
torioasă intilnirea cu Dinamo, cu 
E. Dumitru în linia mediană. (Par
tida este programată pe stadionul 
„23 August" cu începere de Ia ora 
17,30).

UNIVERSITATEA CRAIOVA (1) 
— STEAGUL ROȘU (9). Elevilor Iui 
C. Cernăianu li s-a făcut o pri
mire călduroasă luni Ia prînz, cînd 
s-au înapoiat la Craiova. Victoria la 
scor de la București a ridicat la 
cote foarte înalte interesul pentru 
meciul cu Steagul roșu. Se aș-

joc și a spiritului de echipă ; pe 
Șumulanschi, comod și pasiv față de
strădaniile coechipierilor săi ; 
liăducanu, acest presupus mare 
lent, care, însă, nu se va împlini, 
probabil, niciodată atîta timp cît nu 
va înțelege că fotbalul este un joc 
de asociație în care toată lumea 
muncește și nimănui nu-i este per
mis să confunde la infinit întrece
rea sportivă cu exhibițiile indivi
duale ieftine și fără sens.

Bar, așa cum au fost unii dintre 
jucătorii echipei naționale de juniori 
a căror contribuție la efortul colec
tiv s-a dovedit inferioară celei scon
tate, tot așa au fost și alții, din fe
ricire mai mulți, pe care ne face 
plăcere să-1 amintim la capitolul re- 
marcărilor. E vorba aici de Stoica, 
un excelent coordonator de joc si 
model de conduită în teren! de 
fundașul Lucnță, o promisiune care 
sperăm să confirme ; de mijloca
șul Munteanu, un fin tactician ; de 
Crișan, cel mai eficace atacant al 
echipei ; de Iuga, Negruțiu, Cotigă 
și Băcescu, jucători cu certe apti
tudini și un deosebit simț al dato
riei sportive.

pe 
ta-

Mihai IONESCU

1. Italia
2. România
3. R.F.G.
4. Norvegia

3
3
3
3

3
2
1
0

6
4
2
0

GRUPA B : U.R.S.S. — Irlanda 1— 
Bulgaria — Danemarca 3—2, U.R.S.S. — 
Danemarca W, Bulgaria — Irlanda 
2—0, Irlanda — Danemarca 3—2, U.R.S.S.
— Bulgaria 1—1.

1. Bulgaria
2. U.R.S.S.
3. Irlanda
4. Danemarca

3
3
3
3

1
1
0
0

0
0
2
3

r-*•3 5 
^-1 5 
—5 2 
—7 0
2—0,

2
2
1
0

GRUPA C : Anglia — islanda
Belgia — Elveția 2—0, Anglia — Elveția
2—0, Islanda — Belgia 1—1, Anglia — 

‘ -------- ------  ' l 2—1.
0
o
2
2

Belgia 0—0, Elveția — Islanda
1. Anglia 3 2
2. Belgia 3 1
3. Elveția 3 1
4. Islanda 3 o

1
2
0
1

4—0 5
3—1 4
2—5 2
2—5 1

R.D.G. 1-grupa D î Austria
Cehoslovacia — scoția 1—0, R.D.G. — 
Scoția 3—1. Austria — Cehoslovacia 1—1, 
R.D.G. — Cehoslovacia 3—2, Scoția — 
Austria 2—0.
1. R.D.G.
2.
3.
4.

Cehoslovacia
Scoția
Austria

3
3
3
3

2
1
1
0

7—4
4—4
3-4
2—4

5
3
2
2

XXVIa A DIVIZIEI A

RELAȚIA „NAȚIONALA“-CLUB 
ȘI INVERS. Dar nu despre pro
blema coordonării și sincronizării 
activității și obiectivelor celor 
două noțiuni e vorba, acum. Ci
despre altceva. Anume despre 
OBLIGAȚIILE PE CARE INTER
NAȚIONALII LE AU FAȚĂ DE 
CLUBURILE LOR, MAI CU SEA
MĂ CÎND AU DOBÎNDIT SI 
SUCCESUL TITULARIZĂRII IN 
.NAȚIONALĂ", ȘI PE ACE
LA DE PE TEREN. ÎN JO
CUL RESPECTIV AL SELEC
ȚIONATEI. Fapte mai vechi sau 
mai noi ne J------- *■----- ' *““x ' "
unii dintre 
tat pentru 
tativă sub 
LOR, deci 
mul afirmării și consacrării în a- 
ceste formații, uită foarte repede 
de obligațiile față de ele, după 
ce au intrat în reprezentativă. 
Multe dintre revenirile de la na
țională însemnează acte de indis
ciplină și infatuare, un fel de... 
„eu vin de la națională, clubul 
mă interesează mai puțin...?? Ma
re greșeală. în primul rind, o ase
menea mentalitate nu face onoa
re unui jucător reputat și res
pectat, care abdică de la legi de 
sportivitate și de comportare. Tn 
al doilea rînd, asemenea atitu
dini se pot întoarce foarte repede 
împotriva celor care le practică. 
Mult e pînă pierzi locul în for
mația de club că, pe urmă, nu 
se mai știe... Reprezentativa și 
clubul trebuie tratate cu maximă 
seriozitate și dăruire, una se 
completează cu cealaltă sub ra
portul continuității pregătirii și 
al evoluției în competiție. Nici 
nu mai discutăm ce gravitate re
prezintă abdicarea, cu bună știin
ță, de la convocarea la echipa 
națională ; dar la fel de condam
nabilă este absentarea, din îngus
te și retrograde calcule persona
le, de la datoriile față de echipa 
de club. Rîndurile acestea se a- 
dresează tuturor internaționalilor 
noștri. Știm că, de cele mai mul
te ori. reîntîinirea cu campiona
tul le pune probleme grele. Ad
versarii vor să dovedească că sint 
mai buni decît recenții titulari 
ai „naționalei" șl n-o fac tot
deauna cu armele corectitudinii ; 
mai cu seamă că arbitrii noștri 
încadrează în categoria faulturi
lor de joc, premeditate intrări 
dure contra unor parteneri valo-

demonstrează, însă, că 
jucătorii care au lup- 
a ajunge în reprezen- 
culorile CLUBURILOR 
au beneficiat de dru-

roși, componentl al echipei na
ționale. Și duminică am avut ase
menea cazuri și s-ar putea să 
mai avem dacă conducătorii de 
joc abordează aceeași optică. Dar 
asta nu e un motiv pentru niște 
bărbați curajoși să se retragă din 
luptă. Tricolori, tocmai Învesti
tura în echipa națională vă obli
gă să fiți cei mai disciplinat! cu 
antrenorii voștri, modești cu co
echipierii voștri și plini de griiă 
și fată de obligațiile ce vă revin la 
cluburi.

„ARBITRAJE DUBLE" ȘI O 
DESTĂINUIRE PENTRU „CAVA
LERII FLUIERULUI" DIN DIVI
ZIA C. Programările în toate cele 
trei campionate au multe scăderi. 
Unele de ordin obiectiv. Multe 
provocate însă de defecțiunile 
comisiei de repartizare. Notăm, 
printre altele, delegările de la un 
cap la altul al țării (vezi cazul 
Otto Anderco — trimis de la Satu 
Mare la Constanța), apoi „dele
gările duble" (duminică, la Paș
cani. arbitrul M. Bică a aflat cu 
surprindere că mai fusese repar
tizat un arbitru de centru; iar 
la Reșița, la meciul C.S.M. — Di
namo s-au prezentat... patru tu- 
șîeri). Erorile acestea costă. Su
me importante sînt suportate de 
cluburi și asociații. De ce ? La 
acest capitol facem și o destăi
nuire pentru arbitrii din Divizia 
C: față de numeroasele arbitraje 
neobiective, de vădită părtinire 
a gazdelor. Colegiul central a de
cis să delege observatori secreți 
la jocurile din acest campionat. 
Poate că astfel se va realiza o 
absolut necesară creștere a co
rectitudinii și obiectivitătii „cavale
rilor fluierului" din Divizia C.

SĂ FACEM DIN CUPA CU A- 
DEVARAT O COMPETIȚIE DE... 
CUPA. Nici în sezonul acesta 
cupa n-a scăpat de programarea 
înghesuită în cîteva zile, tocmai 
în momentul său cel mai impor
tant, partea sa finală. Pentru ur
mătoarea ediție solicităm — pen
tru a cîta oară ? — un tratament 
mai atent față de această com
petiție, după cum cerem (iarăși) 
să se renunțe Ia sistemul trage
rilor la sorți DIRIJATE care a- 
nulează tocmai elementul caracte
ristic al unei asemenea întreceri: 
stabilirea jocurilor prin decizia 
biletelor INDIFERENT DE CA
TEGORIA DE COMPETIȚIE.

Eftimie IONESCU

CU PUJIE EXCEPȚII-SPORTIVA!
• 26 de runde n-au putut da răspunsul la întrebările : 
cine retrogradează" ? Clasamentul nu ....................
amatorilor de proteste I
Divizionarele B nu vor sâ rămînă mai 

prejos decît suratele lor mal mari. De 
mulți ani n-a mai fost o întrecere atît 
de echilibrată și de palpitantă în cam
pionatul formațiilor din eșalonul secund. 
Cele 26 de etaipe desfășurate pînă acum, 
n-au fost suficiente pentru a da răs
punsurile atît de așteptate: cine va pro
mova în Ai cine va retrograda in C 7

La sfîrșitul turului, se părea că Poli
tehnica iași nu va avea nici o bătaie 
de cap în privința revenirii in Divizia A, 
că returul va însemna pentru Ca un 
adevărat galop de sănătate. Probabil, 
însă, că iama, cu perioada de pregătire, 
a fost prea liniștită în Copou, că șta
cheta exigenței a eoborit, șl In acest se
zon formația studenților ieșeni a avut 
o comportare foarte slabă, și așa, aproa
pe fără să vrea, Metalul București a 
ajuns la egalitate de puncte cu liderul, 
F.C. Galați are dreptul să mal spere, 
iar noua promovată, Gloria Buzău, poate 
să ajungă doar la două puncte de locul 
ce înseamnă Divizia A. Excelenta per
formanță pentru buzoieni! în această 
serie, o singură echipă n-are griji: Pro
gresul București și acest fapt, se pare, 
a avut influență asupra jucătorilor din 
str. dr Stalcovid, care duminică au
pierdut la București, surprinzător, în
fața lui C.S. Tîrgoviște, dovedind o alar
mantă indiferență față de un rezultat 
mal bun. De la Metalul Plopeni (locul 
6, cu 26 de puncte), pînă la ultima cla
sată (C.S.U. Galați), 11 formații sînt în
șirate pe distanța doar a trei puncte. 
C.S.U. Galați, pînă nu de mult „o re
trogradată sigură", este acum la egali
tate de puncte cu Dunărea Giurgiu și 
Ceahlăul, ia un punct de Progresul Bră
ila Șl 
Delta,

Nici 
clară. 
Iul în____ ________
ra s-a distanțat la două puncte de prin
cipala rivală — F.C. Bihor —, dar du
minica viitoare, orădenii joacă acasă cu 
Olimpia Satu Mare, iar timișorenii la 
Brașov cu Metrom și calculul hîrttei ara
tă. parcă, o viitoare egalitate intre cele 
două pretendente. In ce privește retro
gradarea, șl aici sînt amenințate... 9 
echipe, căci de la Metalurgistul Cugir 
(ultimul joc), la Gloria Bistrița sînt 
doar... trei puncte diferență, dar Meta
lurgistul Cugir (21 p). Olimpia Oradea . 
(21 p). Corvinui Hunedoara (21 p),

de C. S. Tîrgovlște, și la două de
S.N.O. și C.F.R. Pașcani.
în seria a doua situația nu e mal 
Beneficiind de avantajul terenu- 
jocul direct. Politehnica Timișoa-

trăiește decît o

C.F.R. Timișoara

„cine promovează șr 
săptămînă • Stop

(22 p), Electroputere 
(22 pj, C.F.R. Arad (22 p), Metalul Dro- 
beta (22 p) sînt cele mai îngrijorate.

întrecerea e dîrză, finalul palpitant.’ 
Mai sînt doar patru etape, una mai im
portantă ca alta, șl e de dorit ca peste 
tot să primeze climatul sportiv, spiritul 
de fair-play.

Din acest punct de vedere, meciurile 
din etapa trecută n-atu ridicat probleme 
deosebite. Consemnările multor arbitri 
sună cam așa: «Joc corect, atmosferă 
sportivă". Așa a fost l-a Tulcea (Delta— 
Poli Iași), la Bacău (Știința — C.F.R. 
Pașcani), la Galați (C.S.U. — Metalul 
Buc.). D. Ghețu scrie despre partida 
Metalul Plopeni — Dunărea Giurgiu : 
„Deși jocul avea miză pentru ambele 
formații, partida a fost dinamică, eu 
faze frumoase, fără durități". Asemenea 
aprecieri face și observatorul federal. 
Bujor Pătruțescu, prezent la meciul Pro
gresul Brăila — F. C. Galați : «O în
trecere interesantă, susținută sportiv <le 
suporterii celor două echipe. De mențio
nat excelenta organizare*. Aceleași bune 
referiri au fost făcute la adresa publi
cului din Anina, că și la a celui din 
Hunedoara, deși Corvinui a terminat 
nedeciis acasă și situația sa nu este deloc 
roză. Atmosferă de mare derby la Timi
șoara, cu nimic mai prejos decît la me
ciurile de Divizia A, cu dialogul galeri
ilor început în dimineața zilei disputei, 
dar un dialog sportiv. Nici partida, de 
o valoare medie, n-a făcut excepție de 
la sportivitate. S-a început mai tare, e 
adevărat, dar jOcul a intrat repede pe 
făgajui normal. în mim. 4, Lucaci l-a 
faultat pe Bungău și acesta a comis un 
gest reprobabil, lovindu-1 cu pumnul pe 
orădean. Amîndoi au fost eliminați (cul
pa lui Bungău e mai gravă), după care 
sportivitatea a reintrat în drepturile sale. 
N-au lipsit, însă, avertismentele pentru 
protestele la deciziile arbitrilor (Stan 
și Ene de la Gloria Buzău, Manciu — 
Dunărea Giurgiu. Kukla și Demian — 
C.F.R. Arad, Schwartz — C.S.M. Sibiu, 
Mercea — Corvinui) sau pentru joc peri
culos (Cîrțog — Metalul Drobeta). Pe 
aceștia, ca și pe alții, miza jocurilor l-a 
depășit și s-au lăsat pradă nervilor. E 
de dorit ca arbitrii și antrenorii să in
tervină cu promptitudine. Nimic nu tre
buie să vicieze acest final atît de palpi
tant și de atractiv al Diviziei B, urmării; 
cu interes de iubitorii fotbalului.

Constantin ALEXE

teaptă un. nou record de spectatori. 
Brașovenii se află de luni seară la 
Craiova. Antrenorul N. Proca este 
foarte îngrijorat. Pescaru. Rusu și 
Aiecu sînt accidentați, iar Olteanu 
și Mateescu, bolnavi de gripă.

F. C. ARGEȘ (4) — STEAUA (5). 
Jucătorii militari s-au angajat luni, 
după acel penibil 2—6 cu Univer
sitatea Craiova, să-și schimbe în 
bine comportarea, atît pe teren dar, 
mai^ ales, în afara lui. Pentru a cîta 
oară în acest retur ? Pantea e6te 
ușor accidentat. Gh. Constantin va 
trimite probabil în teren aceeași 
formație de duminică care va în
cerca o reabilitare. „ll“-le piteștean 
va avea aceeași componentă, adică 
fără' Dobrin care va evolua în con
tinuare la echipa de tineret, ur- 
mînd să reintre în prima formație 
în etapa de duminică, hotărâre luată 
de conducerea clubului.

„U“ CLUJ (15) — PETROLUL (8). 
Situație extrem de critică în rîndu* 
rile lotului clujean datorită intoxi
cării mai multor jucători, duminică 
la Constanta. Conducerea clubului a 
înaintat un memoriu prin care cere 
amînarea meciului și care. în clipa 
cînd am scris aceste rînduri. nu

aj unsese la federație. In acest caz 
antrenorul Onisie se vedo obligat să 
folosească aceeași formație din me
ciul cu F. C. Constanța. Petrolul 
șe află de luni la Cluj. Marți, plo- 
ieștenii au efectuat un ușor 
nament. Antrenorul I. Oană 
decis în privința formației.

S. C. BACĂU (6) — JIUL 
sfîrșit un meci care angajează 
douș echipe lipsite de orice griji. 
Băcăuanii mai trag încă speranța 
ocupării unui loc printre fruntași. 
Demhrovschi va fi prezent în atac. 
La Jiul nu va juca Dodu. (G. N.).

ședința
DE ANALIZĂ

antre- 
nu s-a

(7). In

CLASAMENTUL 
ECHIPELOR DE

1.
2.
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LA CLUBUL STEAUA

a®
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Derbyul „Poli" Timișoara — F. C. Bihor. Schiopu a executat excelent 
lovitura liberă și... gol! Timișorenii s-au distanțat, pentru moment, 
de urmăritorii lor. Foto : AL. SOMOGYI — Timișoara

Consiliul de conducere al clubului 
sportiv Steaua și biroul secției de 
fotbal au analizat comportarea nesa
tisfăcătoare a echipei de fotbal in 
ultimele etape de campionat. Analiza 
a scos în evidență lipsa de responsa
bilitate a unor fotbaliști față de re
prezentarea cu cinste a culorilor 
clubului, față de tradițiile făurite 
prin munca de peste un sfert de 
veac a unor" sportivi fruntași care 
și-au subliniat prezența pe stadioa
ne prin performanțe remarcabile. 
Pentru lipsă de exigență în organi
zarea și conducerea procesului de 
instruire și educație, de fermitate 
față de abaterile de la conduita 
sportivă și cetățenească au fost a- 
Vertizați antrenorii echipei și condu
cerea secției de fotbal. De asemenea, 
au _ primit avertisment mai mulți 
jucători care au dovedit lipsă de in
teres la antrenamente și jocuri.

Consiliul de conducere al clubului 
sportiv Steaua a adoptat măsuri 
pentru îmbunătățirea activității e- 
chipei de fotbal în perioada care a 
mai rămas pînă la sfîrșitul sezonu
lui competițional.

CAMPIONATULUI
TINERET-REZERVE

32
32
29
28
27
27

(Urmare din vag 1)

24
24
23
23
20
20
19
13

activității 
sportive 
de masă

în cinstea Zilei internaționale

a copilului

.a palatul Pionierilor
S-A DESFĂȘURAT

BOGAT
PROGRAM SPORTIV

Duminică dimineața, cu prilejul 
ărbâtoririi Zilei internaționale a ed
ilului, pe aleile de la Palatul pio- 
ierilor și pe terenurile de sport ale 
lubului Cutezătorii au avut loc nu- 
leroase și pasionante întreceri spor- 
ive, care au 
reșcolari.
Tn întrecerea 

iclete, disputa 
ipal pe Eduard

Daniela Grimaschi, clasați pînă la 
rmă în această ordine. Aprigă a 
>st și întrecerea amatorilor de bi- 
clete, în care primul a trecut linia 
= sosire Ovidiu Poparad, urmat do 
ogdan Duță și Stelian Galoș. Tn a- 
jeași probă. Adrian Baron a obt.i 
.it o meritată mențiune.
Așteptate cu mult interes, eon- 
irsurile de patinaj pe rotile — 
erte îndrăgite de copiii care acti- 
;azâ în diferitele cercuri sportive 
i la Palatul pionierilor — au dat 
știg de cauză Gabrielei Simescu 
ategoria 5—7 ani) și lui Ovidiu Po- 
irad (8—9 ani).
Copiii au mai luat . 
irsuri de desene pe asfalt, recitări 
■mpoziții libere etc.
Pentru școlari și 
ari, clubul sportiv Cutezătorii a or- 
nizat întreceri de șah, baschet și 
nis de masă. Din rîndul șahiștilor, 
drumati de maestrul sportului Pc- 
s Seimeanu, s-au evidențiat Gabriel 
imfir. Marius Martin, Toader Badea 

Dan Bărbulescu, care promit să 
pete exemplul unor sportivi frun- 
și în această disciplină — Alexan- 
a Nicolau, Elisabeta Polihroniadc, 
ircea Pavlov etc. — care și-ap In
put activitatea competițională. ca 
ei. la vîrsta „cravatelor roșii".

tn competiția de tenis de masă, 
sfășurată non-stop, cei mai va- 
■osi s-au arătat a fi Adrian Io- 
seu (Liceul nr. 36). Alexandru Sgon- 
a si Marian Crăcea, ambii de la 
oala generală nr. 188, sectorul 5 

reușita întrecerilor de tenis de 
isă si-a adus aportul instructorul 
ortiv Radu Chiscarov, din activul 
ibului Cutezătorii.
tn final, o alte mențiune : în turul 
mpionatulul municipal de tenis de 
np, categoria copii (echipe). „Cu- 
:ătorii“ au terrhinat pe locul I, tn 
ma victoriilor -obținute 1 9—0 cu 
ogresul, 8—1 cu Steaua și 5—4 cu 
namo... (t, st.).

angajat școlari și...

preșcolarilor, la tri 
a angajat în prin- 
Enoiu, Dănuț Rațiu

parte Ia con-

pionieri mai...

Dinamo
Petrolul 
„U" Cluj 
C.S.M. Reșița 
steaua

6. U.T.A.
7. F.c. Constanța
8. steagul roșu
9. Univ. Craiova

10. Sp. studențesc
11. F.C. Argeș
12. Jiul
13. Rapid
14. A.S.A. Tg. Mllreș
15. S.C. Bacău
16. C.F.R. Cluj

6 44—27
5 38—21 
9 41—27
8 37—37
9 48—29
9 23—19

10 37—33 26
10 26—24 26

38— 36 
32—41
27— 30
28— 37 
26—37
39— 47 
37—56
29— 46
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REZULTATELE OBȚINUTE 

LA O ACTIVITATE
ÎNDEMN

Șl MAI SUSȚINUTĂ

ță de 81 de sancțiuni (suspendări 
do la o lună pînă la 2 ani) dictate 
anul trecut, în perioada corespunză
toare a acestui an s-au semnalat 
doar 14 abateri. Dacă anul trecut au 
fost necesare ca măsuri punitive 
suspendări de terenuri însumînd 26 
de etape (în campionatul de fotbal 
al categoriilor inferioare), anul, aces
ta, de la reluarea întrecerii nu a 
fost înregistrată nici o sancțiune.

Dar, desigur, toate aceste aspecte 
îmbucurătoare nu trebuie să deter
mine o slăbire a eforturilor sau a 
exigenței într-un domeniu al mun
cii de cea mai mare însemnătate.

Pentru că nu pot fi trecute cu ve
derea o_ serie de aspecte negative 
pentru înlăturarea cărora trebuie 
depuse eforturi. Astfel, la cluburile 
sportive din Pitești și C-lung Mus
cel participarea sportivilor la învă- 
țămîntul de partid este încă slabă,

rczumîndu-se r.iai mult la o prezență 
strict fizică.

Este necesară o preocupare mai 
mare față de propaganda sportivă 
sau, poate, mai exact spus, de pro. 
pa,"landa in favoarea ideei de sport. 
O asemenea îndatorire de bază a 
organizațiilor noastre nu se poate 
rezolva printr-o simplă... expoziție !

In sfîrșit, va trebui continuată 
bătălia împotriva unor mentalități 
învechite caro mai persistă la F.C. 
Argeș, C.S. Pitești, Sport Club Mus
celul, ARO C-lung, Dacia, Argc- 
șana, unde se mai iau jumătăți de 
măsură împotriva abaterilor unor 
sportivi fruntași, există tendința de 
a se acoperi lipsurile din teama an
trenorilor de a nu-și vedea descom
pletate loturile.

Tocmai faptul că în județul Argeș 
s-au obținut rezultate notabile iii 
munca de educație cu sportivii, tre
buie să fie un îndemn puternic la o 
activitate si mai susținută, energică 
și eficientă în viitor.

numit „eroism sportiv" — îl privește pe 
baschetbalistul Matei Ruhring. accidentat 
în preziua meciului decisiv (partida cu 
„U" Timișoara) pe care echipa lui urma 
să-1 susțină pentru locul trei. Conștient 
că fără aportul său munca depusă de 
echipă timp de 28 de etape ar putea fi 
irosită, a decis — cu tot riscul — și cu 
marea durere pe care o resimțea — să 
intre pe teren chiar dacă „ar juca în
tr-un picior". Sț a jucat intr-un picior.

dar a jucat magistral contribuind deci
siv la victoria echipei. Și mai mult ca 
sigur, la urcare^ acesteia pe podium. 
Dar, mal mult poate decit gestul în sine 
contează cuvintele acestuia („Nu mi.am 
făcut decît stricta datorie"), dovada unei 
înțelegeri superioare a ceea ce înseamnă 
dragoste de colectiv șl capacitate de sa
crificiu, expresia unei înalte și alese 
educații.

Nușa DEMIAN

UN SCOR „ASTRONOMIC" 
ȘI IMPLICAȚIILE LUI „PĂMÎNTESTI"

NESECATELE IZVOARE
ALE TRECUTULUI GLORIOS AL PATRIEI!
In arsenalul mijloacelor educative pe 

care organizațiile sportive din județul 
Cluj le folosesc în munca cu tineretul, 
evocarea trecutului glorios al patriei, a 
bărbaților ei de seamă, reprezintă o pir- 
ghie importantă și eficientă.

Recenta aniversare a 125 de ani de la 
marele eveniment istoric al Revoluției 
din 1348 a prilejuit organizarea a nume
roase competiții și concursuri sportive 
care au culminat cu Trofeul „Andrei 
Mureșanu", desfășurat la Dej, la liceul 
ce poartă numele ilustrului poet șl pa
triot pașoptist. In același context se în
scriu excursiile cu prilejul cărora copiii 
sînt puirtați la locurile memorabile a]e 
trecutului și în marile unități lndustrial- 
economice șl cultural-artistlce ale pre
zentului.

Pe aceleași coordonate — ale unei 
munci educative sistematice și multila
terale — stă înscrisă și activitatea spor
tivă a pionierilor clujeni, a unor secții 
din cadrul celor două școli sportive ale 
orașului, a bătrînului și prestigiosului 
liceu turdean „Mihai Viteazul" ș.a. Un 
caracter de educație completă au și cu
pele studențești tradiționale, „Iullu Ha- 
țeganu" (I.M.F.) și „Universității", com
petiții care includ, dincolo de întrece
rea sportivă, angajarea morală față ’ 
memoria înaintașilor, sau prestigiul 
stituției în care studiază tînărul.

Am avut însă ocazia să întîlnim 
manifestări ce au trădat lipsa de 
atracție și absența supravegherii, 
mal elocventă: comportarea nonșalantă 
și lipsită de interes a multor dintre ado
lescenții prezenți la simpozionul desfășu
rat la Cluj, In luna aprilie. Detașare — 
ca să folosim un eufemism — împinsă 
pînă acolo, incit tineri de 14—15 ani și-au 
permis să deschidă gazete deși aveau la 
tribună oameni de prestigiu și dăruiți 
cu arta oratoriei care le vorbeau, cul
mea, tocmai despre cum trebuie să se 
comporte tinerii în societate.

Rezervtndu-ne încrederea că nu vom 
mal întîlnl cazuri similare — ce re
prezintă un blam la adresa educatorilor 
— să abordăm, pe scurt, acel aspect al 
probleme! care se referă ]a iiisușirile 
morale ce se pot statornici prin educa
ție sistematică — însușiri pe care mulți 
dintre sportivii clujeni le-au făcut și 
le fac nobile dovezi. De altfel, Clujul 
sportiv universitar a oferit totdeauna

numeroase exemple de tineri care au 
fost modele de comportament atît pe 
stadion cit și in viața de toate zilele.

Răminind, însă, pe tărîm sportiv să 
remarcăm două cazuri, unul de notorie
tate, altul de strictă actualitate. Primul 
o privește pe Ileana Știai, această pildă 
a perseverenței care, nemulțumită de 
randamentul dat la MUnchen și, conști
entă că n-a împlinit speranțele puse în 
ea, s-a angajat într-un nou ciclu Olim
pic, deși vîrsta — implicit dispoziția de 
lucru — nu mai sînt cele ale primei ti
nereți. Glasul datoriei neîmplinite nu l-a 
dat, însă, liniștea necesară retragerii din 
activitatea competițională. Cel de al doi
lea — pe care martorii prezenți, nu de 
mult, la turneul de la Constanța, l-au

A-ți apăra șansele cu întreaga ca
pacitate de care dispui, a lupta 
pînă la ultima picătură de energie 
pentru culorile echipei ce o repre
zinți, a căuta să învingi momentele 
inerente de dificultate și să te de
pășești mereu pe tine însuți — iată 
una din legile aspre dar atît de fru
moase ale întrecerii de pe stadion.

Am făcut acest preambul (cunoscut 
fără îndoială) avînd în față incredi
bilul rezultat înregistrat în ultima 
etapă a campionatului republican de 
handbal, rezervat juniorilor și șco
larilor. La Iași. — după cum Se știe 
— in meciul dintre formațiile femi
nine ale Liceului nr. 2 din localitate 
(antrenor Ion Haraga) și 
sportive Textila Buhuși 
rescu), scorul a fost de 
în favoarea gazdelor.

Deci, în 40 de minute 
durează o partidă între _ _
junioare) s-au marcat 46 de goluri 
(I I), realizîndu-se în plus 35 de 
acțiuni de atac nefructificate, 41 de 
aruncări libere de la 9 metri și 6 
aruncări de la 7 metri. Fără a mai 
reaminti că după fiecare gol mingea 
trebuie repusă în joc de la centru. 
Să adunăm : 46 + 35 + 41 + 6 = 118. 
Așadar, cum o fază de gol la 20 de 
secunde, ceea ce — practic — este 
imposibil.

Care este explicația fenomenului? 
înaintea ultimei etape a camniona- 
tului, echipa Liceului 2 din Iași se 
afla pe locul II în clasament, la ega-

asoeiatiei 
(C. Teodo- 
42—4 (? ! ?)

de joc (CÎt 
echipe de

de 
in-

Și 
in- 

cea

VIRTUȚILE TURISMULUI
Puține zile ne mai despart de pragul peste care, mai întîl, elevii, apoi 

studenții vor păși in anotimpul de aur al vacanței mari. Tineretul studios al 
țării va părăsi, o vreme, sălile de clasă, amfiteatrele, laboratoarele ; îl aș
teaptă destinderea binemeritată, odihna activă, cea care-i îngăduie să-și lăr
gească orizontul cunoștințelor și să-și călească organismul realizînd dezide
ratul vechiului dicton : „minte sănătoasă în trup sănătos". Vor porni pio
nierii în captivantele expediții ale Cutezătorilor, iar acțiunea turistică „Stu
denții — pe meleagurile patriei" ii va purta pe tinerii din invățâmîntul supe
rior prin locuri cu străvechi frumuseți și cu mărețe înfăptuiri din anii noștri.

Turismul va avea o pondere covlrșltoare in programele de vacanță 
ale elevilor și studenților. Vor fi colonii și tabere, drumeții simple sau cir
cuite ample in autocare. Dar, în concepția noastră actuală, turismul nu se 
rezumă doar la o translație în spațiul geografic al țării. El trebuie să capete 
un conținut atractiv cu bogate semnificații educative. Pămîntul patriei păs
trează nenumărate mărturii despre frămintata istorie a poporului nostru ; 
pămlntul patriei a fost înobllat cu multiplele ctitorii ale socialismului. Oameni 
cu pricepere și pasiune îi pot face pe tinerii noștri să cunoască toată această 
zestre, să o respecte și să o iubească fără preget, pentru că vîrsta lor sta 
sub binecuvlntata zodie a elanurilor generoase,

Comandamentul central al vacanței a prevăzut o serie de manifestări 
dedicate aniversării unor evenimente de seamă din istoria patriei ca 125 de 
ani de la revoluția din 1848 sau eliberarea României de sub jugul fascist. 
Profesorilor ce-i vor însoți pe elevii și studenții lor, ghizilor ce le vor pre
zenta documente șl locuri istorice le revine, fără îndoială, sarcina de a găsi 
căile cele mai potrivite spre inima tineretului, de a le sădi acolo dragostea 
de patrie, dorința nestrămutată de a contribui la înflorirea ei, la creșterea 
prestigiului României socialiste in lume.

„Cea dinții dintre virtuțile omului rămtne devotamentul față de patrie", 
spunea un scriitor. Să facem ca anotimpul vacanței, cu drumurile Iul de-a 
lungul șl de-a latul țării, să-1 ajute pe tfnărul de azi, pe cetățeanul de mîlne 
să urce pe treptele cunoașterii pînă la această înaltă șl admirabilă trăsătură !

Sebastian BONIFACIU

v----•••
litate de puncte cu Școala sportivă 
din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
dar cu un golaveraj inferior (+74 li-’ 
aerele, +69 ieșer.cele). Contracandi
datele ciștigaseră cu 13—7 partida 
cu Școala Sportivă din Piatra Neamț, 
mărlndu-și plusul de goluri la 80. 
Dar, realizînd o diferență de 38 de 
puncte, reprezentantele Liceului 2 
din Iași le-au depășit, în ultimul 
moment, cu o diferență pozitivă de 
98 de goluri.

Dar, „eforturile" depuse (ale ie- 
șencelor de a marca goluri, ale ad
versarelor lor de a Ie... primi) s-au 
risipit în van. Deși nu au existat 
probele „juridiee" ale mistificării, 
cele „morale" erau absolut de ajuns 
federației pentru a lua măsurile de 
salubritate ce se impuneau:

® Echipa de junioare Textila 
Buhuși a fost eliminată din campio
natul republican al juniorilor și șco
larilor ;

• Jocurile echipei Textila Buhusi 
din returul ediției 1972/1973 a cam
pionatului republican al juniorilor și 
școlarilor se omologhează toate cu 
scorul dc 6—0 în favoarea echipelor 
adverse. Rezultatele formației Texti
la Buhuși din turul campionatului 
rămin cele omologate la timpul res
pectiv de federație.

Să adăugam că echipa de junioare 
din Buhuși a mai fost „eroina" unei 
întîmplări, oarecum similare, anul 
trecut, cînd s-a falsificat aici o foaie 
de arbitraj după terminarea jocului 
cu Voința Botoșani. Antrenorul e- 
chipei Textila a fost suspendat pe 
un an, iar acum — după cum reiese 
din rapoartele oficiale — a dirijat 
toate „Operațiile" din tribună. Nu 
este oare total neindicat să se încre
dințeze educarea și instruirea tine
relor sportive unor asemenea per
soane ?

Călin ANTONESCU

BANI AUTOTURISME Șl
PRONOEXPRES BOX

Care sînt cele mal semnificative lucruri 
menționate în rapoartele observatorilor 
federali șl In folie de arbitraj, după eta
pa de duminică a Diviziei A 1

a Arbitraj excelent (Chevorc Ghemi- 
gean) și atmosferă de ireproșabilă spor
tivitate în tribune, la meciul cu mare 
miză pentru echipa gazdă, A.S.A. Tirgu 
Mureș — Sport Club Bacău, deși victo
ria acesteia a venit cind se pierduseră 
aproape toate speranțele. Gh. Constanti- 
nescu—Crecu notează arbitrajul cu 10.

O Otto Anderco : „Fundașul constân. 
țean, Antonescu, a fost nu numai stilpui 
apărării, dar și un inepuizabil inițiator 
al acțipnilor de atac ale echipei sale". 
Ne bucură evoluția bună a oricărui ju
cător. Cu atît mai mult a unul compo
nent al echipei naționale.
• Arbitrul Grigore Birsan ține să re

marce bunele condlțlunl organizatorice 
în care s-a desfășurat intilnirea C.S.M. 
Reșița — Dinamo. Cu totul alte aprecieri 
se fac, însă, la un alt meci din această 
etapă: Sportul studențesc — F.C. Argeș. 
Observatorul federal. Gh. Prodea, îșl 
exprimă nemulțumirea — și ea este pe 
deplin justificată — față de condițiile ne- 
corespunzătoare în care publicul a tre
buit să vizioneze acest meci. Stadionul 
Ciulești, cu o capacitate dublă, dacă nu 
chiar triplă decît cel al studenților bucu- 
reșteni, nu mal găzduiește de mult timp 
jocurii de Divizia A. De ce se acceptă 
desfășurarea unor asemenea meciuri pe 
un stadion, evident, și mai puțin dotat?
• Plecat la Helsinki, pentru a asista 

la un med care nu ne este deloc indi
ferent, Finlanda — R. D. Germană, Va
lentin Stăneiscu n-a avut timpul necesar 
pentru a-și trece pe hîrtie observațiile 
sale la meciul Steaua — Universitatea 
Craiova. Cura este și normal, opiniile 
unui observator federal, care este una 
și aceeași persoană cu antrenorul echi
pei naționale, ar fi interesat în mod 
deosebit, după un meci încheiat cu un 
rezultat de-a dreptul senzațional. Mărtu
risim că am fi vrut să cunoaștem păre
rea lui Valentin Stănescu și în legătură 
cu o fază de joc: aceea în care Haidu, 
portarul echipei Steaua, l-a luat pur și 
simpju în... brațe pe Oblcmcnco, cu con- 
simțămîntul conducătorului jocului, arbi
trul timișorean Gabriel Blau. Oricîtă... 
înțelegere ar avea Valentin Stănescu 
pentru portari, amintindu-și de anii lui 
de, tinerețe, ne îndoim că a privit cu 
alți ochi, decît cei ai regulamentului,

infracțiunea lui Haiidu. Este regretabil* 
în orice caz, că, în Vreme ce se pre
tinde jucătorilor să hu încalce regula
mentul de joc, o asemenea încălcare 
vine din partea arbitrului ! Fromovat 
anul acesta în lotul A, Gabriel Blau tre
buia să confirme unele bune preătații 
de pînă acum și nicidecum să alunece 
pe panta concesiilor, despre care se știe 
cînd încep, dar nu se poate spune cînd 
și, mai ales, cum se termină.

© Despre arbitrajul lui Gr. Bîrsan, în 
meciul C.S.M. Reșița — Dinamo. Cornel 
Simlo’iiescu scrie următoarele : „în con
dițiile unui joc dificil, arbitrajul a fost 
corespunzător. Consider, insă ca trebuia 
să avertizeze mai hotărît jucătorii, CARE 
AU JUCAT FOARTE DUR (sublinierea 
ne aparție). Una dintre consecințele unui 
astfel de joc, este cunoscută: accidenta
rea lui Deleaau. în general, desigur. Gr. 
Birsan a condus bine. Dar, parcă, obser
vatorul federal nu este în ton cu propri
ile sale remarci, acordîndu-i nota 9-I-. 
Generozitatea nu este un lucru bun în 
orice ocazii...

Jack BERARIU

DELEANU — INDISPONIBIL TREI
SAPTAMÎNI

o întindere a ligamentelor la 
piciorului sting (ca urmare 
primite, duminică, la Reșița.

Suferind 
genunchiul 
a loviturii „.......—, ------------- . —
în duelul cu Nestorovici). jucătorul De- 
leanu a devenit indisponibil pentru apro
ximativ trei săptămînt Deocamdată, 
fundașului dinamovlst 1 s-a pus genun
chiul în ghips, apoi, după 14 zile, i se 
va aulica tratamentul corespunzător.

Azi a apărut numărul 367 al 
revistei

Q0DQ0B

EXCURSII LA TRAGEREA
EXPRES DIN 10 IUNIE

Din bogata listă de cîstiguri 
se acordă la această tragere 
cială. reținem : autoturismele__
CIA 1300 și DACIA 1100. și excurs! 
Lie TURUL CEHOSLOVACIEI și 
excursiile în ANGLIA.

Pentru stabilirea numerelor câști
gătoare se vor efectua 5 extrageri 
în 3 faze. în total vor fi extrasr 
31 de numere.

Participarea se face cu următoa 
rele taxe : 3 lei varianta. 6 lei va
rianta și 15 lei varianta. Precizăm 
că variantele de 15 lei dau dreptul 
de participare la toate cele 5 ex-

care 
spe- 
DA-

SPECIALĂ
1973

trageri. Se mai poate 
pe variante combinate 
ții „cap de pod“ cu taxa de parti
cipare calculată corespunzător, res 
oectiv 6 lei sau 15 lei varianta.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT ------ -------

participa și 
și combina

DIN 3 IUNIE 1973 :
Categoria I 

riante a 1 648
Categoria a 

variante a 18C ....
Întrucît valoarea premiului de cate

goria a Hl-a a fost sub plafonul mi
nim de 20 lei, conform regulamentului, 
fondul a fost atribuit celorlalte două 
categorii.

(13 rezultate) : 67,80 va-
lei.
Il-a (12 rezultate) : 1431,75 

!0 lei.

din sumarul căruia vă recoman
dăm :

® Comentarii Ia meciurile e- 
tapei a 25-a a Diviziei A, în 
special la derbyurile de la 
București și Reșița.

• O pagină de confidențe, 
clasamente, echipa campiona
tului și a săptămînii.

• Notele acordate jucători
lor și arbitrilor.
• La „Interviul săptăminii", 

dr. Dumitru Tomescu, medicul 
echipei naționale.

• Cronici detailate de la der
byurile etapei de duminică din 
Divizia B, de la Timișoara și 
Galați.

• O pagină dedicată finalei 
C.C.E. de la Belgrad.

• La rubrica „Vă prezentăm 
echipe campioane din Europa", 
F, C. Liverpool.

• Numeroase reportaje, co
mentarii, rezultate din fotbalul 
internațional.



ÎNVINGĂTORI ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CAMPIONATELOR EUROPENE

M.TONE, S.CUȚOV, A. NAST AC Șl I. ALEXE
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE!

© Aprecieri elogioase la 
adresa sportivilor români 
• Azi, Gruiescu, Pometcu, 

Dobrescu și Tîrîlâ luptă pentru 
medaliile de bronz...

BELGRAD, 5 (prin telex, de la tri
mișii noștri).

In reuniunea de luni seara alți 
doi boxeri români au susținut par
tide în competiția continentală. în 
primul său meci Constantin Gruies
cu l-a întîlniț pe turcul Kemal So
nunur, adversar cunoscut boxeru
lui român, ei aflîndu-se acum la cea 
de a treia întîlnire. în celelalte 
două meciuri pugiliștii și-au împăr
țit victoriile. Aici, pe ringul de la 
sala „Pionir", reprezentantul nos
tru a început foarte bine lupta, a 
punctat precis cu directe și croșee 
de stînga, aducîndu-1 pe Sonunur — 
în ultimul minut al primei reprize 
— în situație de groggy. în rundul 
doi Sonunur a atacat dezlănțuit, dar 
după aproximativ 60 de secunde 
lupta s-a echilibrat și în final Gru
iescu și-a pus din nou în dificul
tate adversarul. în ultimele trei mi
nute Gruiescu â excelat prin preci
zia loviturilor și a terminat meciul 
în aplauzele spectatorilor. Victorie 
clară și frumoasă cu 5—0.

Următorul adversar al lui Gru
iescu va fi Tatar (Cehoslovacia) 
care l-a eliminat pe boxerul fran
cez Khalouffi.

Partida dintre Gabriel Pometcu 
și polonezul Roman Goțfryd a fost 
așteptată cu viu interes. Se punea 
problema dacă pugilistul român, 
accidentat la nas, va putea să se 
impună în fața tehnicianului Got- 
fryd. Dar, dovedind o voință exem
plară (a sîngerat tot timpul me
ciului) Pometcu a realizat o ultimă 
repriză extraordinară, cu care i-a

REZULTATE TEHNICE

Categoria semimuscă :

Categoria cocoș :

Categoria semiușoară :

Categoria semirhijlocie

Categoria
Categoria

mijlocie :
grea :

Czerwinski (Polonia) 
Alisanovici (Iugoslavia) 
Abrams (Anglia)

Rodrîguez (Spania) b.p. 
Zastpko (U.R.S.S.) b.p. 
Bambrick (Scoția) b.p. _ .
Fuciadjiev (Bulgaria) b.p. Ștefan BAiatu 
Mircea Tone b.p. Ristici (iugoslavia) 
Madej (Polonia) b.p. Hocke (Cehoslovacia) 
Cosentino (Franța) b.p. Eroglu (Turcia) 
Milev (Bulgaria) b.p. CowdeU (Anglia) 
Schot (R.F.G.) b.p. Giiion (Scoția) 
Tomczyk (Polonia) b.p. Orban (Ungaria) 
Cseff (Ungaria) b.p. Huussen (Olanda) 
Jeliesevici (Iugoslavia) b. k.o. 1 Bikov (U.R.S.S.) 
Alee Năstac b.ab. 2 Heiman (R.D.G.) 
Ion Alexe b.p. Edocs (Ungaria) 
Ulianici (U.R.S.S.) b.ab. 1 Mullen (Irlanda)

arbitri de

loc cu stînga de jos. 
fi fost foarte potri- 
în ultimele trei mi
cind campionul ro-

convins pe toți cei cinci 
superioritatea sa. în primele două 
runduri lupta a fost echilibrată și 
datorită eschivelor și deplasărilor 
derutante ale adversarului multe 
dintre loviturile lui Pometcu nu 
și-au găsit ținta. Nu este mai puțin 
adevărat că boxerul român n-a lo
vit aproape de 
Tactică ce ar 
vită, pentru că 
nute de luptă,
mân a declanșat atacuri susținute, 
cu lovituri de jos, cu ambele brațe, 
el și-a obligat adversarul la o de
fensivă exagerată (țineri, împingeri 
și alte neregularități). în aceste 
condiții cei cinci arbitri l-au de
clarat învingător astfel : 59—57,
59—57, 59—58, 60—58, 60—57. în 
meciul următor Pometcu îl va avea 
ca adversar pe maghiarul La jos 
Kovacs, boxer stîngaci, care — în 
meciul cu Davies (Țara Galilor) — 
a arătat că nu 
neînvins.

în reuniunea 
miază toți cei 
care și-au disputat 
cadrul sferturilor 
coborît învingători 
fiind.

este

de 
trei

deocamdată,

un pugilist de

marți după-a- 
boxeri români 
meciurile din 

de finale au 
treptele ringului 
posesori ai me-

Cocoșul Mircea

Vineri

MECIUL DE GIMNASTICA FEMININA
simbătă, la Constanta

ROMÂNIA

TRĂGĂTORII 
BUCUREȘTENI 

ÎNVINGĂTORI LA SKOPLJE
Recent a. avut loc la Skoplje. în 

Iugoslavia, tradiționala întîlnire in
ternațională de tir : Macedonia — 
București. Selecționata capitalei 
noastre — fără componenții lotului 
național — a avut o comportare 
frumoasă, cîștigînd acest meci bila
teral cu 82—72. Trăgătorii români 
și-au adjudecat primele locuri — 
la individual și pe echipe — Ia 
armă liberă, armă standard 3 X 20 f 
si pistol liber. Din formația română 
s-a remarcat, în mod deosebit. Dan 
Hrib (de la clubul Olimpia), care 
a terminat învingător la trei din 
cele patru probe de armă liberă 
(355 p la 40 f poz. picioare, 384 o 
la 40 f poz. genunchi și 1130 p la 
120 D. Pe primele locuri s-au mai 
clasat: Marina Tomescu (la armă 
standard 3 X 20 f — 546 
tal (la armă liberă 40 f 
— 396 p), T. Ciuiu (la 
dard 3 X 20 f

a fost selecționată pentru meciul cu 
reprezentativa României doar Anto
nina Koșel (născută 1954). Celelalte 
componente ale delegației sînt : 
Larisa Gapeenko (1956), Irîna Șcc- 
goleva (1956). Olga Sandavova 
(1958), Olga Panaseiko (1958), Elena 
Maiorova (1958) și Elena Titovskaia 
(1958).

Gimnastele românce și-au conti
nuat pregătirea în Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, iar în această săptămînă 
s-au antrenat în sala sporturilor din 
Constanta. Au fost reținute în Iot 
următoarele sportive : Anca Grigo- 
raș. Alina Goreae, Elena Ceampelea, 
Rodica Sabău, Gabriela Trușcă, Ma
ria Antinie și Aurelia Dobre.

Meciul România — U.R.S.S. este 
programat vineri (exerciții impuse) 
și sîmbătă (exerciții liber alese) în 
sala sporturilor din Constanta.

După întîlnirea victorioasă cu re
prezentativa R. P. Ungare, în care 
le-am văzut pe gimnastele noastre 
serios mobilizate pentru obținerea 
unui rezultat favorabil, iată că e- 
chipa feminină de gimnastică a Ro
mâniei are de susținut în aceasta 
săptămînă un nou și dificil exa 
men international. Este vorba de 
meciul programat vineri și sîmbătă 
în Sala sporturilor din Constanta 
cu puternica reprezentativă a Uniu 
nii Sovietice. Chiar dacă federația 
din U.R.S.S. nu a desemnat pentru 
acest meci pe renumitele gimnaste 
care au cucerit locul I la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen, este de la 
sine înțeles că o confruntare cu 
reprezentante de frunte ale gimnas
ticii sovietice rămîne foarte dificilă 
pentru componentele lotului nostru. 
Pentru că. așa cum ne spunea Po
lina Astahova, conducătoarea dele 
gatiei din U.R.S.S., garnitura depla
sată la București este considerată 
la ora actuală de valoare foarte a 
propiată de cea a celor mai bune 
maestre sovietice și că tinerele ce 
vor evolua la Constanta aspiră, cu 
îndreptățită justificare, la consacra
rea internațională. Din ec'nina care 
a evoluat la J.O. de la Miinchen

daliilor de bronz.
Tone a avut o misiune dificilă în 
fața iugoslavului Bratislav Ristici 
pe care, însă, l-a întrecut într-o 
manieră clară, spărgîndu-i barajul 
brațelor foarte lungi și aplicîndu-i 
numeroase lovituri de aproape. în 
rundul 2 Ristici a fost numărat, iar 
în ultima repriză, ca urmare a 
atacurilor debordante ale românu
lui, el a fost avertizat pentru ți
neri repetate. Și totuși în contrast 
cu filmul meciului s-a găsit un ar
bitru (Jackson — Scoția) care l-a 
văzut învingător pe..: Ristici. aceas
ta în timp ce englezul Pollard i-a 
acordat decizia lui Tone cu 60—55, 
iar turcul Comerț cu 60—57. în 
viitorul meci Tone îl va intîlni pe 
polonezul Krzysztof 
gător neconcludent 
cehoslovacul Hocke. 
Năstac l-a întîlniț
Heimann (R.D.G.) în sferturile ca
tegoriei mijlocii, pe care l-a depă
șit prin abandon în repriza secun
dă. în semifinale el va boxa 
francezul Pierre Gomez.

La categoria grea am înregistrat 
a treia victorie românească prin 
Ion Alexe care l-a depășit clar la 
puncte pe maghiarul Istvan Edocs. 
Campionul nostru a boxat bine și 
sperăm că va înregistra un nou 
succes în fața sovieticului Ulianici 
care l-a scos din luptă în prima 
repriză pe irlandezul Mullen.

în gala de aseară, au intrat în 
ring pentru obținerea dreptului 
de a lupta în semifinale alți doi 
boxeri români: Ștefan BăiatușiSi- 
mion Cuțov. "n cadrul categoriei 
semimuscă, Băiatu a fost întrecut 
la puncte de bulgarul Fuciadjiev.

Semiușorul Simion Cuțov a făcut 
în compania sovieticului Solomin 
o partidă de zile mari. Ambii pu- 
giliști au făcut o mare risipă de 
energie. Cu o pregătire excelentă 
și o dorință de victorie demne de 
toată stima, reprezentantul nostru 
a realizat un minunat succes, care 
l-a adus printre purtătorii (deo
camdată) ai medaliilor de bronz. 
Victoria i-a fost atribuită cu 4—1,

Mihai TRANCĂ

ILIE NASTASE

ÎNVINGĂTOR
(Urmare din pag. 1)

p). M. An- 
poz. culcat 
armă stan- 

571 p) și G. 
Maghiar (la pistol liber 60 f — 
548 p). Pe echipe, bucureștenii au 
ocupat primele locuri la cinci probe.

Madej, învin- 
în disputa cu 
Mijlociul Alee 
pe Wolfgang

cu

învins în finala cu Kodes. Am dorit 
mereu să-mi iau revanșa și îmi pare 
bine că, in sfîrșit, am reușit!" 
Iar Nikola Pilici recunoaște : „Năs- 
tase a fost prea bun azi, pentru a 
putea spera ceva în fața Iui... Chiar 
dacă aș fi cîștigat primul set, nu 
cred că aș fi putut păstra avantajul 
pînă la sfîrșit.'

încheiere
unui mare 
ză pentru 
Nâstase.

ÎNTÎLNIRE DE LUPTE
TBILISI. 5 (Agerpres). — La 

Tbilisi s-a desfășurat întîlnirea prie
tenească de lupte libere dintre se
lecționatele sindicale ale R.S.S.

LIBERE LA TBILISI

«
logică și strălucită a 

turneu de tenis. Apoteo- 
un mare campion, Ilie

Gruzine și României, întîlnirea s-a 
încheiat cu victoria gazdelor. La 
categ. 82 kg, brăileanu.1 Vasila 
Iorga a făcut meci nul cu Demu- 
rom Kavtarașvili.

ROMA 73
PREGĂTIRI PENTRU A 21-A 

OLIMPIADĂ DE ȘAH
în cadrul unei conferințe de presă 

ținute la Paris, președintele Federației 
franceze de șah. Raoul Bertolo. a pre
zentat programul de desfășurare a 
celei de-a 21-a ediții a Olimpiadei de 
șah, ce va avea loc anul viitor în Fran
ța. Concomitent cu întrecerea celor 
mai hune echipe de șah din lume vor 
avea loc manifestări artistice, culturale 
și sportive. Prezenți la conferința 
de presă, delegații U.R.S.S. șl S.U.A. 
au asigurat federația franceză de spri
jinul lor în activitatea de organizare a 
marelui eveniment șahist, ce va reuni 
selecționatele a 80 de țări. Arbitrul 
principal al Olimpiadei șahiste va fi 
desemnat la apropiatul congres al 
F.I.D.E., ce se va tine în luna septem
brie la Helsinki. Candidează Alexandr 
Kotov (U.R.S.S.) și Aluis Naegler (El
veția).

La începutul lunii iulie, președintele 
F.I.D.E.. dr. Max Euwe, și secretara a- 
cest.ui for. suedeza I. Bakker. vor 
pleca la Paris pentru a stabili. împreu
nă cu organizatorii, modalitățile tehnice 
de desfășurare a Olimpiadei șahiste.

TURNEUL INTERNAȚIONAL

FEMININ DE ȘAH

DE LA TIMIȘOARA
In Aula 

desfășurat 
a rv-a a 
minin de 
campioana 
niade a terminat la egalitate 
cu Gertrude Baumstarck.

în celelalte 
rezultatele ; 
Stadler — Levitina .9—1; Makai — Jun- 
cu întreruptă, Holzleui rfe Jurczynska 
1/2—1’2. Troianska;.—. Timmer ——
ruptă. Eretova — ‘s’tmnttcr1J * - 
starck — Polihroniadc l’/’l

în clasament conducă < T.evitina șl .. - - de Baum-

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
ROMA, 5 (Agerpres). — Pe terenurile 

de la Foro Italice din Roma. In fața li
nul numeros pupile. s-au disputat pri
mele partide mai importante ale cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Italiei. Favoritul nr. 1. americanul Stan 
Smith (al doilea favorit, ca și la Bo
land Garros, este Hie Nâstase), l-a
învins cu 4—5. 6—3. 6—4 pe australianul 
Philip Dent. Alte rezultate ; “ ’*
— Dl Domenioo 6—3. 6—3, 
Munoz 6—7, 6—1. 6—2 ; 
Franchittl 6—2. 6—1 : 
Moore 4—6. 7—3, 6—2 ; 
K. Johansson 6—2. 3—6, 6—0 ;

înregis- 
Roland 
primele 
Marelui 

ur-

In urma rezultatelor 
trate în turneul de la 
Garros (cat. AA), pe 
locuri în clasamentul 
Premiu — F.I.L.T. se află 
mătorii jucători :

1. I. NASTASE (România) 130

centrală a titlurilor în presa 
sale repetate în decurs de

figura 
i victoriei

____  _____ _.j. Acesta este, de altfel, un caz unic in evoluția 
acestor campionate europene. Pugilistul bucureștean a fost defavorizat 
de sorți și obligat să boxeze două zile la rînd, ceea ce a făcut ca, in 
scurtă vreme, el să devină favoritul publicului belgrădean. In cursul me
ciului de luni seara nu puțini au fost cei ce-l încurajau strigind „Haide 
rumun", iar în primele pagini ale ziarelor sportive de aici numele lui 
Pomettu concurează cu cel al lui Nâstase, menționat în legătură cu 
finala de la Roland Garros cu iugoslavul Pilici.

Publicul local, ca peste tot în jurul ringurilor internaționale, este 
plin de inventivitate folosind cele mai ciudate și mai fanteziste încu
rajări, făcind surprinzătoare aprecieri. Cînd a boxat Constantin Gruiescu, 
am auzit strigindu-se din tribune „Haide Gruia" ca o reminiscență 
desigur a bunului renume pe care-1 are aci handbalistul nostru. In 
timpul meciului lui Năstac, s-a clamat „Haide Nâstase", iar atunci cînd 
numele boxerului român era mai puțin cunoscut sau lipsit de rezo
nanță, publicul a făcut apel 
mele acesta ca un simbol.

Toate aceste semne de
— meritate. Acum, cînd se 
nală, bilanțul românilor este 
doar unul (Al. Popa) a fost eliminat, astfel că s-au calificat pentru faza 
în care o singură victorie asigură o medalie continentală nouă boxeri 
români. O proporție asemănătoare au mai realizat delegațiile pugilis
tice din U.R.S.S., Polonia și R.D.G. Calculul acesta statistic nu este nici 

da 
doi

Gabriel Pometcu continuă să fie 
sportivă iugoslavă, datorită 
numai 24 de ore. Acesta e

p
2. A. Panatta (Italia) 99 P
3. J. Newcombe (Aust.) 77.5 P
4. N. Pilici (Iugoslavia) 75 P
5. O. Parun (N. Zeelandă) 51 P
6. T. German (S.U.A.) 59 P
7. P. Proisy (Franța) 32 P
8. K. Meller (R.F.G.) 30 P
9. R. Phil. Moore (Austr.) 2» P
10. R. Case (Australia) 27 P

Cornejo 
Cox — 

Jauffret — 
Korotkov — 
Gastigliano — 

* . Kodes — 
Kalogheropoulos 6—2, 6—2 ; Metreveli 
— Machan 6—2. 7—5 : Dibley — Rouyer 
6—2, 7—6 ; Solomon — Crotta 6—3, 6—1.

Institutului de medicină s-a 
iert după-amiazâ runda 

turneului internațional fe- 
șah. Litiera ' clasamentului, 
României' Eusabeta Polihjff» 

'rmîliat I2. OffîllitatC pârtlvâ 

întâlniri' s-aru Înregistrat 
Relcher — verset 1/2—12, 

Levitina 0—1, Makai

intre-
ă( 1—0. Baum- 
3-1/2.

la sloganul „Haide Popescu", adoptînd nu-

simpatie sînt — cel puțin pînâ în prezent 
cunosc toți participanții la sferturile de fi- 
bun. Din cei zece boxeri prezenți la start

tice din U.R.S.S., Polonia și R.D.G. Calculul acesta statistic nu este 
absolut, nici decisiv pentru viitoarele evoluții. Altfel jocul cifrelor ar 
de pildă, drept lideri pe danezi care au un bilanț de sută la sută 
realizat... doar cu doi boxeri (cîte o victorie fiecare).

După părerile specialiștilor, campionatul adevărat abia acum 
cepe, cînd se cern valorile reale, cînd se află față in față, tot mai mult, 
cei mai buni oameni la fiecare categorie, lată de ce de acum îna
inte și aprecierea șanselor devine tot mai hazardată.

Victor BANCIULESCU

în-

*
Miercuri. în prima gală, 

Sandu Tîrilă va boxa cu Po- 
povici (Iugoslavia), seara 
programate întîlnirile 
Tatar (Cehoslovacia),

— Kovacs (Ungaria),
— Benes (Iugoslavia).

începînd de la orele 
diourile noastre de televiziune 
vor transmite în direct prima 
gală a zilei, iar la orele 22,50
— aspecte înregistrate.

fiind 
Gruiescu 
Pometcu 

Dobrescu

15,30 stu-

ALEXANDR BLINIAEV (U.R.S.S.) -

8100 PUNCTE LA DECATLON!

Polihronlade ett 3.Lpj mânate 
starck și Eretovă cu 2,a p_

Astăzi dimineață se reiau partidele 
întrerupte ; după-amiazăse joacă run
da a V-a.

PANORAMIC ATLETIC INTERNATIONAL

SEZONUL 1973 INFIRMĂ TRADIȚIA
»

ANILOR LINIȘTIȚI" POST-OLIMPICI
J J

La sfîrșital perioadei concursurilor 
atletice „indoor", specialiștii puteau 
avansa fără greș opinia că primul 
sezon hivernal post-olimpic se ară
tase a fi deosebit de discret, atit sub 
raportul performanțelor, cit și în pri
vința numelor noi. Se punea _atunci 
întrebarea dacă și sezonul în aer 
liber va fi ia fel de liniștit, intrînd 
la rîndul său în ciclul obișnuitei 
relaxări din anii de după Olimpiade.

Și iată, anul atletic ’73 — căci, 
oricît s-a zbate „miniatletismul", tot 
concursurile de „afară" determină 
caracteristica sezonului — infirmă, 
chiar din debut, tradiția „anilor liniș
tiți". în care schimbul de generații 
pe tabelele de recorduri se făcea, 
odinioară, fără prea mari seisme. Să 
trecem în revistă principalele eveni
mente petrecute pe inelele stadioa
nelor în aceste prime luni. Vom 
porni de la antipozi, pentru că, de 
fapt, acolo sezonul de vară s-a și 
încheiat.

Australia nu pare a mai fi nu
cleul atletic al lumii sudice, (eclipsa 
pasageră ?) Singura noutate de va
loare se numește Chris Commons (20 
■ani), un săritor în lungime de 8,01 m. 
Apoi. Raelene Boyle (22,5 la 200 m) 
și sulițașa Petra Rivers (62,46 m), nu
me mai cunoscute.

Din Africa nici o veste după Jocu
rile Africane de Ia Lagos — unde 
s-a înregistrat, de fapt, primul re
cord mondial al anului — 8:20,8 pe 
3 000 m obstacole (egalat), Ben Jipclio 
(Kenia). Desigur, pînă cînd organi
zarea sportului african și baza sa 
materială nu vor atinge un nivel co
respunzător, alteții continentului ne
gru vor străluci doar sporadic.

Clima Africii i-a permis insă un 
extra-sezon remarcabil italianului 
Marcelo Fiasconaro, revelația de a- 
cum doi ani la 400 m. Reîntors în 
țara în care a crescut și convertit 
la distanța superioară. 800 m, Fiasco
naro a reușit — e drept. în condițiile 
unui partener valoros, sud-africanul 
Daniel Malan — o suită de rezultate 
excelente (1:46,3, 1:45,2 și 1:44.7). îm
bunătățind de trei ori recordul Italiei! 
Ultima performantă se află la numai 
2 zecimi de secundă de recordul 
european al probei.

Se apropie de sfîrșit si sezonul de 
peste Ocean, început în martie în 
California (unde este concentrată a-

proape în totalitate activitatea atle
tică din S.U.A.). Sezonul american a 
furnizat cîteva rezultate excelente, 
descoperind și unele talente valoroa
se. Subliniem, în primul rînd, neaș
teptatul record mondial la greutate 
(21,82 m) reușit de Al Feuerbach care 
pune capăt „erei" Matson. Multi 
specialiști îl regretă pe colosul texan, 
trecut la profesionism, învinuindu-l 
pe fanaticul Al („nu există limite 
pentru mine", declara acesta), de o 
nedisimulată cochetărie cu... medici
na. Dar recordul e record și Al 
Feuerbach . se află acum la o palmă 
de 22 m !

Alte nume — foarte multe noi — 
impuse de atletismul american în 
acest sezon : Randy Williams (8,46 m 
Ia lungime) care confirmă titlul 
olimpic, reușind, la 20 de ani neîm
pliniți, a doua performanță a tuturor 
timpurilor (după Beamon...), un alt 
Williams, Steve (19 ani. 1,92 m) care 
a egalat recordul mondial la 100 yarzi 
al lui Bob Hayes și aduce aminte, ea 
statură si alergare, de Tommy Smith, 
Benny Brown (20 ani) 45,0 la 440 y 
(44,7 la 400 m) o confirmare a pă
rerii că, pe această distanță, talentele 
apar în California ca ciupercii1' dună 
ploaie. Apoi. Tont Woods (20 de ani, 
1,95 m) cu 2,25 m la înălțime (deve
nind, astfel, recordmanul mondial al 
,,flop“-ului), doi aruncători de suliță 
valorînd 90 de metri (Carrv Feldman 
90,93 m și Sam Colson 89.65 m) si mai 
ales acest Richard Wolhuter (23 ani>. 
selecționat, In extremis, anul trecut, 
în echipa olimpică, care doboară 
'recordul mondial al lui Jim Ryun Ia 
880 y (304,68 m), alergînd 1:44,6 (echi
valent cu 1:43,9 pe distanța metrică), 
în schimb, nimic deosebit în atletis
mul feminin de peste Ocean. în a- 
fara lui Kathy Smidt, medaliată CU

La baschet masculin

IUGOSLAVIA - S.U.A. 77-îl
KIO DE JANEIRO, 5 (Agerpres)

— în turneul masculin de baschet 
de Ia Sao Paulo, selecționata Iu
goslaviei a învins cu scorul de 77— 
71 (29—32) formația S.U.A.

Intr-un alt joc. reprezentativa 
Braziliei a întrecut cu 76—72 (44— 
44) echipa Italiei.

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — Tn 
localitatea vest-germană Weinheim 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de decatlon și pentatlon dintre 
selecționatele U.R.S.S., Poloniei și 
R.F. Germania.

Cu acest prilej, atletul sovietic 
Aleksandr Bliniaev a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
anului la decatlon cu un total de 
8100 p. Pe locul secund s-a clasat 
polonezul Skowronek cu 8 061 p.

Concursul de pentatlon a fost cî.ș- 
tigat de Tatiana Varokobka — 4 535 p.

Rezultate pe echipe —• pentatlon : 
U.R.S.S. — R.F. Germania 25 904—

între 2J și 23 Iulie vor avea loc la 
Grenoble campionatele mondiale de tir 
cu arcul. La cea de-a 27-a ediție a 
acestei competiții șl-au anunțat partl-

24 9C6 p ; R.F. Germania — Polonia 
16 814—15 975 p; decatlon: U.R.S.S.— 
R.F. Germania 84 737—80 684 p; Po
lonia—R.F. Germania 31 119—30 151 p.

P. ATtCXN — coresp. jud. 
><1 lptii

______________________________

RECORD DE PARTICIPARE LA C.M. DE TIR CU ARCUL
- natTtRrmî’rtB t .

ciparea sportivi și wortivf din 51 da 
țări, un adevărat;e®eegrd.'-' în materie 
de participare. ;

IN PRELIMINARIILE C. M
LA TAMPERE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

DOUĂ ECHIPE DORNICE DE VICTORIE

Sare Randy Willi
ams 1 Noul ..feno
men" al atletismului 
transoceanic se si

tuează cu cei S,46 m 
ai săi pe locul doi 
(după Beamon) in 
istoria probei de să
ritură în lungime.

bronz la Miinchen, care , devine a 
doua performeră mondială la suliță 
cu 63,42 m.

Am insistat mai mult asupra atle
tismului din S.U.A. deoarece în a- 
ceastă vară selecționata feminină a 
acestei țări și cea masculină studen
țească ne vor vizita țara. Nu putem 
încheia. însă, aceste considerații, fără 
a sublinia eșecul total (prevăzut de 
altfel...) al profesionismului. Atletis
mul a spus un NU hotărît profesio
nismului și probabil O’Hara își va 
încheia curind aventura. înainte de 
a pierde toți banii. Marile, vedete pe 
care le-a adunat — > Ryun, Matson, 
Keino, Fosbury, Seagren, Beamon 
Evans, Ferrell. Tyus etc. — s-au 
aflat departe de rezultatele obținute 
ca amatori.

In Europa sezonul a început mai 
tîrziu dar el a fost marcat chiar din 
start de performanțe deosebite. înce-

putut îl face mărșăluitorul vest-ger- 
man Gerhard Weidner cu un record 
mondial la 50 km (4h 00:27,2) urmat 
de . compatriotul său Klaus Wolfer- 
mann cu acel surprinzător 94,08 m la a- 
runcarea suliței și de sovietica Faina 
Melnik care depășește recordul Ar
gentinei Menis la aruncarea discului 
(67,44 m). Desigur, despre sezonul
atletic ’73 se vorbește pe bătrînul

. continent, încă mai mult la viitor dar, 
este cert, — există și alte perfor
manțe de valoare ; am amintit aici
doar recodurile mondiale — că el a 
debutat sub cele mai bune auspicii. 
Săptămînile care urmează vor prelua, 
desigur, ștafeta recordurilor, întrucît 
este firesc ca obiectivele majore ale 
anului. Universiada și „Cupa, Euro
pei" să stîrnească o emulație deose
bită.

Vladimir MORARU

FINLANDA Șl R.D. GERMANĂ
Firește, meciul dintre reprezenta

tivele Finlandei și R. D. Germane 
din preliminariile campionatului 
mondial, ne interesează direct. Iată 
de ce. în mod explicabil, la Tampere 
se află antrenorul selecționatei 
noastre. Valentin Stănescu, și doc
torul Dumitru Tomescu. întîlnirea 
începe la 18,30 (ora locală și cea a 
României).

Atit Olavi Laaksonen, antrenorul 
finlandezilor cit și Georg Buschner, 
selecționerul formației R.D. Germane 
doresc victoria și amîndoi sînt opti
miști. Tată cîteva declarații făcute 
înainte de meci: BUSCHNER : „Dacă 
linia noastră mediană va juca mai 
bine decît la București, nu ne poate 
scăpa victoria. Atunci, 
arunca atîtea niingi 
spre linia de fund a

LAAKSONEN : „Ca 
prima șansă. Sîntem 
teren propriu de un

nici de data aceasta 
trecuți acasă".

Și, intr-adevăr.
să nu fim în-

nu se vor mai 
la întîmplare. 
adversarilor..." 

gazde, avem 
neînvinși pe 

an și sper ca

. . invincibilitatea
finlandezilor pe teren propriu este 
o realitate: 
rezultate pe stadioane proprii :

Vaasa : 1—1 cu U.R.S.S. (amical)
Helsinki : 1—0 cu Albania (C.M.) 
Turku : 0—0 cu Norvegia (amical) 
Helsinki 1—1 cu România (C.M.) 
Helsinki : 1—0 cu Olanda-amatori 

(amical).
Ultimul joc, cel cu Olanda (ama

tori), a avut loc recent și a consti
tuit o repetiție generală înaintea par
tidei de miercuri cu R. D. Germa
nă. După cum spun martorii oculari, 
a fost un meci-test de bună factură 
și, cu toate că olandezii au prezentat 
amatori, aceștia au o certă valoare 
și nu sînt alții decît viitorii profe
sioniști de la Ajax. Feyenoord, 
Sparta, Eindhoven sau Twente !

Finlandezii nu au anunțat pînă

dovada, ultimele lor

II FIERBINTE IN CALENDARUL
INTERNATIONAL

In afara meciului 
Germană, ale cărui 
vesc direct — și a __________ ____
o puteți citi alăturat — în programul 
fotbalistic internațional al zilei de 
azi mai sînt cuprinse alte două par
tide în preliminariile C.M., foarte im
portante 
mentelor 
vorba de 
(grupa a 
nemarca

Echipele Angliei și Țării Galilor, 
care au 3 puncte din două și, res-

Finlanda — R. D. 
implicații ne pri- 
cărui avancronică

pentru configurația clasa- 
în grupele respective. Este 
partidele Polonia — Anglia 
V-a) și Cehoslovacia — Da- 
(gnupe a VIII-a).

TELEX S TELEX 0 TELEX O TELEX O TELEX • TELEX
Tenismeni din 20 de țări si-au confirmat 
participarea la campionatele interna
ționale ale R. F. Germania, care vor 
avea loc între ll și 17 iunie la Ham
burg. Cu acest prilej, vor evolua ju
cători șl jucătoare din Australia, Spania, 
S.U.A., Cehoslovacia. Ungaria, Japonia, 
Chile și alte țări. Printre invitați se 
numără John Newcombe (Australia), 
Manuel Orantes (Spania) și Cliff Ri
chey (S.U.A.).

Ciclistul spaniol Luis Ocana a cîștigat 
pentru a treia oară circuitul „Dauphine 
Llberee", cursa tradițională de încercare 
și selecție în vederea Turului Franței 
Pe locul doi, la 1:10, s-a clasat fra.n 
cezul Bernard Thevenet, iar pe locu 
trei, la 10:09, olandezul zoetemelk.

Cea de-a 27-a ediție a tradiționalei curse 
de marș Strasbourg — Paris (493 km) 
a revenit atletului belgian Robert Rin. 
chard, care, cu timpul de 64h _ 34:10, a 
stabilit un nou record al probei. învin
gătorul în vîrstă de 32 de ani, a rear, 
zat la actuala ediție a cursei Strasbourg- 
Paris o victorie netă. întrecîndu-1 cu 
lh 16:41 pe cel de-al doilea clasat, fran

cezul Roger Quemener. cel care o bun.l 
parte din cursă fusese la conducerea 
plutonului. Pe locul trej s-a situat Josy 
Simon (Luxemburg) — la lh 22:12. Din
tre cei 21 de coneurenți care au luat 
startul la Strasbourg, numai 10 au ajuns 
la Paris.

Tradiționalul concurs internațional de 
maraton de Ia Manchester a fost cîștigat 
de atletul Eckhard Lesse (RD. Germa
nă), -cronometrau în 2h 12:24. Pe locurile 
următoare s-au situat japonezul Y Kita- 
yarna — 2h 1.3:29 și canadianul B. Arm
strong 2h 13:30
■
Turneul interzonal de șah de la Lenin- 
Trad a continuat cu partidele rundei a 
2-a. încheiate cu următoarele rezultate: 
Korcinoi — Cuellar 1—0: Larsen — Ra
dulov 1—0; Byrne — Rukavina 1—0: 
Quinteros — Smejkal 1—0; Talmanov — 
Tukmakov î,.\—,r>. în clasament conduc 
marii maeștri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Bent Larsen (Danemarca), cu "

Mihail Jelobovski. cronometrat cu timpul 
de 13:33.6. Dublul campion olimpic de 
ia Miinchen, finlandezul Lasse Viren. în 
declin de formă, s-a clasat doar pe lo
cul 11, cu timpul de 13:43,2.
late : 10» m : Korneliuk
19.2 sec; 400 m garduri: 
(U.R.S.S.) — 50,2 ; 100 m
Strophal (R.D.G.) — 11,4 sec : 
femei: Ștu;a (U.R.S.S.) — 2:03,5 
carea suliței: Ozolina (U.R.S.S.) 
m. în seriile 
terul sovietic Valeri Borzov a realizat 
timpul de 20,8 sec.

Alte rezui-
(U.R.S.S.) 

Gavrilenko 
femei: 

800 m 
arun- 

... -.61,46
probei de 200 m, sprin-

(U.R.S.S.) — 56.62 m: 5000 m: Del 
no (italia) — 13:54.2: săritura cu 
jina: Gusev (U.R.S.S.) — 5,15 m; I 
nin : 100 m : Molinari (Italia)
11,5 sec.; 1 500 m: Pigni (Italia) — 4:11.5.

Buo- 
pră- 

fenti-

cite 2 p.

proba de S 000 m din cadrul 
cursului de atletism „Premiul 
Pravda“ a revenit sportivului

con- 
ziarului 
sovietic

Desfășurat în condiții atmosferice neta, 
vorabilc (ploaie și vint). concursul inter
național de atletism de la Torino a reu
nit la start sportivi cunoscuți din mai 
multe țări ale lumii. Rezultate: 169 m 
(m) : Crawford (Trinidad) 10.2 sec ; 
400 m g: Stukalov (U.R.S.S.) 30,3 sec.: 
Campionul olimpic John Akii-Bua (U- 
ganda) s-a clasat al treilea cu 50.9 sec.: 
110 m g: Drut (Franța) 13.6 sec, 1 300 m: 
Franco Arese (Italia) 3:43,3 ; 400 m :
Fiasconaro (Italia) — 45.9 sec; săritura 
în înălțime: Abramov (U.R.S.S.) — 2.14 
m; aruncarea discului: Spasovkodski

Potrivit relatărilor presei japoneze, cam
pionul mondial de box ia categoria grea, 
americanul de culoare George Foreman 
își va pune titlul în joc în fața luj Joe 
King Roman din Porto Rieo. Medul ar 
urma să se desfășoare în Juna septem
brie, la Tokio, în cursul unei gale care 
va programa și întîlnirea pentru titlul 
mondial la categoria ușoară ‘ —
xicanul Rteardo Arredondo, 
centurii, și șalangerul său, 
Morito Kashibawa.

tn Turul ciclist al Serbiei, 
etape conduce italianul Viani, urmat de 
coechipierul său Bognani, la 13 sec. și 
maghiarul Szucs. la 23 sec. Etapa a 
doua, Vrnjacka Banja — zajecar (170 
km), a revenit italianului Bognani, în lh 
13:30. Pe echipe în frunte se află selec
ționata Italiei, urmată de Turcia și Iu
goslavia.

între me- 
dețlnătorul 
japonezul

după două

pectiv 3 meciuri, conduc la egalitate 
în grupă. Polonia a susținut un sin
gur meci, pe care l-a pierdut cu 0—2, 
la Cardiff. Selecționata engleză va 
face deci totul pentru a obține la 
Varșovia un rezultat de egalitate, 
care va însemna pentru elevii antre
norului Alf Ramsey un pas foarte im
portant, echivalent aproape cu califi
carea în turneul final. Ultimul rezul
tat al echipei Angliei: 1—1 în meciul 
amical susținut la Praga cu selecțio
nata Cehoslovaciei, acum 10 zile.

Echipa cehoslovacă, mult schimbată 
de .antrenorul Vaclav Jezek, abordea
ză meciul cu reprezentativa daneză 
în condițiile 'obligativității obținerii 
unei victorii, pe cit posibil Ia un scor 
cit mai mare. Alt rezultat ar însemna 
în mod sigur calificarea echipei Sco
ției,. care a acumulat 4 puncte din 
cele două meciuri disputate. In ziua 
de 2 mai, Ia Copenhaga, Cehoslovacia 
nu a reușit decît un rezultat de ega
litate, 1—1, pe terenul pe care echipa 
scoțiană învingea cu 4—1! Astfel, 
prima șansă de calificare aparține 
Scoției, cu condiția ca la 26 ' septem
brie ea să învingă, la Glasgow, Ceho
slovacia. Oricum, însă, meciul de azi 
de la Praga are toate atributele ce 
a fi o partidă interesantă, în care 
spectatorii praghezi speră să vadă în 
fine mult așteptatul reviriment al se
lecționatei țării.

Tot astăzi, Ia Tunis, reprezentativa 
Braziliei joacă al doilea meci din ca
drul turneului afro-european, întil- 
nind echipa Tunisului. Este al doilea 
și ultimul meci pe care brazilienii îl 
susțin pe continental 
care ei vor evolua în 
vor intîlni la 9 iunie 
în primul dintre cele 
„bătr!nul“ continent.

african, după 
Europa, unde 
echipa Italiei, 
7 meciuri pe

acum (cu 24 de ore înaintea înce
perii meciului) decît formația proba
bilă, aceea care a învins pe olan
dezi. Tat-o : Enkelman — Sorseli, 
Rajantie, Saasioma, Ranta, Suoraa- 
lainen, Ntkkannen, Virkonen — 
Kajkke, Suhonen, Toivola. Cunoștin
țe vechi și noi. Cei vechi, Enkelman. 
Rajantie, Suomalainen, Toivola. Deși 
meciul începe Ia ora 18,30 el nu se 
desfășoară în nocturnă, deoarece în 
această perioadă, la Tampere se în
tunecă pe Ia ora 23...

Tn tabăra jucătorilor germani, 
domnește o atmosferă calmă. Lotul 
R.D. Germane, identic cu cel de Ia 
București, a sosit luni, după ce în 
meciul test de duminică a surclasat 
cu 9—0 (7—0) pe campioana diviziei 
a treia, Aktivist Briesk Cottbus. 
Este de neînțeles cum Buschner nu 
intenționează să-I folosească pe 
Sparwasser, după ce a arătat o mare 
dispoziție în meciul de antrenament! 
Tn linii generale va fi aliniată ace
eași echipă ca și la București : 
Blochwitz —Weise. Sammer, Bransch. 
Kurbjuweit — Pommerenke (Haff
ner), Lauck, Kreische — Lliwe, Pe
ter Ducke, Streich.

Să așteptăm deci, meciul! Ce va 
aduce fluierul final al arbitrului 
sovietic Kazakov ?

în semifinalele Turneului U. E. F. A-

ITALIA - ANGLIA
BULGARIA - R. D. GERMANĂ
Luni s-au încheiat întrecerile 

cadrul grupelor turneului u.E'J.A. 
următoarea fază, a semifinalelor, 
vor întîlnl :

ITALIA — ANGLIA (la Viareggio) 
BULGARIA — R. D. GERMANĂ 

Monte cătini).
Aceste meciuri se vor disputa 

7 iunie.
Finala este programată . duminică 

iunie, la Florența.

din
în
se

(la
la

io

CAMPIONATE..
ELVEȚIA (etapa a 23-a): F. C. Basel— 

Chaux de Fonds 7—1 (!!): Grasshoppers 
Ziirich — Young Boys Berna 3—1: Lu
gano — Chiasso 2—1: Șt. Gall — Lau
sanne 3—1: Servelte Geneva — Winter
thur 3—0; Grenchen — F. C. Zurich 1—4; 
Fribourg — Sion 2—1. Clasament: 1. F.C. 
Basel — 37 p; 2. Grasshoppers Ziirich
— 35 p: 3. Sion — 31 p.

PORTUGALIA (etapa a 29-a): 
renșe — Cut 3—2; Sporting Lisabona — 
Belenenses 1—0: Coimbra — Setubal 0—0; 
Beira Mar — F.C. Porto 1—1; Boavista
— Unlo Tomar 3—1; Leixoes — Farense 
t—1; Mon-tijo — Guimaraes 1—1; Benfica 
Lisabona — Atletico 0—0 (al doilea punct 
oierdut de Benfica). Clasament: 1. Ben
fica — 56 p; 2. Belenenses — 38 p; 3. 
Sportig — 37 p.

SUEDIA (etapa a 8-a): Hammarby — 
Elfsborg 0—1; Oerebro — Aadvidaberg 
0—2: Landskrona — Djurgâarden 2—0; 
Oester — Sirius .1—0; Gais — Aik 1—3; 
Saab — Malmo 0—1; Norrkoping— Oer- 
gryte 2—2. Clasament: T. Aadvldaberg 

— 16 p; 2, Oester — 13 p: 3. Gals — lip.

Barrei-

Hedactia fi administrata: București, str. Vasile Conta nr. 16: telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondenți ll.5i.09, interurban 7Î »i 286; telex : sportrom buc. 180, Tiparul I. P. „Informația", București <0 368


