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...Șl TOTUȘI CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA FOTBAL NU SE ÎNCHEIE DECIT ÎN ULTIMA ETAPĂ'.

MARE SURPRIZĂ: LIDERUL ÎNVINS ACASĂ! La Constanța s-a creat o tradiție ca înaintea sau în pauzele meciurilor de fotbal găzduite de stadionul ,1 
Mai“ să aibă loc diferite demonstrații sportive, mult apreciate de public. Iată, de pilda un aspect de l 
frumoasa demonstrație a ansamblului feminin școlar de gimnastică cu cercuri prezentata spectatorilorv î_ 
pauza meciului de fotbal F. C. Constanța — „U“ Cluj, care s-a disputat duminica, loto: b. BMCu.• Steagul roșu realizatoarea performanței etapei! • Studenții clujeni 

n-au putut cîștiga pe teren propriu • F. C. Constanța își ameliorează 

poziția • Reșițenii confirmă ! • Final dramatic în partida de la Tg. Mureș

REZULTATE TEHNICE

SPORT CLUB BACĂU 
UNIV. CRAIOVA 
A.S.A. TG. MUREȘ 
RAPID
„U" CLUJ
F. C. ARGEȘ
F. C. CONSTANTA 

Partida DINAMO 
dispute la 24 iunie

— JIUL 4—1 (2—0)
— ST. ROȘU 0—1 (0—1)
— U.T.A. 2—1 (0—0)
— C.S.M. RȘ. C—0
— PETROLUL 0—0
— STEAUA 1—1 (1—0)
— SP. STUD. 4—1 (C—1)
— C.F.R. CLUJ se va

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 26 13 8 5 46—31 34
2. Dinamo 25 13 4 8 37—29 30
3. C.F.R. Cluj 25 10 10 5 28—22 30
4. F. C. Argeș 26 11 7 8 38—24 29
5. Sport Club Bacău 26 11 7 8 30—31 29
6. Steaua 26 9 10 7 33—25 28
7. Petrolul 26 9 8 9 18—26 26
8. Steagul roșu 26 9 7 10 31—19 25
9. Jiul 26 10 5 11 33—36 25

10. Rapid 26 7 w 9 25—23 24
11. C.S.M. Reșița 26 7 10 9 29—32 24
12. F. C. Constanța 26 8 7 11 29—30 23
13. U.T.A. 26 7 9 10 29—33 23
14. A.S.A. Tq. Mureș 26 11 1 14 32—39 23
15. „U" Cluj 26 7 8 11 21—39 22
16. Sportul studențesc 26 4 11 11 26—45 19

ETAPA VIITOARE (10 IUNIE)

RAPID — SP. STUD. (1-1)
C.S.M. REȘIȚA - „U" CLUJ (0—0)
JIUL - F. C. ARGEȘ (0—2)
STEAGUL ROȘU - A.S.A. TG. M. (0—1)
U.T.A. - F. C. C-ȚA (1-1)
PETROLUL - UNIV. CV. (0—0)
STEAUA — DINAMO (1—2)
C.F.R. CLUJ - SPORT C. B. (1-1)

Marin Stelian in
tr-o acțiune de 
atac a bucurește- 
nilor, care va ră- 
mîne, ca toate 
celelalte, fără e- 

fect.
Foto :

Dragoș NEAGU

AGENDA ACTIVITĂȚILOR DE MASĂ

ACȚIUNI DE AMPLOARE ÎN JUDEȚELE 
BIHOR, ARAD Șl SUCEAVA

• Oradea —cros popular cu 10 000 de participant! • Pădurea Ceala-5 000de ciclo- 
turiști la o serbare cimpenească • Deschiderea „Săptăminii sporturilor olimpice"

Duminică, în trei județe ale țării, 
activitățile sportive de masă vor 
fi punctate prin acțiuni de mare 
amploare, care vor angaja mii de 
tineri și tinere.

In județul Bihor, de pildă, este 
programată o întrecere de cros cu 
participarea tineretului din între
prinderi și instituții, din școli și 
facultăți, din mediul sătesc. Orga
nizată în colaborare de C.J.E.F.S. 
Bihor, Inspectoratul școlar județean 
și Comitetul județean U.T.C. aceas
tă întrecere, pe categorii de vîrstă. 
pornind de la 11 ani va aduce la 
start circa 10 000 de concurenți și 
concurente. în mod practic va fi 
cea mai mare acțiune atletică de 
masă organizată în ultimul timp 
in această zonă a tării. întrecerea 
va avea loc în orașul de reședință 
al județului, la Oradea.

Iubitorii sportului din județul A-

rad au proiectat — tot pentru du
minică — o mare serbare câmpe
nească pe care o vor ține în pădu
rea Ceala. Cu acest prilej, aproape 
5 000 de tineri și tinere din orașele 
și așezările rurale arădene se vor 
deplasa, pe biciclete, la Ceala pen
tru a participa la întreceri de cros, 
orientare turistică și la o serie de 
activități recreativ-distractive. Tot 
la Ceala se va organiza și închide
rea festivă a anului sportiv școlar, 
eveniment care va fi punctat de 
numeroase concursuri susținute de 
elevi.

O mențiune comună județelor Bi
hor și Arad : 10 iunie va însemna 
și deschiderea „Săptăminii sportu
rilor olimpice", acțiune de masă că
reia activiștii sportivi de acolo in
tenționează să-i asigure un cadru 
propagandistic și organizatoric mo
del.

în fine, în județul Suceava vor 
avea loc duminică numeroase ac
țiuni cicloturistice de masă, în mod 
special în localitățile Suceava, Va
tra Doinei, Cîmpulung Moldove
nesc, Fălticeni, Gura Humorului,

(Continuare in pag. a 3-a)

SE INTÎLNESC 
ECHIPELE DE POPICE 

ALE ROMÂNIEI
ÎN URMA VICTORIEI DE LA ROLAND GARROS

Dacă ar exista un aparat care să măsoare forța. . . seismelor fotbalis
tice, este greu de spus dacă ei ar da întiietate surprizei de duminică, din 
meciul Steaua — Universitatea Craiova, sau celei înregistrate, ieri, la Cra
iova, unde prezumtiva campioană, Universitatea, a trebuit să părăsească în
vinsă propriul ei teren, sub privirile uimite ale suporterilor veniți să-i aclame 
victoria. . .

Iată, în orice caz, că lupta pentru titlu n-a luat sfîrșit, așa cum se cre
dea, doar cu trei zile înainte, ci ea s-a redeschis, avantajul continuînd să fie 
în favoarea craiovenilor, iar Dinamo și-a regăsit șansele pierdute la 
Reșița. Campionatul are, în felul acesta, un final interesant, cu .semne de 
întrebare, în locul punctului care părea pus duminică.

Bătălia continuă, indecisă, și la extremitatea cealaltă a clasamentului, 
centrul ei fiind locul 15 supus acelorași legi ale retrogradării, ca și ultimul. 
Pentru Sportul studențesc, din acest punct de vedere, conturile par aproape 
încheiate, în urma eșecului de la Constanta. Dar care va fi cea de a doua 
echipă urgisită de zeul fotbalului ? U.T.A., care a scăpat printre degete un 
punct, în ultimul minut al meciului eu A.S.A. Tîrgu Mureș ? F. c. Constanța, 
care ieri n-ă făcut decît să cîstige două puncte scontate? Universitatea Cluj, 
care, într-un moment decisiv, n-a putut fructifica avantajul terenului ? Sau 
A.S.A. Tîrgu Mureș, care-și salvează meciurile in extremis ? Dar nu se 
știe dacă va putea face același lucru și în momentul cînd se va face numărătoa
rea finală.

Marile mistere ale campionatului Diviziei A sînt departe de a fi dez
legate. . . (J. BERARIU)

ClĂSÂMtlIIDl G0LGTITRI10R
17 GOLURI: OBLEMENCO (Univ. Cra

iova) — 3 din ii m
12 GOLURI: Roznai. (Jiul)
li GOLURI: Dumitrache (Dinamo). Pes

carii (Steagul roșu) — 2 din 11. m
9 GOLURI: Marcu (Univ. Craiova), 

Roșu (F.C. Argeș). Năstase (Steaua)
s GOLURI: iordânescu (Steaua). Țc- 

gean și Ada.n (C.F.R. cluj) — 4 din 1,1 
in, Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m. Naghi 
(A.S.A.) — 2 din 11 m. Lucescu (Dinamo) 
— 2 din 11 m.

7 GOLURI: Trol (F.C. Argeș). Kun 
(U.T.A.). I. Constantin (Petro’ul) Mu- 
reșan (A.S.A.), Mârcuîescu (F.C. Con
stanța). Țarălungâ (Univ. Craiova) — 1 
din 11 m

6 GOLURI: M. Sandu (Sportul studen
țesc), Broșovsehi și Domide (U.T.A.), 
Dumftrlu III (Rapid), Dumitru (Steaua). 
Mureșan (,,U“ Clu)) — 1 din 11 m, Dem- 
brovschl (S.C. Bacău) — 2 din li m, Bel- 
deanu (C.S.M. Reșița) — 4 din 11 ni

ILIE NĂSTASE S-A DISTANȚAT
ÎN MARELE PREMIU-F.IL.T.

PARIS, 6 (prin telefon).
Campionatele internaționale de te

nis ale Franței, prima d>n cele trei 
mari probe clasice ale sezonului (ală
turi de Wimbledon si Forest Hills), 
s-a încheiat marți după amiază, pe

celebra arenă pariziană de la Roland 
Garros, cu triumful campionului ro
mân llie Năstase. Ziarele franceze, a- 
părute a doua zi, .ca și telegramele 
agențiilor de presă, se ocupă pe larg 
de acest eveniment sportiv de deo

CAMPIONATELE EUROPENE DE LA BELGRAD

ȘAPTE BOXERI ROMÂNI llf SEMIFINALE
• DUPĂ UN MECI DRAMATIC, DE 0 RARĂ FRUMUSEȚE, SIMION CUȚOV 

A OBȚINUT 0 APLAUDATĂ VICTORIE • ALEXANDER POPOVIC, MAREA

SPERANȚĂ A BOXULUI IUGOSLAV,
BELGRAD, 6 (prin telex, de la tri

mișii noștri).
în reuniunea de marți seara. în 

cadrul sferturilor de finală, și-au 
disputat șansele pentru obținerea u- 
nei medalii încă doi boxeri români : 
Ștefan Băiatu și Simion Cuțov. Pri
mul l-a întâlnit pe tînărul boxer 
bulgar Fuciadjiev, un pugilist ra
pid, insistent în atac și hotărît să 
obțină victoria. Șt. Băiatu a început 
lupta extrem de prudent (chiar fri
cos) și în Ioc să-1 tempereze pe ad
versar cu lovituri de întîmpinarc 
de la distantă, pentru că avea a- 
vantajul alonjei, a preferat o tac
tică defensivă, blocîndu-se deseori 
fără a răspunde cu lovituri la atacu
rile lui Fuciadjiev. în repriza se
cundă. sfătuit din colt să schimbe 
tactica ce se dovedise complet ne
potrivită, Băiatu a lovit mai mult.

PUS LA PODEA DE SANDU TÎRÎLĂ
a refăcut ceva din terenul pierdut, 
dar tot nu a înțeles că alonja sa 
trebuie valorificată și a acceptat 
lupta de la semidistanțâ. în care 
boxerul bulgar nu putea fi depășit, 
în ultimele trei minute de luptă, 
disputa a fost echilibrată dar in
sistența Ini Fuciadjiev în atac, prin 
cane a dovedit o mai mare dorință 
de a învinge, i-a convins pe arbi-

tri sâ-i acorda victoria boxerului 
bulgar cu 5—0.

Dacă Ștefan Băiatu n-a avut o 
comportare pe măsura așteptărilor 
și nu a aplicat tactica cea mai 
potrivită, celălalt pugilist român 
care a evoluat marți seara, Simion 
Cuțov, a boxat, cum se spune, ca 
la carte și a obținut o _ victorie a 
tacticii și voinței. Cunoscind efica
citatea loviturilor campionului eu
ropean de tineret (la categoria co
coș), Vasili Solomin (U.R.S.S.) —

Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

Cat.

Cat.

Cat.

muscă :

pană :

ușoară î

REZULTATE

gruiescu (România) 
Lodin (U.R S.S.) b.p.
Forster (R.D.G.) b.p. 
pometcu (România) 
Beyer (R.D.G.) k.o. I 
Beneș (iugoslavia) b.

TEHNICE
b.p. Tatar (Cehoslovacia) 

Blazynski (Polonia)
Kuncev (Bulgaria)
b.p. Kovacs (Ungaria)
Douglas (Scotia)
ab. II P. Dobrescu (România) Cupa campionatelor internaționale de tenis ale Franței se află în mîinile 

lui llie Năstase ! Telefoto 1 A. P. — Agerpres

sebită rezonanță. Este subliniată per
formanța tenismanului nostru, care 
încă în 1971 se calificase în finala 
prestigiosului turneu, reușind insă 
numai peste doi ani să-și înscrie nu
mele în lista cîștigătorilor.

în cotidianul sportiv „L’Equipe" 
este publicat un grupaj de declarații 
ale unor personalități cunoscute din 
lumea sportului alb, care fac apre
cieri asupra finalei. Astfel, Henri 
Cochet, unul din faimoșii „mușche
tari" ai tenisului francez, declară . 
„Năstase este un jucător care pro
gresează în fiecare an. El poate și 
trebuie să progreseze pe mai departe, 
adăugind jocului său strălucit și un 
plus de incisivitate în atac". Apoi, 
Marcel Bernard, fost campion la Ro
land Garros, spune : „Avem în față 
un campion al lumii, cu adevărat mi
raculos. A cîștiga un asemenea tur
neu, fără să pierzi nici un set, iată 
o performanță care nu va fi egalată

(Continuare în pag. a 3-a)

Șl IUGOSLAVIEI
Pregătirile loturilor reprezentativa 

de seniori în vederea întîlnlrilor in
ternaționale continuă. După dubla în- 
tîlnire cu selecționatele feminine șl 
masculine ale R. D. Germane, desfă
șurată la Ploiești, echipele naționale 
de popice vor susține sîmbătă șl du
minică, pe arena cu 8 piste din sta
țiunea Neptun, noi întreceri de veri
ficare. De data aceasta, popicarii ro
mâni vor concura în compania redu
tabilelor formații ale Iugoslaviei, lau
reate ale ultimei ediții a campiona
telor mondiale.

Dornici de a amplifica potențialul 
echipelor noastre și a forma cadre 
capabile a schimba, la nevoie, pe 
titulari, specialiștii federației au 
cooptat în loturile republicane o seria 
de tineri remarcați în campionatul 
divizionar. Florica Filip, Elena Bîrli- 
gea, Alexandru Cătineanu, Gh. Du
mitrescu, P. Branchi iată nume noi 
care inspiră multă încredere antre
norilor Alexandru Andrei și Tiber) u 
Szemani. Sportivii noștri s-au pregă
tit cu multă seriozitate pentru dispu
tele cu popicarii iugoslavi, în rîndu- 
rile cărora se află campionul lumiî 
Nicola Dragas, fostul campion mon
dial M. Sterjai, J. Turc, Gorinka 
Erschi, Eva Bognar și alte vedete ale 
arenei internaționale. Cele două for
mații ale României vor fi alcătuite 
din următoarele loturi :

Feminin — Elena Trandafir. Ana 
Petrescu, Cornelia Petrușcă, Ildico 
Grozăvescu, Elena Birligea, Florica 
Filin, Mariana Antus. Elena Ornat.

Masculin — P. Purje. I. Băiaș. 
I. Tismănaru. Gh. Silvestru, A. Căti
neanu, Gh. Dumitrescu, P. Branchi. 
L. Martina.

incepind de azi, la poligonul Tunari

ȚINTAȘi DIN 19 ȚÂRI -
IA JNTERNAȚIfflALfLE- ROMÂNIEI

SPAȚIILE DE JOACĂ, _l LA BRASOV SE FAC PAȘI MARI SI ENERGICI PENTRU ÎNFĂPTUIREA
SP°Î»T c.™“T PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE a EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

I Convorbire cu tov. Dumitru MOSORA, secretarul Consiliului popular municipal Brașov

Recent, am încercat să aflăm 
modul în care Consiliul popular 
municipal Brașov s-a preocupat — 
în timpul scurs de la apariția Ho- 
tărîrii C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului, — pentru găsi
rea formelor de traducere în fapt 
a dezideratelor cetățenești în ceea 
ce privește realizarea unor terenuri 
de joacă, sport șț, agrement. în a- 
cest sens, ne-am adresat tov. Du
mitru Mosora, secretarul Consiliu
lui popular municipal Brașov, care 
a avut bunăvoința să ne dea nu
meroase informații.

„în problema terenurilor de sport, 
a spațiilor de joacă pentru copii, 
a celor de agrement și odihnă — 
ne-a.; spus dînsul — nu sîntem la 
primii pași. Trebuie să spun că

în planurile anuale ale ultimilor 
ani au fost prevăzute — și s-au 
realizat — astfel de amenajări ca 
de pildă, terenuri și miniterenuri 
în cartierul Steagul Roșu, spații 
de joacă dotate cu aparatură. Am 
pus la dispoziția locuitorilor proiec
te și materiale pentru realizarea 
unor terenuri, baze simple și am 
realizat — in ultimii trei ani — 
din beton mese nenti'u tenis de 
masă, .șah, etc. Inițiativele noastre 
n-au fost. însă, ne măsura necesi
tăților și recenta Hotărîre a învio
rat și stimulat intențiile noastre. 
După parcurgerea tuturor zonelor 
orașului de către angajați ai secții
lor de arhitectură și sistematizare 
și gospodărie comu'.âlă, împreună 
cu activiști ai C J.E.F.Ș. s-a. întoc

mit. un plan de acțiune care se

• O mare zonă de agrement și sport în cartierul Bartolomeu • Numeroase 
miniterenuri, spații de joacă și sport in zona Gării noi și a cartierului Steagul Roșu
• Se continuă acțiunea de bituminizare a tuturor terenurilor de sport din 
incintele școlilor municipale* Multe porticuri de gimnastică, balansoare, tobo

gane etc. vor „mobila" spațiile de joacă din cartiere

află în curs de realizare. Astfel, în 
zona Bartolomeu vom realiza un 
parc de agrement, cu un mic lac 
de acumulare, plantații masive, și 
un complex de terenuri sportive în 
jurul stadionului municipal care 
va cuprinde 4 terenuri de tenis, 
cite unul de handbal, . volei, bas
chet. Tot acolo se va realiza și

sala de lupte și box,. dotare care 
va completa ansamblul- aflat în 
grija Școlii sportive Brașovia. în 
cartierul Steagul Roșu vom reali
za platforme de joacă pentru copii, 
„mobilate" cu aparatură (porticuri, 
tobogane, balansoare etc.), între 
blocul Berzei și Ciprian Porumbes-

cu, între blocurile 12 și 20 din str. 
Apolo, la blocul 22 din str. Neptun, 
la blocul 3 din str. Mercur. Inten-

Interviu realizat de
Mihai BIRA

(Continuare în pag. a 3-a)

Un „mini-campionat european", 
„cei mai mare concurs al anului 
de pe continent", sînt denumirile 
simbolice, dar reale, pe care le dau 
sportivii campionatelor internațio
nale de tir ale României, care în
cep azi la poligonul Tunari. în- 
tr-adevăr, competiția bucureșteană 
reunește aproape 400 de concurenți 
din 10 țări. Pe lista de înscrieri 
a celei de a XVI-a ediții a presti
gioasei competiții sînt trecute ur
mătoarele țări . Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.P.D. Coreea
nă, Elveția, Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Grecia, Italia, Iugo
slavia, Marea Britanie, Polonia, 
Spania, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

Ieri, toate standurile de tragere 
erau arhipline. De pildă, la poli
gonul de 300 metri pe toate cele 
96 de „paturi" se antrenau pușca
șii. la standul de pistol viteză am 
asistat la „focurile de exerciții" ale 
unor redutabili țintași ca sovieticii 
Torsin (locul II la J.O.), Bakalov, 
cel care anul acesta este creditat 
cu un rezultat foarte bun — 598 p 
din 600 posibile și românii Dan 
Iuga și Marcel Roșea. La unul 
dintre standuri renumitul pistolar 
cehoslovac, Falta, actualul campion 
european și medaliat cu argint la 
J.O., se afla în „postură de antre
nor", asistînd pe unul dintre con- 
curenții din delegația țării sale.

„Proba de pistol viteză — ne 
spunea antrenorul român Ștefan 
Petrescu, fost campion olimpic — 
va fi cea mai disputată dintre ul
timele ediții ale întrecerilor. Dacă 
va concura și Falta, atunci va fi 
un adevărat festival al medaliați- 
lor olimpici : Zapedzki (Polonia), 
locul I la MUhchen, Falta (locul 
II) și Torsin (locul III). Deci, e 
extrem de dificil de dat un prono
stic privind cîștigătorul. Dar prin-

tre protagoniști se vor afla, fără 
îndoială, și românii Iuga, Roșea și 
Atanasiu".

într-un cadru mai intim i-am

Cehoslovacul Ladislav Falta (in 
dreapta),' campion european și me
daliat cu argint la J.O. de la Miin- 
chen la pistol viteză, într-o pauză 
a antrenamentului de ieri pe poli

gonul Tunari
găsit pe trăgătorii italieni Franco 
Salvi, Itaio Mari și Lino Cerati, 
care trăgeau focuri cu puști pre
văzute cu lunete într-un mistreț 
de... carton care „alerga" la 50 de 
metri în fața lor.

Iată programul zilei de azi : ora
8 — festivitatea de deschidere, „ora
9 — armă liberă calibru redus 69 
focuri culcat, talere, aruncat din 
șanț (manșa I), ora 11,15 — pistol 
liber 60 focuri.

T. RABȘAN



SELECTI/X 
preocupare majoră, continuă
RÎNDURILE ÎNOTĂTORILOR DINAMOVIȘTI

SE MICȘOREAZĂ PERMANENT!
A fost o perioadă, și nu prea în- 

depărtată, cînd secția de înot a clu
bului Dinamo București candida cu 
șanse mari la toate bele 14 titluri 
naționale pentru probele feminine sl 
Ha alte locuri fruntașe în întrecerile 
masculine, cînd domina cu o deplină 
autoritate competițiile republicane de 
juniori și copji, multe din recordu
rile la diferite categorii de vîrstă ale 
reprezentanților săi aflîndu-se și 
astăzi în tabele.

Pornind de la principiile antrena
mentului modern, bazat pe o pregă
tire intensivă, cu dificultate gradată 
5n funcție de grupele de vîrstă, an
trenorii dinamoviști asiguraseră sec
ției de înot un nucleu de tineri cu 
frumoase perspective. E drept, nici 
unul dintre acești înotători nu a 
■urcat pînă sus treptele măiestriei 
sportive, oprindu-se la cifre de va
loare națională sau. cel mult, balca
nică. Motivul ? Unele greșeli în se
lecție și în pregătire, ca si faptul 
că acești copii nu au beneficiat în
totdeauna de cond’tii de antrenament 
superioare, au avut renercusiuni di
recte în evoluția înotătorilor dina- 
moviști. Era de așteptat însă ca a- 
ceste greșeli să fie analizate cu luci
ditate si competentă. iar printr-o 
serie de măsuri eficiente să se con
tinue la un nivel superior o muncă 
apreciată în anii respectivi.

Lucrurile nu s-au întîmplat însă, 
întocmai si astăzi, grupele de copii 
al? clubului din Ștefan cel Mare 
obțin rezultate cu totul nesemnifi
cative (la ultimul campionat do copii, 
pe echipe, au ocupat locul XIII din 
20 de formații). Iar lotul performeri
lor euprinde o sportivă de valoare 
europeană (Anca Groza), pe Ion Mi- 
clăuș, recordmanul delfinilor si 2—3 
juniori care vizează titlurile de cam
pioni naționali. Așadar, din situația 
de lideră a natației românești, sec
ția dinamoviștilor a revenit într-un 
pluton al mediocrității, cu foarte 
mici speranțe de a-șl recăpăta rapid 
locul fruntaș. ,

Ce cauze au generat acest moment 
■de stagnare în evoluția secției ? Este 
o întrebare firească pe care ne-o 
punem, cunoscînd faptul că înotătorii 
diriamovisti se pregătesc în aceleași 
condiții de care dispuneau și in 
anii trecuți, iar clubul le oferă ace
lași specialiști. Răspunsul trebuie 
căutat nu mai departe decît în mo
dul în care este organizată întreaga 
activitate a secției.

Neglijarea procesului de continuă 
selecție, pentru îmbogățirea perma
nentă a grupelor de copii, continuă 
să. fie una din marile greșeli. Aceas
tă problemă a reîmprospătării gru
pelor, pe măsură ce înotătorii avan
sați intrau în lotul performerilor, a 
fost tratată cu superficialitate și lă

COLEGIUL ARBITRILOR DE BASCHET ȘI-A MANIFESTAT DIN NOU FERMITATEA
în condițiile baschetului modern, 

în care viteza acțiunilor a crescut 
simțitor iar contactele personale au 
devenit frecvente, mai cu seamă 
sub panouri, misiunea arbitrilor 
este, evident, cu mult mai dificilă 
decît cu cîțiva ani în urmă. Toc
mai de aceea am apreciat efortu
rile Colegiului central al arbitrilor 
(președinte dr. Dan Chiriac) de a 
asigura întrecerilor divizionare (și 
nu numai acestora) condiții opti
me de desfășurare. In acest scop, 
au fost luate măsuri cu multă vre
me înaintea începerii competiției, 
prin stagii de împrospătare și de 
perfecționare a cunoștințelor, exa
mene și promovări și urmărind 
permanent modul în care este apli
cat regulamentul de joc. Am re
marcat, de asemenea, modul orga
nizat și operativ în care este ur
mărită activitatea cavalerilor flu
ierului chiar în decursul disputării 
campionatelor republicane, prin 
observațiile scrise și depuse Cole
giului după fiecare partidă, scurte- 
fele ședințe de analiză (ținute 
seară de seară, în cursul turneelor) 
încheiate cu măsuri practice.

în aceste condiții, calitatea arbi
trajelor a crescut în mod evident 
și putem spune că marea majori
tate a întîlnirilor nu au avut de 
suferit din acest punct de vedere, 
ba chiar dimpotrivă, fapt pe care 
l-am și remarcat la timpul potri
vit, prin calificativele acordate cu-
— ■ ■■ 1 ........

LA 10 IUNIE 1973,
TRAGERE SPECIALĂ

PRONOEXPRES - BOX EXPRES
Numai trei zile au mai rămas 

pentru procurarea biletelor la tra
gerea specială Pronoexores — Box 
Expres de duminică 10 iunie 1973. 
La această tragere specială se atri
buie autoturisme DACIA 1300 și 
DACIA 1100. excursii TURUL CE
HOSLOVACIEI și excursii în AN
GLIA. în afara numeroaselor pre
mii în bani de valoare fixă și va
riabilă. Precurați-vă din vreme bi
letele ! Nu uitați ! Mai multe bi
lete. mai multe șanse de cîstig I
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN
6 IUNIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII :
1.777,907 lei din care 798.274 lei re-
port.

EXTRAGEREA I : 20 32 24 36
34 14.

EXTRAGEREA a II-a : 26 33 17
45 28.
C’STIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 1 IUNIE 1973
EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 2 va

riante 10% a 55.426 lei ; a 2-a : 
2,8S a 23.337 lei; a 3-a: 13,70 a 
4.853 lei ; a 4-a : 18,35 a 3.625 lei ; 
a 5-a: 71,05 a 936 lei; a 6-a: 
162,35 a 410 lei.

EXTRAGEREA a H-a ■ Cat. B : 
2,95 variante a 18.953 lei ; C : 7,20 
a 7.766 lei ; D : 17,40 a 3.213 lei ; 
E ■ 79,20 a 706 lei ; F : 147,85 a 
378 lei ; X : 1719.05 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 93.187 
lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT 

sată adesea la voia întîmplării. Ca 
urmare, rîndurile dinamoviștilor s-au 
redus simțitor cu fiecare an, pe mă
sură ce sportivii plafonați renunțau 
la activitatea competițlonală, iar 
grupele începătorilor au devenit din 
ce în ce mai mici, cuprinzînd, în ge
neral. copii care nu vădeau un talent 
deosebit. Vina o poartă, îh primul 
rînd, conducerea secției, care a lăsat 
această importantă sarcină pe mîna 
unor instructori cu puțină experiență, 
în loc să angreneze în rezolvarea ei 
pe cei mai buni antrenori. E drept, 
nici aceștia nu au manifestat prea 
mare interes pentru căutarea unor 
elemente cu perspective, multumin- 
du-se adesea cu copil care urmau 
cursurile de inițiere și au continuat 
să vină regulat la bazin (!). Asa sa 
explică penuria actuală din grupele 
înceoătorilor, faptul că, în momentul 
de față, clubul Dinamo, cu posibili-

niiiiițuHniiimiiiiiiiTniiniimiiuînniHnimi'V"”,

• Unde sini „copiii minune" de altă

dată • Goluri mari in grupei? pe 

categorii de virstă • Lipsa de cola

borare dintre antrenori — o frină 

în bunul mers al lucrurilor 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuutiiințitiiiniisimiiimniiiiutmt! 

tățile sale superioare în comparație 
cu alte secții din țară, nu are o bază 
solidă de susținere a campionilor și 
recordmanilor.

Nu e mai puțin adevărat însă că 
și modul în care se lucrează acum 
în secția bucureșteană este departe 
de a satisface exigențele. Din luna 
septembrie a anului trecut s-a trecut 
la o reorganizare (a cita ?) a grupu
lui de antrenori dinamoviști. Cei mai 
buni sportivi în frunte cu Anca 
Groza și Ion Miclăus au fost încre
dințați pregătirii Cristinei Ualaban- 
Șoptereanu : Magda Negrea a preluat 
treapta intermediară (ca valoare) din 
lotul de înotători, iar Sanda Grin- 
țescu se ocupă de începători. Poate 
că ar fi prematur să tragem conclu
zii asupra rezultatelor obținute în 
cele 9 luni scurse pînă în prezent. 
Dar acest gen de experiențe ni se 
pare nefericit și toate teoriile mari
lor specialiști ai Înotului din țările 
cu tradiție în sportul respectiv ne 
obligă s-o considerăm ca atare.

Multă vreme, la noi în tară, s-a 
considerat că metoda lucrului în 
trepte — fiecare antrenor să răspun
dă de una sau două categorii de

plurilor de arbitri. Totuși, au fost 
și cazuri — este drept, puține la 
număr, din fericire — în care cei 
care trebuiau să ajute la buna 
desfășurare a întrecerilor nu și-au 
îndeplinit datoria și pe care — spre 
cinstea lui — Colegiul arbitrilor 
i-a sancționat cu promptitudine, 
așa cum a făcut și în ultima sa 
ședință, în cursul căreia au fost 
luate următoarele măsuri:

— trecerea arbitrului Ion Știrbii 
(Cluj) de Ia categoria de utilizare 
A masculin la categoria A femi
nin, pentru că s-a prezentat la me
ciul Steaua — Rapid in condiții 
rsccorespunzățoare, ceea ce nu i-a 
permis prestarea unui arbitraj la 
nivelul așteptărilor, mai ales în re
priza secundă ;

— sancționarea, cu avertisment, a 
arbitrului Dumitru Crăciun (Bra
șov) pentru că nu a întocmit ra
portul de observator decît la insis
tențele Colegiului, dar și atunci cu 
întîrziere ;

— sancționarea, cu avertisment, a 
arbitrului Emil Niculescu (Bucu
rești) pentru că nu a înaintat de- 
ciț cu întîrziere și în mod neglijent 
declarația cerută de Colegiu în le
gătură cu meciul Steaua—Rapid ;

— suspendarea, pe timp de U- ‘ 
luni, din activitatea internă și in
ternațională (inclusiv anularea de
legării la campionatul european de 
junioare, din Italia) a arbitrului 
Mihai Alde;» (Ploiești) pentru gre
șeli importante și lipsă de fermi
tate la meciul Steaua — Dinamo si 
pentru repetate lipsuri în compor
tament manifestate in alte împre
jurări ;

— suspendarea, pe timp de trei 
luni, din activitatea internă, a ar
bitrului Geza Dutka (Oradea) pen
tru greșeli importante, pasivitate 
și lipsă de colaborare cu partene
rul în meciul Steaiia^-Dinamo, din 
cadrul turneului de la Cluj.

Toate aceste sancțiuni au intrat 
în vigoare de la 4 iunie.

Apreciind din nou maniera ope
rativă și spiritul de discernămînt 
al Colegiului central al arbitrilor, 
ne manifestăm speranța că el se

A FOST CONSTITUITA ECHIPA 
BUCUREȘTIULUI ÎN VEDEREA 
MECIULUI CU REPREZENTA

TIVA BELGRADULUI

După patru concursuri de pes
cuit staționar desfășurate de-a lun
gul a două zile, cu participarea a 
17 pescari sportivi (cei mai buni 
din concursurile inter-asociații 
bucureștene din 1972) au fost se
lecționați component» selecționatei 
Bucureștiului care, duminică, 24 
iunie va întîlni reprezentativa 
Belgradului, la Drobeta Turnu Se
verin. Din echipă fac parte pescarii 
sportivi Vasile Fleșeri, Ion Gheor
ghiu, Petre Diaconu, Victor Simion, 
Ion Pană, Gh Timoleon, Alfons 
Cabat, Vasile Ispas, Gh. Iana și 
Nicolae Enachc.

întrecerea dintre formațiile ce
lor două capitale se află la a doua 
ediție, prima avînd loc, anul tre

vîrstă, urmînd să-și predea de fiecare 
dată elevii eșalonului superior — 
este ce.a recomandabilă. Aceasta însă, 
afirmă specialiștii, nu a dat niciodată 
rezultate superioare, deoarece era 
ignorat un factor de bază al pregă
tirii : legătura indisolubilă dintre 
sportiv și antrenor, bazată pe o cu
noaștere amănunțită a posibilităților, 
pe o încredere totală, reciprocă. To
tuși, -la clubul Dinamo, se continuă 
folosirea acestei metode (Anca Groza 
a lucrat 8 ani cu prof. Magda Ne
grea, dar acum este pregătită de 
Cristina Șoptereapu). Mai grav însă 
ni se pare faptul că între cele trei 
antrenoara ale secției nu există o co
laborare directă, care ar putea dimi 
nua în parte efectele neg-ative ale 
metodei folosite. Fiecare dintre cele 
trei profesoare folosesc evidentele ca
lități doar in propria lor „feudă", 
fapt care se repercutează destul de 
mult în rezultatele generale ale 
secției.

Firește, nu avem pretenția de a fi 
epuizat toate problemele delicate din 
activitatea secției de înot a-, puter
nicului club bucureștean. Am insis
tat deocamdată doar asupra unor 
aspecte, care frînează, evident, bunul 
mers al lucrurilor și, implicit, toate 
eforturile ce se fac, cel puțin în Ca
pitală, pentru ca aceaștă disciplină 
să iasă o dată din anonimat.

Mai mult ca oricînd, la clubul 
Dinamo se impune o analiză serioasă 
a activității înotătorilor, a modului 
cum este organizată munca la toate 
nivelele, a felului în care cadrele 
de specialitate — insuficiente pen
tru un club de un asemenea calibru 
— se achită de sarcinile privind atît 
selecția, cît și instruirea sportivilor. 
Totodată ni se pare necesară o mai 
judicioasă evaluare a posibilităților 
de progres pe care le manifestă 
cițiva înotători care se complac in 
mediocritate și care încarcă cu un 
serios balast activitatea din secție 
Desigur, poate într-un viitor apro
piat, conducerea clubului ar trebui 
să se gîndească și la asigurarea unor 
mai bune condiții de pregătire a 
sportivilor pe timpul iernii (există 
în acest sens proiectul unui bazin 
mic acoperit), dar principalele direcții 
în care trebuie intervenit, cu măsuri 
eficiente, sînt organizarea secției și 
reconsiderarea totală a procesului de 
selecție, factori care frînează bunul 
mers al lucrurilor și împiedică aceas
tă secție — cu nu prea mult timp în 
urmă, fruntașă — să-și aducă con
tribuția așteptată la creșterea perfor
manțelor înotului românesc.

prof. CORNEL MÂRCULESCU
antrenor federal

Adrian VASIL1U

va preocupa și de acum înainte de 
permanenta ridicare a calității ar
bitrajelor, în special prin continua
rea și aprofundarea acțiunii de 
unificare a manierei de conducere 
a partidelor. Ne referim, îndeosebi, 
la mult discutatul diferend dint'- ■ 
arbitrajul „larg" și arbitrajul „strîns“, 
opinînd pentru prima cale (fireș
te, în limitele regulamentului), prin 
care reprezentativele României și 
echipele de club pot căpăta un 
substanțial sprijin în vederea vii
toarelor confruntări internaționale.

D. STANCULESCU

VELIȘȚII
Pe un vînt de forța 1,5, dumini

că, pe lacul Herăstrău, velișții 
bucureșteni au luat startul într-o 
animată întrecere dotată cu ,.Cup<i 
IDEB“. Concursul, care s-a bucu
rat de un frumos succes, a progra 
mat curse în cadrul claselor FINN, 
Snipe, F.D. și Optimist. Echipajele, 
bine pregălite pentru acest început 
de sezon, au evoluat în limita a 
trei regate, oferind numerosului 
public un atractiv spectacol nau
tic.

La clasa FINN — dispută con
trolată de velișții clubului nautic 
universitar, cîștigător a fost de
semnat Alexandru Vasiliu care a 
totalizat 5,7 puncte. Pe locurile 
imediat următoare s-au clasat Con
stantin Ivanovici (C.N.U.) 14.4 o. 
și Nicolae Oprcanu (C.N.U.) 21,5 
p. In reuniunea rezervată ambar
cațiunilor Snipe, cuplul Ion Naum 
—Mihai Apolozan a reușit — la 
capătul unei spectaculoase dispute 
— să depășească echipajul cam
pion al țării ia această clasă Re
zultate : 1. Ion Naum — Mihai 
Apolozan (Electrica IDEB) 5.7 n, 2. 
Dorel Popov'ci — Mihai Brînxei 
(Electrica) 11 p. 3. Constantin Flo- 
rescu — Victor Georgescu (Electri
ca) 16.7 p.

cut, la Cladova (Iugoslavia), unde 
reprezentanții Bucureștiului s-au 
clasat pe primul loc. atît la indi
vidual cît și pe echipe.

VÎNA1ORI COLECTIVE 
DE COMBATERE A RĂPITOARE

LOR

Asociațiile vînătorilor și pesca
rilor sportivi de sector din Capitală 
organizează, duminică, vînătorj co
lective de combatere a răpitoare
lor în pădurile : Între-Olturi. Bog- 
dona, Cervenia, Roata. Vadul Lat, 
Negrești. Drăgănești-Olt, Plevna, 
Țăndărei, Sălcinara. Pielea. Răz- 
vani, Hîrșova. Sărulești, Tunari, 
Fetești-Raltă, Videle, Nebuna și 
Cartojani.

înscrierile pe listele de partici
pare și amănunta —■ la sediile a- 
sociațiilor, pînă vineri, orele 20.

I UN VIS ÎMPLINIT... DUPĂ CINCI ANI
FORMAȚIA ȘCOLII SPORTIVE NR. 2 BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ LA RUGBY - JUNIORI

Munca pentru a se realiza un vis 
frumos ca acela al cîștigării titlului 
de campioană republicană a început, 
evident, de mult Este destul să spu
nem, de pildă, că formația Școlii 
sportive nr. 2 drn Capitală a parti
cipat la ultimele cinci ediții ale cam- 

Lotul echipei Școala sportivă nr. 2 București împreună cu antrenoarea Mariana Lucescu — la zece minute 
după terminarea finalei. Foto : Gheorghe GEORGESCU
pîonatului republican (ocupînd locu
rile 3, 2, 3, 4 și 1).

De fapt, rugbyștii crescuți în școală 
— o adevărată pepinieră în această 
disciplină — mai avuseseră succese. 
De mulți ani, ei cîștigau, cu regu
laritate, campionatele de rugby în 7, 
8 sau 10. Parte din copii, formați aci

BIROUL FEDERAL DE SCRIMA,
SUB SEMNUL TINEREȚII

Activitatea federației române de 
scrimă se înscrie sub semnul cre
ditului deplin acordat tinereții. 
După experimentul fericit făcut la 
sfîrșitul anului trecut, cînd juniorii 
noștri s-au întors cu o bogată re- 
pplță de titluri și medalii de la 
campionatele balcanice (de fapt, ale 
seniorilor!), F.R.S. și-a îndreptat, 
din nou, privirea spre elementele 
tinere cînd a fost vorba de reorga
nizarea Biroului federali promovîn- 
du-le cu curaj în acest for de con
ducere al scrimei. »

„Scrima noastră are la activ rea
lizări cu care și-a format un fru
mos prestigiu internafonal — arăta 
președintele F.R.S.,' tiv. Vasile Io
nescu, în cuvîntul c| care a des
chis ședința Biroului federal în 
noua sa alcătuire. Dar pentru a 
consolida aceste reajisări, pentru a 
ridica mai mult nivelul performan
telor scrimei noastre avem nevoie 
nu numai de oameni cu o bună pre
gătire în domeniul respectiv, dar și 
înzestrați cu putere de muncă, cu 
pasiune. Iată de ce am apelat la 
o serie de tineri colaboratori care 
îmbină aceste calități, care pot da 
scrimei noastre un nou impuls".

Opțiunile Federației de speciali
tate s-.au îndreptat asupra prof. Tă- 
nase Mureșan, binecunoscut prin 
rezultatele pe care le-a obținut ca 
floretist si totodată cadru didactic 
la Institutul- de Educație Fizică și

DIM HOU iii START
Porniți ca favoriți la clasa F.D., 

velișții Mircea Carp și Fiorin Pa- 
naitescu (Electrica) au condus — 
fără drept de apel — în toate cele 
trei regate, adjudeeîndu-și .primul 
loc (0 p). Următorul echipaj da

Velișții de la clasa Finn într-o spectaculoasă evoluție pe lacul Herăstrău. 
Foto: TH. MACARSCHI

sat : Mircea Mugescy — Radu Mâ
nu (Electrica) 9 p.

Cum. era ,de așteptat, cea mai tî- 
nără clasă. .internațională, totuși) 
„Optimist" a bătut, recordul atît 
în privințg , numărului de ambar- 
cații irfăcfrse în concurs (20 de 
bărci).' cît și a rivalității sportive. 
Condus în ultimele două întreceri 

d*-a lungul anilor, au ajuns astăzi 
juniori și, duminică, ei au reușit să 
câștige campionatui republican la 
rugby în 15. Este, firește, un succes 
al acestor tineri sportivi, dar mai 
ales al antrenoarei lor Mariana Ltl- 
cescu, care de 10 ani lucrează la

depistarea și formarea de noi jucător! 
de rugby. Toți cei care au îmbrăcat 
tricoul de campioni ai ediției 1973, 
au fost crescuți și îndrumați de an
trenoarea amintită. Dar iată lotul 
care a reușit această performanță: 
Gh. Boacă,' Bogdan Lazăr, Cristea 
Bujor, Ion Vasilache, Tudor Ioniță,

Sport, desfăsurfndu-și activitatea la 
catedra de scrimă, propus ca pre
ședinte al Colegiului central de ar
bitri. Prof. Ioan Halmagyi, de ase
menea fost trăgător, s-a impus în 
munca de creștere a tinerelor ta
lente formînd, în perioada cît a 
activat la Clubul sportiv școlar, o 
valoroasă pleiadă de spadasini. El 
a fost propus să conducă Comisia 
de competiții și clasificări. Prof.’ 
Constantin Vintilă, care și-a înche
iat la Miinchen activitatea de sa- 
brer marcată, în repetate rînduri. 
cu titlul de campion al tării, a pri
mit sarcina de a conduce Comisia 
de educație, propagandă și disci
plină. Prof. Cornel Pelmuș, fost 
trăgător și actualmente antrenor cu 
notabile rezultate în ridicarea ține
rilor scrimeri. a fost inclus în Bi
roul federal în calitate de „secund" ’ 
al președintelui Comisiei de mate
riale. tov. Florin Panaitescu, care 
este totodată vicepreședinte al 
F.R.S. Amintind că în fruntea Co
legiului central de antrenori se află 
prof. Ruxandra Ionescu, avem ima
ginea completă a noului Birou fe
deral în fata căruia stau importante 
sarcini privind nu numai ameliora
rea condițiilor do dezvoltare pe plan 
intern dar și o demnă prezență a 
reprezentanților țării noastre la ma
rile competiții ale anului, o‘pregă
tire judicioasă în vederea Jocurilor 
Olimpice din 1976. (S. B.).

de yachting, pionierul Horia Ispas 
a reușit să cîștige această compe
tiție. Desigur, ocuparea primului 
loc nu a fost o surpriză pentru 
nimeni, elevul Horia Ispas fiind 
laureat — anul trecut, Ia Atena — 

cu titlul de campion balcanic la 
clasa „Optimist".

Clasament : 1. Horia Ispas (C.N.U.) 
3 p, 2. Bai’bu Cristeșcu (C.N.U.)
16.7 p, 3. Iosif Valeriu (Electrica)
18.7 p, 4. Mihai Popescu (Electrica)
29.7 p, 5. Claudiu Gănescu (Elec
trica) 30,7 p.

V. TOFAN

Nicușor Nedelcu, Mircea Faraschiv, 
Teodoru Tudose, Emil Marinescu, 
Ion Călin, Anton Ion, Dan Dumi- 
trașcu, Dumitru Soare, Dima și 
Gheorghe Garofil, Victor Anton, Con
stantin Konig, Vjad Bally, Constantin 
Alexandru și Pavel Bidirel.

Este un lot tînăr — doar 7 dintre 
aceștia ni» vor putea juca anul viitor 
din cauza viratei — format din elevi 
de la liceele „Al. Sahi'a“, „Mihai Vi
teazul", „M. Sadoveaniu", Iridustrial- 
transporturi; de la școlile profesio
nale Auto și Electroaparataj precum 
și din salariați la U.R.A. Obor, 
F.E.M.I., Electroaparataj, Monetăria 
Statului, cu toții absolvenți de școli 
profesionale. Dintre ei mulți sînt 
elevi buni la învățătură (Lazăr, Ma
rinescu, Ion, Călin).

Este interesant de arătat faptul că 
acești rugbyști, care au jucat atît de 
tehnic si spectaculos finala lor cu 
formația Clubului sportiv școlar din 
București, vâdindu-se bine pregătiți 
din punct de vedere fizic într-o par
tidă grea, erau la capătul unei... săp- 
lămîni infernale (de fapt, la al patru
lea joc) : duminică 27 mai (semifinala 
cu Gr. Roșie), marți și joi (jocurile 
cu echipele școlilor sportive din Si
biu și Iași pe care le-au învins cîști- 
glnd „Cupa școlilor sportive"), iar 
duminică 3 iunie, finala!!!

Cine sînt campionii ? Ne-o spune 
tntrenor.ul lor, MARIANA LUCESCU: 
„Sînt toți, fără excepție, niște copii 
i’uminți. Tineri buni, pe care i-am în
vățat să fie bărbați, să aibă cuvînt, să 
nu mintă. In general, toți s-au for
mat la școala aspră a acestui sport 
bărbătesc, ca oameni pe care se va 
putea conta, cred, în viitor. Bineînțe
les, în rugby, dar și în viață. Formăm 
ițe fapt o familie și tocmai fiindcă 
sînt buni, ii iubesc ca pe copiii mei".

Modesto FERRARINI

RUGBY Zilele acestea se desfășoară 
în Capitală Turneul final al câmpie-,la
tului de rU'.;by al școlilor profesionale 
ce aparțin de Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — competiție care 
șe încadrează in manifestările prilejuite 
de aniversarea semicentetiarului clubului 
Rapid. Echipele participante sînt repre
zentative de școli din orașele Galați, 
Oradea, Cluj, lași, Constanța, Ploiești 
și București (2). Intîlnirea pentru locu
rile 3—t se va desfășura simbătă 9 iu
nie, la ora 8,30, pe stadionul Tineretului, 
iar finala pentru locurile 1—2, tot sîm- 
bătă, de la ora 16. pe stadionul (Tulești 
în deschidere la partida internaționala 
de rugby (organizată de asemenea. în 
cadrul sărbătoririi clubnlu, feroviar) 
dintpe divizionara B, Rapid București și 
formația bulgară Lokomotiv Glieorgln 
Pimftrov din Sofia. LOKOMOTIV Gheor- 
ghi Dimitrov v-a juca și Joi 7 iunie, 
la ora 17, cu Rapid, pe terenul Parcul 
Copilului.

GIMNASTICA Au părăsit Capitala, 
pțecînd spre Varna., sportivii _ români 
care vor participa la turneul interna
țional „Nisipurile de aur", programat” 
în zilele de s Și 10 iunie In cunoscuta 
stațiune bulgară: Vanda Ispravnicu, lu. 
liana Simonfi. plviu Mazilu și Ștefan 
Gali • A FOST stabilit programul în- 
trecqrilor masculine ale campionatului 
național de copii, care se va desfășura 
la Cluj intre 16 și 18 iunie. La catego
ria a IV-a participă următoarele echipe: 
seria I: Șc. sp. Tg. Mureș, C.S.M. Re
șița. Liceul B.P. Hasdcu — Buzău, Șc. 
sp. Constanța. C.S.M. Cluj, Șc. sp. 
Bistrița, sănătatea Dej: seria a Il-a: Șc. 
sp. Si. Gheorghe, Clubul sportiv școlar 
București. Șc. sp. Sibiu, Vagonul Arad. 
Șc. sp. Lugoj, șc. sp. nr. 2 Buc.. Șc. 
sp. BrașoV; echipele participante la ca
tegoria ‘a IlI-a au fost, de asemenea, 
împărțite în două serii: seria 1 : Clu
bul sportiv școlar Buc., Șc. sp. Sibiu, 
Lie. B. P. Hasdeu Buzău, Șc. sp. Sibiu 
Gheorghe. C.F.R. Timișoara: seria a ll-a: 
Șc .sp. Tg. Mureș. Lie. nr. 2 Brașov, Va
gonul Arad. Steaua Buc., C.S.M. Cluj, 
Șc. sp. nr. 2 Bue.

TiR CU ARCUL Lâ h’g. Mureș, în ca
drul concursului „Cupa Voința- — la 
care, pe lingă sportivii localnici, au par„ 
ticipat șl arcașii din Cluj —s-au stabilit 
opt noi recorduri .naționale, toate pe câ.- 
tre trăgătorii din orașul de ț pe Mureș. 
Realizatorii noilor recorduri’ Sint : T. 
Kaszonyl (P.T.TA*. ®g. Mueeș) la proba 
de simplu 70 m — 269 p. Z. Benedek 
(Mureșul Tg. Mureș) la 30 m dublu — 
606 p, Maria Kiss (Mureșul) Ia simplu 
70 m — 145 p. Daniela Mătăsariu (Mu
reșul) si Olga Nemeș (P.T.T.R.) la 50 
m — fiecare 139 p, Ida Kovats (Mureșul) 
la M m — 238 p și echipa de junioare 
a clubului Mureșul (Kiss. Kovacs și Mă
tăsariu) Ia proba de simplu F.I.T.A. — 
1745 p (v.r. 1392 p) și la dublu F.I.T.A.
— 3387 p.

TIR Pe poligonul Petrolul din Ploiești 
s-a desfășurat timp de trei zile con
cursul memorial „losif Sirbu", la care 
au participat țlntași din București, Foc
șani, lași și Ploiești. întrecerile au pri
lejuit obținerea unor rezultate valoroase
— cel mal bun fiind cel al lui P. Sandor 
(Steaua), 1156 p la armă liberă 3X40 X. 
De asemenea, au fost înregistrate și 
cîteva recorduri personale. Trofeul — 
atribuit după un clasament întocmit 
pe baza celor mai bune rezultate, după 
un tabel finlandez (!) — a revenit lui 
T. CoIdea (Steaua) — la seniori și lui 
R. Niculescu (Petrolul) — la juniori- 
Alte rezultate armă liberă 60 f culcat 
seniori — P. Sandor și (Ih. Vasilescu 
(Olimpia) cite 595 p, arms' standard 60 f 
culcat șl 3X20 f junioare — Vasilica Ma- 
uea (Unirea Focșani) 586 și 555 p; puș
că cu aer comprimat seniori — T. Coi- 
dea (Steaua) 375 p. juniori — R. Nicu. 
lescu (Pețrolul) 3G6 p.

HANDBAL încheiate odată cu di
viziile naționale A și B, întrecerile ce
lor mai tineri handbaliști — juniorii și 
școlarii — au desemnat cîștigătorii seri
ilor, câștigători care au primit dreptul 
să participe la turneul final, programat 
între 11 și 16 iunie la Bistrița-Năsăud. 
Pentru cucerirea titlurilor de campioane 
ale țării vor lupta următoarele fprmșții: 
Feininin — Șc. sp. 2 Bupprești, Lie. 2 
Brașov, Șc sp. Gh. Gheorghju-Dej, Șc. 
sp. Hunedoara, Șc. sp. Craiova și Șc.

0 CONFRUNTARE 
ATLETICĂ 

CRAIOVA -CÎMPULUNG
La Craiova, în 1964, a pășit pe 

stadion, in calitate de concurentă, 
Argentina Menis, cea care avea să 
devină, după opt ani, recordmana 
mondială a aruncătoarelor de disc. 
Tot Craiova este Urbea din care 
s-a ridicat acum o nouă aruncă
toare, Florența Ionescu, de du
minică recordmană națională a 
junioarelor... Acestea sînt faptele 
și, firește, ele n-au putut trece 
neobservate reporterului. înseamnă, 
deci, că pe plaiurile oltene există 
talente autentice pentru perfor
mantă. Se cere numai ca ele să 
fie descoperite și pregătite a face 
fată aspirațiilor celor mai înalte.

Deocamdată, este drept, mai 
multi metri o separă pe Argentina 
Menis de Florența Ionescu. Dar, 
tot așa, și mai multi ani... Menis 
este născută în 1948, Ionescu în 
1955. Ambele au început însă atle
tismul copetițional la virata de 17 
ani. Această coincidență a debu
tului ușurează unele comparații do 
moment, In 1964, în primul său an 
de activitate sportivă. Argentina 
Menis a avut cel mai bun rezul
tat de 33,94 m. In 1971. sezonul 
de debut al Florenței Ionescu, cea 
mai bună performantă a sa a mă
surat 36,50 m. în al doilea an, 
cifrele au fost : 44,90 m (Menis) 
și 47,70 ni (Ionescu), iar în al 
treilea. 47,02 m și. respectiv. 48,50 
m ! Deci, în afară de faptul că 
acest al treilea an de activitate 
pentru Florența Ionescu se atlă 
abia la început, concluzia care se 
poate desprinde din compararea 
rezultatelor este aceea că junioara 
de astăzi (Ionescu) a avut un start 
mai bun decît junioara de ieri 
(Menis)... Evident, statistica e sta
tistică și ea nu ne poate oferi 
decît cel mult supoziții despre 
ce se va întîmpla în continuare- 
Dar, fată de un asemenea start 
cum este acesta al Florenței Io 
nescu, avem toate motivele să cre
dem că performanțele tinerei atlete 
Cralovene nu se vor opri aici și 
că, odată cu trecerea anilor, cu 
îmbunătățirea tehnicii aruncării 
cu creșterea și dezvoltarea calită
ților fizice, ea se va putea apro
pia tot mai mult de valoarea din 
ultima vreme a Argentinei Menis.

Interesant de remarcat că, Ia a- 
ceasta oră, orașul Olimpiei Cata
ramă, Cîmpulung Muscel, oferă, la 
rîndu-i, o replică pentru Craiov:> 
și, respectiv, pentru Florența Io 
nescu. Este vorba de hruncătoarea 
de disc Mariana Nan (născută în 
1956) care a realizat ..îjltr-un fel 
rezultate și mai ini^rșșș’nte : 39,96 
m (la 16 ani) în 1971. - 47,72 m 
în 1972, 47,08 m în 1,973. Aceste 
două junioare, pericarp contăm 
pentru campionatele.eurdocne de 
la Duisburg, din lună atiflust. sîn- 
tem siguri, vor prileiui r> .frumoasă 
dispută pentru întițătaf^i națio
nală și, cine știe..>j^i‘ȘS^

Ele se vor ofla ițijj''.4ntrceerc 
directă chiar la sfîrșițul săptă- 
mînii, pe stadionul Tineretului din 
Capitală cu ocazia concursului re
publican de jirimăvară al junio
rilor și a campionatelor republi
cane școlare. Așteptăm cu o cu
riozitate legitimă rezultatele a- 
cestei confruntări !

Romeo VILARA

sp. Bistrița; Masculin — Se. sp. pjoicșțl, 
Viitorul CJuj, Lie. Seheș, Șc. sp. Craiova, 
Lie. 2 Iași și Șc. sp. Prașov. După 
cum se vede, la acest turneu final lip
sesc actualele campioane ale țării — Lip. 
2 iași (fete) și Șc. sp. 1 București (bă
ieți) !

ORIENTARE TURISTICĂ : In pădurea 
Grăjdeana — Bucovăț din apropierea 
Craiovei s-a disputat concursul dotat 
cu Cupa Jiul. In proba feminina, 
lupta pentru întîietate s-a dat între 
clujeanca Clara Szabo și bucureșteanca 
Paula Chiurlea. fiecare cîștigind cîte 
o etapă. în clasamentul general, pri
mul loc a fost ocupat de Clara Szabo 
(Metalul roșu Cluj), urmată de Paula 
Chiurlea (I. T. București) și Ecaterina 
Baicu (Dacia București). întrecerea 
masculină a avut ca protagoniști pe w- 
G. Horvathi, I. Gheucă, M. Țjcleanu. • 
în prima etapă a învins I. Gheucă. în 
timp ce următoarea a revenit lui Hor* 
vathi (Metalul roșu Cluj) care a ocu
pat locul 1 și în clasamentul general. 
L-au urmat : 2. I. Gheucă (IPGG Bucu
rești) și M. Țicleanu (Dacia București). 
Alte rezultate — Seniori B (clasament 
general) : 1. C. Anghejuță (Voința Bucu
rești), 2. Z. Szekely (Clujeana Cluj). 8. 
G.’ Oswald (IT București). Junioare :
1. Clujeana Cluj (Corpelța Oprișiu și 
Rozalia Dumitrescu) ; Juniori : Dum
brava Sibiu (K. Hening și N. Pîșu).

LUPTE Reprezentativa de juniori la 
lupte libere a României, care a parti
cipat în R.D. Germană, lâ Rostock, 
la un triunghiular internațional, s-a 
clasat pe locul n. în urma formației 
țării gazdă și îngipțea selecționatei po
loniei. Trei dintre tinerii sportivi ro
mâni s-au clasat pe primul loc : N. 
Eremîa (cat. 52 kg), S. Praja (60 kg) 
și T. Seregply (75 kg). Alți trei lup
tători au dcupaț locul II la categoriile 
respective : G. Anghei (56 kg), FI. Ar- 
senie (81 kg) și I. Paiu (_|_87 kg). • ÎN 
DATELE de disputare ale campionatelor 
republicane de tineret au intervenit li
nele modificări. Astfel, întrecerile de 
libere se vor desfășura la Brașov în 
zilele de 12—14 iunie (și nu la Timi
șoara), iar cele de greeo-romane la 
Timisoara în zilele de 22—24 iunie (în 
Joc de 19—21 VI.). . . -

MOTO Cu desfășuragșă. etapei de 
duminică (a V-a), campionatul re
publican de motocros a intrat In faza 
finală. Iată cum arată, utcriasamentele 
generale în prezent : 250 cmc : 1. Șt.
Chițu (Poiana Cîmpina) 31 p, 2. M.
Banu (Poiana ciinpint<) ’ ’2'4~ p, 3. P.
Lucaci (St. roșu Brașov) 22 p, 4. A.
Crisbai (St. roșu Brașov) 21 p. 5. Fr.
Szinte (Torpedo Zărnești) 11 p. 6. N. 
Murgoci (Poiana Cîmpina) — 6 p ; 500 
cițic — 1—2. P. Filipescu (I.T.A. Țg. 
Jiu) și Tr. Moașa (St. roșu Î3rașpv) 
30 p, 3. C. Goran (Poiana Cîmpina) 25 
p. 4. D. Moțișan (Victoria Moreni) 16 
p, 5. A. Bgnedec (St. roșu Brașov) 9 
p. 6. C. Dovids (St. roșu Brașov) 4 p ; 
juniori — i. Gh. Dproiu (Poiana Cîfn- 
pina) 24 p, 2—3, E. Lucaci (Torpedo 
Zărnești) șț T. isap (Muscelul Cimpu- 
lunșj) 20 p, 4. Gh. Barbu (Locomotiva 
Ploiești) 17 p ; motorete Mobra : 1.
E. Miilner (Torpedo Zărnești) 38 p.
2. I. Lanerănjan (St. roșu Brașov) 13 p. 
3—4. D. Ardeleanu (St. roșu Brașov) 
și D. Zaineg (Locoipotlva Ploiești) 12 P- 
Etapa a Vl-a este programată la Cim- 
plna, în ziua de 17 iunie.

VOLEI Ediția din acest an a com
petiției internaționale de volei dotată 
cu „Trofeul Tomis“, rezervată echi
pelor feminine, care va avea loc intre 
24 și 29 iițlie, la Constăn|a, reunește 
la start echipe din elțta voleiului mon
dial. Cele 8 reprezentative participan
te au fost grupate, prin tragere la 
sorți, după cum urmează : seria I :
U.R.S.S.. Ungaria. Bulgaria, R. D. Ger
mană ; seria a II-a : Japonia. Româ
nia. Cehoslovacia, Polonia o CU PRI
LEJUL întrecerilor din cadrul „Trofeului 
■Tomis“ se va ține și un curs pentru 
candidații la ecusOri'ui de arbitru Inter
național. • 1N ULTIMA- sâ Ședință. Bi
roul federal a desemnat - ca antrenori 
ai loturilor de tineret -Rd -^L. Sorbală 
(feminin), L. Stilea (masculin), în timp 
ce la juniori, a fost numit I. Șoacă, 
iar Ia junioare; E. Scarlat.
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INTRE 30 SEPTEMBRIE Șl 4 OCTOMBRIE, LA VARNA

ÂL X-lea CONGRES OLIMPIC VA REUNI
550 DE PARTICIPANT!APROAPE

Un important eveniment pentru 
■întreaga lume a sportului va avea 
loc —• după cum se știe <— in toamna 
acestui an, la Vama, Conform hotă- 
rîrii luate la a 67-a sesiune a C.I.O. 
(în 1968, la Ciudad de Mexico), Co
mitetul Olimpic Bulgar va face ofi
ciul de gazdă a celui de al X-lea 
Congres olimpic, stabilindu-i locul de 
desfășurare în orașul de pe 
Mărij Negre.

Neglijat de peste patru 
(ultimul Congres olimpic s-a 
în 1930), acest reprezentativ __
al lumii sportive se va aduna, din 
nou, pentru a dezbate problemele 
mișcării olimpice contemporane, pro
bleme ce interesează în același timp 
viața sportivă mondială. Programat 
între 30 septembrie și 4 octombrie, 
în ambianța luminoasă și ospitalieră 
a litoralului bulgar. Congresul olim
pic preocupă intens. Ia această oră, 
pe atentele si inimoasele sale gazde. 
Ne-au convins de acest lucru o re
centă vizită efectuată pe „șantierul" 
viitorului congres, discuțiile purtate 
cu factori de răspundere ai mișcării 
sportive din țara vecină și prietenă.

țărmul

decenii 
reunit 
forum

în programul căruia figurează si o 
Cantată olimpică, opera artistului 
emerit Dimităr Petkov, președintele 
Uniunii compozitorilor bulgari.

In după amiaza aceleiași zile sînt 
prevăzute ședințe de lucru ale C.N.O., 
federațiilor internaționale, ale comi
siilor medicală, de presă și financia
ră. Congresul olimpic, propriu zis îsi 
va ține lucrările în modernul Palat 
al sporturilor din Varna (de la 1 
la 4 octombrie), în timp ce Comisiile 
pentru programul olimpic și pentru 
Academia internațională olimpică lsi 
vor dezbate problemele proprii în 
sălile Casei internaționale a oameni
lor ’de știință „Jolliot Curie".

CELE TREI TEME ALE 
CONGRESULUI

FESTIVITATE DE DESCHIDERE 
IN ACORDURILE CANTATEI 

OLIMPICE

Preliminariile congresului se 
desfășura în zilele de 28 și 29 
tembrie cînd se vor reuni în scurte 
ședințe de lucru Comisia executivă 
a C.I.O., comisia tripartită (cu repre
zentanți ai C.I.O., ai Comitetelor 
olimpice naționale și ai federațiilor 
internaționale de sporturi olimpice), 
delegați ai C.N.O. și, probabil, ai fe
derațiilor internaționale. Deschiderea 
festivă a Congresului olimpic ca și 
a celei dș a 74-a sesiuni a C.I.O. va 
avea loc la 30 septembrie în vastul 
teatru în aer liber din orașul Varna. 
Programul dimineții respective mal 
cuprinde si comemorarea a 50 ani de 
la constituirea Comitetului Olimpic 
Bulgar precum și un concert festiv

vor 
sep-

Ternele abordate în cadrul congre
sului'au fost stabilite si vor fi consa
crate următoarelor probleme :

1. — Perspectivele de dezvoltare a 
ideii olimpice (referent : lqrdul Kil- 
lanin, președintele C.I.O. ; corefe- 
renti : T. Keller, președintele Fede
rației internaționale de canotaj si 
Tr. Martinski. președintele Uniunii 
pentru cultură fizică și sport a R P. 
Bulgaria):

2. — Relațiile C.I.O. cu C.N.O, si 
cu Federațiile internaționale ale 
sporturilor olimpice (referent : van 
Karnebeeck, vicepreședinte al C.I.O. : 
coreferenți : P. Ferri, președintei 
Federației internaționale de scrimă i 
A. de O. Sales, președintele C.O. dir. 
Hong Kong).

3. —- Jocurile Olimpice ale viitoru
lui (refereați : W. Daume si A. Csa- 
nadi, membri ai C.I.O. : coreferenți : 
St. Rous. președintele F.I.F.A.. s; M 
Pescanti, secretar general al C.O.N.I •

comisia de organizare a Congresului 
primise înscrieri de la : 51 membri 
ai C.I.O., 53 delegați al Comitetele* 
olimpice naționale (C.N.O.), 26 dele
gați ai federațiilor internaționale de 
sporturi olimpice, 114 ziariști. Aces
tora 11 se vor adăuga : un deleg rt 
al unei federații sportive interm- 
ționale ce nu figurează în programul 
J.O., 12 delegați ai comisiilor d« or
ganizare ale J.O. de vară si de iarnă 
din 1976, un delegat al Asociației in
ternaționale a presei sportive, un 
delegat al Comitetului Pierre de 
Coubertin precum si 10 foști partici
pant! la J.Q., invitați ai C.O.B.

Menționînd că de la 5 la 7 octom
brie îșj va desfășura lucrările si a 
74-a sesiune a C.I.O. (la hotelul ..In
ternațional" din stațiune-a Nisipuri!» 
de aur) vom sublinia totodată efortul 
gazdelor de a oferi 
ia cele două reuniuni un variat 
gram sportiv-cultural.

partieioapUlor 
t DFO-

VARIAT PROGRAM 
CULTURAL-SPORTIV

APROAPE 550 DE 
PARTICIPANT!

Se prevede că numărul DSrUcipau- 
ților la Congresul olimpic va urca 
la aproape 55a Pir.â uleie trec ;*-

In turneul interzonal de șah

Marele stadion din Vgrna. 
poartă numeie cosmonautului __
Gagarin, va găzdui In zilele de 39 și 
30 septembrie un concurs internațio
nal de atletism și. in după amiaza 
zilei de 30. un meci de fotbal (pro
babil o intilnire din cadrul campio
natului bulgar). Intre 2* septembrie 
și 4 octombrie, pe terenurile de tenis 
din stațiunea Nisipurile de aur »e va 
desfășura un turneu internațional de 
tenis. în sflrsiL le 6 octombrie, sal1 
Palatului sporturilor din Varna va 
adăposti un concurs internatiorLal de 
gimnastică modernă. Ia această pe
rioadă sînt prevăzute, de asemenea, 
excursii pe litoralul tării gazdă, un 
spectacol de operă. marUfestări 
folclorice, nn concert da: de corul 
de copii al KadioteieviziunU bulgare-

Cu vechi si frumoase tradiții de 
ospitalitate, gazdele aregăteec un 
cadru interesant si olăeut Congre
sului olimpic a cărui idee călăuzitoare 
este lairtda* â «emrtficatir exori- 
mată tr. lozinca .Sportul peetni o 
lame pașaică*.

Sebasbsn 6ONIFACIU

care 
luri

•TOS’

LARSEN ESTE IN FRUNTE
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — In 

turneul interzonal de șah de la Le
ningrad, după trei runde, conduce 
marțle maestru danez Bent Larsen 
cu :f puqcte, urmat de Viktor Kor- 
cînoî fURSS) — 2 punete și o par
tidă întreruptă. In runda a treia 
s-a înregistrat prima surpriză a 
.turneului : maestrul cubanez Guil-

le* iiio Estet 1—a m***.ns pe :
campion mondial M-hail Tal 
tURSS). una! dintre favorițu co«- 
ctasuhti. Larsep a d$t^u la 
kal Byrr.» l-a invirj pe
și Tukmakov pe Karpov. S-au ter
minat remiză partidele : Rukart- 
na — Uhlmajtn. Torre — Qaiateras 
si Kuzatin-Hubner

ULTIMELE STARTURI IN CONCURSUL ATLETIC
PENTRU „PREMIUL ZIARULUI PRAVDA'

MOSCOVA. (> (Agerprcs.) — în 
ultima zi a tradiționalului concurs 
internațional atletic „Premiul zia
rului Pravda' au fost înregistrate 
o serie de performanțe valoroase. 
Astfel, sportivul sovietic Mihai Ba
ri ban a realizat cel mai bun rezul
tat iȚiondinl al sezonului în proba 
de triplusalt cu 16,90 m. Cu un 
rezultat excelent s-a încheiat fi 
pr ->ba de aruncarea ciocanului, în 
care victoria a revenit lui Anatoli 
Bondarciuc (U.R.S.S.) cu 73,14 m.

Prezent la startul întrecerilor, 
cunoscutul recordman american Al 
Feuerbach a cișțigat proba de a- 
runcarea greutății cu 20.91 m. Pe 
locul secund s-a clasat Valeri Voi- 
kin (U.R.SS.) 20.18 m. Dublul
campion olimpic la Jocurile de la 
Mupchen, sprinterul sovietic Valeri 
Borzov, a terminat învingător în 
cursa de 200 m cu timpul de 20,7,

iar compatriotul său Serghei Skrip
ka a fost cronometrat în cursa de 
3 000 m obstacole în 8:29,0.

Alte rezultate : MASCULIN : 800
m—; Ponomarev (U.R.S.S.) 1:47.9 

săritura în înălțime — Juravliev 
(U.R.S.S.) 2.20 m; aruncarea suliței 
— Lusis (U.R.S.S.) 85,22 m ; FE
MININ : 200 m — Erika Strophal 
(R.D. Germană) 23,4 ; 400 m — 
Kolesnikova (U.R.S.S.), 52,9; arun
carea discului — Nadejda Serghee- 
va (U.R.S.S.) 58,16 m (recordmana 
mondială Faina Melnik a evoluat 
sub posibilități, ocupînd locul trei 
cu 56,00 m) ; 1 500 m — Glenda 
Risser (Canada) 4:16,2

1

TURUL ITALIEI
Etapa a 17-a a Turului ciclist al Italiei, 

desfășurată Intre Forte dei Marmi și 
Verona (144 km). a fost ciștigatâ de Bik 
Van Linden (Belgia) In «h 45’ 12, ina- 
■ nte» lui Marino Basso (Italia). Boger 
de Valaemlnck (Belgia). Gerber toți cu 
același timp al InvingStorului. Karstens 
(Danemarca), Franco Ongrato (Italia). 
La șase secunde ■ sosit și grosul pluto
nului, ta care se afla și Eddy Merckx. 
Acesta conduce ta clasamentul general 
avtad un avans de 6:59 mta. față de Fe
lice Gimondi.DE PE TERENURILE DE FOTBAL

CfX CIUL ÎNVINSA u iOCWUM FfYENOOiD
ÎN RNAU
instuiu i ce

MGecben. PajtJiese

U.R.S.S. - ROMÂNIA 7-4 LA POLO
HARKOV 6 (prin telefon). 

Miercuri seara s-a desfășurat în lo
calitate prima din cele trei partide 
amicale de polo înțre reprezenta
tivele Uniunii Sovietice, campioană 
olimpică, si cea a României. Spor
tivii români au fost superiori în 
primele două reprize și au condus 
cu 3—2. în final, gazdele au reu
șit să egaleze și să cîțtige cu 7—4 
(2—2, 0—1, 3—0, 2—1).

Scorul a fost deschis de Claudiu 
Rusu (1—0) la capătul unăi acțiuni 
personale. La această situație for
mația gazdă a beneficiat de un 
penalty, acordat cu ușurință de 
arbitrul sovietic V. Popov, dar Fră- 
țilă a apărat. în continuare, Aki
mov și Osipov reușesc să întoarcă 
rezultatul (1—2), iar V. Rus ega
lează (2—2) din superioritate nu
merică. în finalul reprizei, echipa

sovietică a mai beneficiat de o lo
vitură de la 4 metri și Frătilă a 
apărat din nou !

Formația României a luat din 
nou conducerea (3—2) prin golul 
realizat de Claudiu Rusu și a men
ținut-o pînă la jumătatea partidei. 
Apoi,-gazdele au înscris o serie de 
5 goluri (Frolov, Msveuiradze, Bar
kalov, Msvoniradze. Akimov). iar 
reprezentanții noștri unul singur 
(Frîncu).

V. Popov a condus slab următoa
rele formații: U.R.S.S.: Moțiguin —- 
Dreval, Akimov, Smucki, Kabanov, 
Iselidze, Msveniradze. Barkalov. 
Frolov, Osipov, Romanciuk ; RO
MANIA : Frățilă (Slăvei) — Zam- 
fireșcu, Nastașiu, Scheyvan, C. Ru
su, D. Popescu, Cl. Rusu, V- Rus, 
I. Slăvei, Frîncu.ILIE NĂSTASE S-A DISTANȚATIN MARELE PREMIU F. I. L. T.

(Urmare din pag l) Un, lung comentariu este transmis 
de agenția „FRANCE-PRESSE", din 
care se poate cita : „Incepind clin a- 
nul 1972, Nâstase, împreună cu ame
ricanul Stan Smith, domină tenisul 
mondial- Victoria sa la Roland 
Garros este o consacrare deplină, 
pentru că prima oară din 1968 (cînd 
a început „open“-ul în tenis) întrece
rile de la Paris au reunit întreaga 
elită mondială a sportului alb. Ducă 
marii favoriți au fost eliminați rînd 
pe rînd, Nâstase a fost singurul din
tre ei care a rezistat, salvînd presti
giul așilor prin acest succes rar îti- 
tîlnit în analele tenisului : perfor
manța de a nu pierde nici un set 
îptr-o confruntare a celor mai va
loroși jucători. în fața lui Nâstase, 
experiența lui l’ilici nu mai putea 
conta, pentru că românul se Mia 
într-o asemenea vervă de joc, încât 
i-a reușit totul, întreaga gama a lo
viturilor sale, ceea ce a stirnit admi
rație în rîndul celor 16 000 de specta
tori prezenți în tribune".

Cu încheierea turneului de la Ro
land Garros, clasamentul Marelui 
Premiu-F.I.L.T. suferă substanțiale 
modificări, llie Nâstase este în frunte, 
cu 130 puncte, distanțat de cel mai 
apropiat rival, italianul Adriano Pa- 
natta (90 p). Pînă la Wimbledon, vi
itorul mare turneu (în care se acordă 
100 p pentru primul loc), este greu 
de presupus că tenismanul român ar 
putea fi detronat de la șefia cla
samentului.

bile în lungul liniei, voleuri fulgeră
toare, sau readuse în joc ca prin 
minune, mingi lungi, mingi stopate 
— a fost un veritabil recital al lui 
Ilic Nâstase, de-a dreptul omnipre-așa curînd !“ Iar Ph. Chatrier, pre

ședintele federației franceze de te 
nis : „începe o nouă eră în tenis, cea 
a lui llie Năstase, De aci încolo, va 
fi o mare performanță de a putea 
învinge pe român, într-un meci de 
mare miză..."

La rindul său, llie Năstase a făcut 
ziariștilor următoarele declarații : 
„Roland Garros este a doua victo
rie importantă pentru mine, după cea 
de anul trecut, la Forest Hills. Sînt 
desigur foarte mulțumit că ani cîști» 
gat la Paris, deși mă așteptam la a- 
ceasta deoarece terenurile de zgură 
îmi con) in. Poate că nici o dată nu 
am jucat atit de bine ca in 
turneu. Cred că am progresat 
plan tehnic, dar mai ales dip 
de vedere a| condiției fizice 
rezistenței nervoase mă simt 
rior in raport cu anii trecu ti. Am 
ajuns la un echilibru care )p)i dă 
speranța să mă comport la înălțime 
șj in viitoarele turnee. în timpul 
partidei eu Pilici vintul a bătut pu
ternic. De aceea am evitat loviturile 
in forță preferind să liftez mingile 
trimise de adversarul meu" a înche
iat tenismanul român. învinsul sân 
d.a it.'_ Nikola Piljci.

să explice. 
„ _me e l-« deranjat in mod deo
sebit in jocul iui Năstase. el a răs- 

: -TotuL_ .țm încercat imposi
bilul. dar Năstase era prea puternic 
pentru mine. In plus mă simțeam si 
foarte obosit, după eforturile depuse 
in semifinala cu Panatta".

Tot „I.’EQCIPE" îl numește pe 
Năstase „un virtuoz", iar in „L'IIL- 
MAN1TE" t se spune „magicianul". 
In cran:ca șporțivă a acestui ziar, 
este mențiareil : „De partea Iui Pilici. 
linia de fund a terenului avea parcă 

ini< de metrț, atit de greu puica 
ajunge el la mingile, parcă vrăjite, 
ale românului.'..* Sub semnătura cu- 
: • tvclui cronicar sportiv Gerard de
Peloux. „LE FIGARO" scrie : atingi 
in cruciș, din toate unghiurile posi-

CAMPIONII
DE LA ROLAND GARROS

(de la a 44-a ediție)
1945:Y: Petra; 1946: M. Ber

nard; 1H7: J. Asboth: 1913: F. 
Parker; 1949: F. Parker; I9po; 
B. Patty; 1951: J. Drobny; 1952: J. Drohny; 1953: K. RosewaJ); 
19S4: T. Trabert: 1955: T. Tra
bert; 1956; L. Road; 1957: Ș. Da
vidson; )95S: M. Hose; 19.59: N’.
Pietrangell; i960: N. PietrtfageU; 
1961: M. Santana; 1953: B, * 
ver ; 1963 : K. Emerbon : 
M. Santana ; 1935 : F.
1966: T. Roche; 1867: R. Enierșon 
1968 :K. Rose wall; 1969: 
1970: 4, Rodes ; 1971: 
1972: A. Gimeno; Î973:
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BIHOR,
Spariachiada 

comerțului — in plină desfășu
rare

DiNAA*.O KIEV ÎNVINSA 
LA MOâCOVA

îcaai Zazîa Voroș’- 
cu scorul 

a Moscova. Alte 
ak Mos- 
T.fi.K.A.

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

AMPLOARE ÎN JUDEȚELE 
ARAD Șl SUCEAVA

R. 
J. 
I.

La- 
1964: 

Sterile : 
............. » 
Laver; 
Kodes ; 

Nâstase.

Pumas inzent pc teren41. Iar Jean 
„COMBAT* : „Cu tot vîntul puternic, 
mingile iui Mstase aveau atita pre
cizie, de parcă erau trimise direct cu 
mina în terenul advers. Era adevă
rată magie.MARI SURPRIZE LA FORO ITALICO

(Agerprcs). — Lg Foro
Roma, unde în aceste

Rădăuți și în comunele învecinate 
acestor orașe. Este o inițiativă lă
udabilă a C.J.E.F-S. Suceava și a 
factorilor cu atribuții în domeniul 
educației fizice Si sportului de masă 
destinată Să popularizeze ciclotu
rismul, să-i asigure o tot mai largă 
răspîndire în rîndul copiilor, tine
relului și al adulților.

Alte două inițiative frumoase în 
Țara de Sus : prima — o întrecere 
populară de tenis de cîmp. cu par
ticiparea a peste 150 de copii. Pe 
cele 5 terenuri ale municipiului 
Suceava sportul alb va avea du
minică o zi plină. în a doua — 
găzduită de Sala sporturilor din o- 
rașul de reședință — se vor între
ce cîștigătorii competiției de tenis 
de masă selecționați de la nivelul 
Comunelor și orașelor.

Așadar, cîteva acțiuni sportive 
interesante care vor polariza aten
ția untti număr important de tineri 
șl tinere, (t, st),

în organizarea asociației sportive 
Spartac din Capitală se desfășoară 
în prezent întrecerile din cadrul 
primei ediții a Spartachiaciei co
merțului. Pînă acum, in disputele 
de șah, tir. volei, atletism, mir.i- 
fotbal, popice și la concursurile de 
orientare turistică au luat parte 
peste 600 de tineri si tinere. Cîteva 
rezultate :

Șah — I. Opaiț (I.C-S. Victoria) : 
tenis de masă — 
tunul) ; cros — 
fercontinentai) ; 
(Alimentara 8).

La întrecerile 
cite 8 echipe de fete și 10 de bă
ieți. la minifotbal 3 de fete si 16 
de băieți, iar la orientare 
aproape 100

OCTAVIAN

nerală nr. 6 (antrenor, wof. 
LoLdi) eu Hte de puncte, 
rite următoare. Sooala 
nr. 7 tprof. GUela hurta) 
la generală nr. 4 tprof 
Dragoș).

în toamnă. cupa re 
cursurilor, v® avea ioc ret; 
petiției

Alifa 
Pe locu- 
generală 
și Șma* 
Meiin<a

errn-
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Gh.
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turistică
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SATU MARE : Cursuri popu
lare de natație

Continuînd o frumoasă tradiție, 
Consiliul județean al Organizației 
pionierilor reia, într-un plan lărgit, 
acțiunea de organizare a cursurilor 
populare de natație. Astfel, de la 
începutul acestei luni se desfășoa
ră cursul „înotul pentru toți”, iar 
de la 15 iulie va fi lansată acțiu
nea „Delfin ’73". Ambele sînt adre
sate copiilor și elevilor din școlile 
sătmărene și 
de-a lungul a

TG. MUREȘ : Finala 
lului atletic școlar

Pe stadionul „23 August-* din 
municipiul nostru a avut loc eta
pa finală a Festivalului atletic șco
lar rezervat elevilor născuți intre 
anii 1958—1963. Au luat startul e- 
chipele situate pe primele două 
locuri în grupe, la etapa prelimi
nară, la care au participat peste 
500 de elevi și eleve din cele 20 
de școli generale ale municipiului.

Pe locul I s-a situat Școala ge-

GRUPUL ȘCOLAR LT.B. 
închiderea anului sportiv

Ps Stadionul Tinez'Kuiui d.n 
Colon lina a avut tac festivitatea 
închidere a anului sportiv de 
Grupul școlar I.|.B Cu această 
cazie s-au disputat diferite tn 
ceri, susținute de elcvsj de la L 
și de cei invitați, reprezentind 
ceele nr. 10. 11. 12 Și 37. Liceul 
dustrial de artă grafică etc. In 
tal. aproape 2 000 de tineri și 
nere.

încheierea anului sportiv școlar 
la LT.B. a fost marcată totodată 
de desfășurarea unei competiții de 
cros, cu participarea elevilor din 
sectorul 2 al Capitalei. Au luat 
parte circa 1 500 de concurenți

De mep.ționat contribuția cadre
lor didactice de specialitate de la 
Grupul școlar I.T.B. și de la uni
tățile școlare invitate, la reușita 
acestei frumoase acțiuni, precum 
si spriiinul tehnic acordat de Con
siliul de educație fizică și sport al 
sectorului 2.

I05*

G. OCTAVIAN

ele sînt programate 
mai multe serii.

ȘTEFAN VIDA

BIERTAN (Sibiu):COMUNA
Program cultural-sportiv susți
nut de elevi

în localitate a avut loc o inte
resantă acțiune cultural-sportivă cu 
participarea elevilor de Ia Școala 
generală nr. 4 din Mediaș și din 
Biertan. Cu acest prilej numeroșii 
spectatori prezenți în jurul tere
nurilor de sport au putut urmări 
partide de volei, handbal și fot
bal precum și întreceri atletice.

în programul artistic, desfășurat 
în continuare, au fost prezentate 
dansuri populare românești, ger
mane și maghiare precum și o sce
netă intitulată „Reporter în orășe
lul copiilor".

R. ZAMFIR

ROMAN : Duminică sportivă 
cu 3 000 de participanți

în orașul nostru a avut loc o 
frumoasă duminică sportivă, punc
tată de întreceri de minifotbal, 
handbal și jocuri distractive pre
cum și de un program artistic sus
ținut de formațiile sindicale din 
localitate.

Acțiunea desfășurată în incinta 
ștrandului municipal a fost orga
nizată, în colaborare, de C.M.E.F.S. 
și. Consiliul municipal al sindicate- 
Lor.

G, GROAPA

L< baxfeet a S tA. a suferit o
- eui iz '>

Itala. america r. « j p^ar-
d-: cu 14 («â—U) in țțța
vapRzieBtniveî KaUeL Ce! mai bun jucă- 
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■-un alt joc. forma
ts cu SG—71 (3«—3J) 
Sao Paulo.
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tapa a Turulu, ciclist a! 
ritâ pe traseul Majdan- 
tiâț a fost ci^t gatu
E» 5:rfco'.vsk:. cu timpul 
ciasamentul general in-

a
Cursa cicliști Piris — Roubaix, rezer
vat! amaâorficT. a fost ciștigată la ac-
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DEEUT LA TELEVIZIUNE

zileAni de zile membră a lotului 
național de gimnastică artistică ai 

tva a dat 
și sponta- 
diferitelor

tuaîa eâ-iie da rutierul francez Patrick 
Beon. cronometrat pe distanța de 232 
km in 5h 04,3. îp aceiași timp cu în- 
vingăturul aq fost clgsași in ordine 
francozu] Claude Behu. belgianul Rene 
Ditien. francezii Patr ck Co-linet. Andre 
Corceau și Maurice Legrand.

Rezultate înregistrate în turneul de te
nis de la Manchester: Keldie — Ber
man 7—5. 8—6: Bemasconi — Parkin
6—a. 6—3: T Ulrich — Wheatley 6—2. 
6—2: Singh Southworth 6—1. 6—3: War- 
boys — Montano 6—1. 3—6. 7—5.

Boxerul danez Tom Begg a acceptat să-1 
intilnească pe argentinianul Vicente Ron
don. fost campion al lumii. Meciul va 
șvya jug ia lț Juaie, la Copenhaga. In 
uL.nvjl nioc:. Buns l-a îr.Vins iâ puncte 
pe americanul Mike Quarry.

**Z Z L -2** —

eze dm ce in ce

AUTOMOBILUL SUPERSONIC
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PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI 
FIZICE SI SPORTULUI LA BRASOV

(Urmare din pag i) ------------------------------------- ,--------  
tionăm ca în toată zona dintre 
blocuri și calea ferată să „implan
tăm" terenuri de joacă și sport, 
imprejmuind-o cu o perdea de 
pomi. în spațiul dintre stadionul 
ICIM și Calea București — loc per
fect de recreare și plajă — vom a- 
menaja miniterenuri de fotbal, te
nis, volei, baschet, porticuri de gim
nastică, aparatură simplă de joacă 
pentru copii etc. în zona gării noi 
se va amenaja un teren de volei, 
la intersecția străzilor Hărman și 
Victoriei, precum și o platformă de 
joacă pentru copii, mobilată cu a- 
paratură în spatele magazinului 
Dacia.

în ceea ce privește bazele spor
tive școlare, au fost deja bitumini- 
zate terenurile de sport ale liceelor, 
nr. 1 A. Șaguna, Unirea, nr. 3. ale 
școlilor generale nr. 3, 10 și 17 și 
altele. Vom continua acțiunea în
cepută pentru asfaltarea tuturor 
terenurilor din școli pe care se va 
putea practica mai ușor baschetul, 
handbalul. voleiul, tenisul, și în 
general multe forme de activitate 
fizică. Cunoscînd că numărul popu
lației școlare brașovene este mare 
și în continuă creștere este eviderțt 
că preocuparea noastră pentru în
mulțirea spațiilor de joacă, de

agrement trebuie sâ spo- 
ca in 
pentru viitor 
școlilor cu săli
Am comandat

această
la

idee ne 
dotarea 

de g;m- 
la dife-

sport și 
rească, 
gîndim 
tuturor 
naștică.
rite întreprinderi induștrlale — 
și se află în lucru — dip fqaduri 
comune ale Consiliului popular și 
ale asociațiilor de locatari, apara
tură ele joacă și gimnastică, por
ticuri, fabricate în serii mai ’nari 
șj egre vor fi instalate în spațiile 
verzi și de joacă dintre blocuri, 
in cartierele noi populate. în acest 
fel. credem a lărgi considerabil 
baza materială, mijloacele concrete 
de stimulare și atragere a copiilor 
spre exercițiul fizic sistematic. In 
afara planului nostru, elaborat îm
preună cu C.J,E-F.S„ mâi sînt cîte
va uzine de exemplu (Tractorul), 
precum și Universitatea Brașov 
care se Vor îngriji de amenajarea 
unor terenuri și respectiv de parcul 
studențesc de sport și recreație de 
la Dirste.

Cred că pretcupările noastre con
crete sînt semnificative și dorin1 
ca toți cetățenii, tot tineretul să fie 
alături de noi pentru realizarea 
lor. Acesta măsuri vin să dove
dească hotârîrea noastră de a ne 
îndeplini integral sarcinile care ne 
revin prin Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R.

Bu!g»riei. \ era M.irin 
dovadă de multă grație 
neitats in executarea 
exerciții.

De curind. cunoscuta 
sofiotă, multiplă campioană 
țârii, a susținut un nou 
de spontanei 
fele camerelor de luat ved, 
cațit^ ae corr.ențțț’oare 
viziunii c-JLum -După aprecierile 
telesp«tTilU-iIoBîgi»e au urmărit 
transmisiile turneului de gimnas
tică „Tribuna studențească", debu
tul fostei maestre a eșarfelor și 
cercurijo^ s-a îjiscris ca o verita
bilă reușită

Noua salariată a secției de sport 
a Televiziunii din Sofia jși anunță 
ipteniîa 
meciuri

sportivă 
multiplă campioană a 

susținut un nou examen 
ite. debutind în spa- 

i. in 
a tele-

de a comenta în viitor 
de fotbal'

și-

DE
OPT MILIOANE 
EXEMPLARE ANUAL

Editura 
sport" 

peste “ , . f
milioane de exemplare anual !

în U.R.S.S,. după ujtimele statistici. 
45 de milioane de cetățeni practică spqr- 
țu| în mod regulat, iar numărul antre
norilor și profesorilor de specialităte 
depășește 235 QOâ. Aceștia sînt. în prin
cipal. cititorii cărților editate de ..Fizkul. 
tyrg i sport-, editură recunoscută pen
tru volumele dedicate metodicii, specia
lizării și perfecționării sportive.

Printre autorii cărților publicate în 
ultimul an se numără celebrități ale 
sportului sovietic, ca alergătorul Valeri 
Borzov, campion european . și olimpic, 
hocheistul Via-eeslav Starșinov. șahistuJ 
Mihail Tal fost cam pip A: al lumii.

De p deosebită popularitate se bucură 
publicațiile din ciclul „Stele ale spor
tului mondial**, din -care - au apărut — 
alătu^Ț de yjgțile pnor sportivi sovietici 
de fpunțe — biogf-afiîțe'lui Laszlo Papp 
Jean Claude KUIy. Ard zSȘhenk etc. De 
remarcat faptul câ ,coj mai mare număr 
de titluri a fost dedicat în ultima vre
me șahului, sport care în Uniunea So-

i
sportivă sovietică „Flzkultiwa 

inregistrează un bilanț record : 
150 de t ti uri și aproximativ qpt

Un automobil care poate depăși 
viteza sunetului se află in prezent 
in construcție in Uniunea Sovie
tică. Bolidul supersonic, denumit 
,.Khad>3*, care are o lungime de 
11 metri și 1,30 m înălțime, va 
putea dezvolta o viteză de 1200 
km h. Asemănător unei „păsări 

• misterioase", el are o formă aero
dinamică fiind prevăzut lateral cu 
mici aripioare Constructorii săi, 
specialiștii Institutului pentru au
tomobile și șosele din Harkov, 
speră să înceapă primele experi
mentări anul viitor.

FOSTER SE ANTRENEAZĂ 
CU FRAZIER I

Bob Foster, campionul mondial de box 
profesionist al categoriei semigrea, se 
antrenează în prezent la Albuquerque, 
in statul New Mexico. în compania 
ex-camp:onului lumii la toate categori
ile, Jpe Frazier, in fața căruia a - 
dut în 1970 prin K. O. in rundul II.

Managerul lui Frazier a semnat recent 
Un contract cu Bob Foster, obligîndu-1 
pe „marele Joe- să apară pentru prima 
oară în ripg pe post de. . . sparring part
ner ! Antrenamentele celor doi pugi- 
liști se desfășoară in sala de sport a 
poliției din Albuquerque, oraș în care 
Bob Foster îndeplinește funcția de șerif 
adjunct.

„STRADA HERBERGER"
în. ciuda faptului că s-a retras 

de mai muRi ani din activitatea 
practică, cunoscutul antrenor vest- 
german Sepp Herberger rărnîne 
una dintre personalitățile mar
cante ale fotbalului european, de 
al cărei nume se leagă cucerirea 
titlului mondial din 1954. Prezent 

încă în ciuda vîrstei înaintate în 
tribunele stadioanelor. „unchiul 
Sepp" este vizitat adesea de teh
nicienii fotbalului vest-german, 
între care și actualul selecționer

ROMA 6 
Italico din
zile se desfășoară campionatele in- 
tema|ionale de tenis ale Italiei, a 
fost înregistrată o mare surpriză : 
jucătorul maghiar Peter Szoke a 
reușit sâ-1 învingă cu 7—6, 7—6 
pe celebrul campion australian 
John Newcombe. într-o partidă e_ 
chilibrată. cehoslovacul Jiri Hrebec 
l-a întrecut în 
6—2. 6—4 pe 
Connors.

Alte 
lor — 
Russel 
Fairlie 
Stockton 7—5. 6—3 ; Di Maiteo — 
Gottfried 6—2, 6—3 ; Drysdale —

trei seturi : 2—6, 
americanul Jimmy

din turul II : Tay-rezultate
Toci 6—3, 6—2 ; Richey 
6—1, 6—0;
6—4, 6—4 ;

Pasarell 
Jovanovici

Masters . 6—3, 6—3 ; Ashe — Chan- 
lreau 6—4, 6—4; Okker — Pala 
6—4, 7—6 ; Case — Gisbert 6—3, 
6—4. Alte rezultate surpriză : Ko
rotkov — Richey 6—3, 6—2; Pasă- 
rell — Ashe 6—2. 6—2; Zugarelli— 
Gorman 7—5, 6—7, 7—5; Domin
guez — Pițici 3—6, 6—3, 6—4!

Rezultate . din concursul feminin : 
Laura Duponț — Nathalie Fuchs 
1—6, 7—6, 7—6 ; Chris Evert — 
Katalin Borka 6—0. 6—0 ; Helga 
Masthoff — Isabel Fernandez 6—3, 
6—3 ; Pamela Teeguarden — E- 
velyn Terras 6—0. 6—1 ; Katja E- 
binghaus — Raquel Giscafre 7—5. 
6—4 ; Fiorella Binicelli — Razuko 
Sawamatsu 6—2, 3—6, 6—4.

TURNEUL FEMININ DE
Ieri dimineață au fost reluate oar- 

t-’dele întrerupte ■ Makai — Juneu 
1—0, Reieher — Erețovg 1—0. Stad
ler — Sunnucks 1—■>, Timmer — 
Troiansța 3—1,

Aseară. în runda a V-a, s-au dis
putat 
c-her 
1—O,

partidele : Sunnucks — Rej- 
fntreruplâ, Levitina — Bratova 
PoliLroniade — Stadler s—

ȘAH DE LA TIMIȘOARA
Timmer — Baurnslarțk 6—1, Jurc- 
zynska — Troiansk^ 1—0, Juneu — 
Holztein întrerUDtâ, Veroci — Makai 
V:—-*.2.

!n clasament : 1. Levjtina 4,5 p 
2. Poliiironiade 4 p, 3. Baumstarck 
3.5 p, 4—5. Jurczynska și Veroci 3 p 
6 Makai 2,5 p. 7. Krotova 2 p.

P. ARCAN, coresp. jud.

-i! r- v- v v v' v' v' # -'!<• # v- # V- -’X

Acrobație deasupra va
lurilor.^
Tom Skelly 
sește. pentru 
schi urile in 
re-l urmează 
cultătoare pe

Australianul 
ifi pără- 

o clipă, 
apă, că
ință as- 

-traseu.

J■5

■

■,

I | | |

M: -;.ț

afle di-H. Schiin, interesați să-i 
versele opinii...

Pentrp a ajunge la locuința lui 
Herberger, amatorii nu trebuie să 
facă eforturi prea mari. Fostul 
antrenor al echipei lui Fritz Wal
ter și Rahn locuiește în localitatea 
Kochensgchsen, pe strada... Sepp 
Herberger '

După toate probabilitățile, este 
singurul antrenor din lume egre —- 
intre alte onoruri — are o stradă 
proprie.

DOBORÎREA GIGANTILOR
După cucerirea Everestului, eveniment 

de Ja cars s-au__împlinit recent douăzeci 
de ani. prea puț'ne vîrfuri din masivul 
Himalaya an mai rămas necucerite de 
dîrzenia alpiniștilor.

Unul din acești ultimi giganți — pe al 
căror vîrf neatins încă, omul și-a făcut 
recent apariția — este vîrful Djalung- 
Kang (8 500 m). situat în partea de est 
a mas’vului Kandceridjang.. unui din 
cele mai periculoase trasee din Hima
laya. O expediție iapoțieză, corppusă din

13 persoane, a reușiț să 
vîrf, <Jupâ eforturi care 
lupi.

Djaiung-Kang este al cincițea pisc din 
lume ca înălțime șj a mai fost atacat — 
fără succes — de trei expediții âțperi- 
c$ne și una -----------

ajungă pg 
gu durai două

„GAZELA

Celebra

norvegiană.

NEAGRA" REVINE 
PE PISTĂ?
sprinteră americană 

V/iJmp Rudolph. „Gazela neagră" 
care la Olimpiada de la Roma dip 
196(1 a cucerit trei medalii de aur, 
a declarat recent presei că speră 
să-și reeîștige supremația, in 1976. 
la Montreal. Reyipe, așadar, pe 
pistă ? Nu. Performanța ar uutep 
fi reeditată de fiica ei, Yolanda. îp 
'.’îisță de 12 ani. Yolanda 
remarcată ele antrenorii 
olimpic american — Ira 
spp, Willip May și Willjp
care s° ocupă acum de pregătirile 
tinerei atlete.

a și fost 
lotului 

Murchi- 
V.'j.ite —



CONTINUĂ SURPRIZELE: OASPEȚII AU 

CINCI PUNCTE IN ETAPA DE
♦

ClSTIGAT

IERI

Steagul roșu kd MAREA SURPRIZĂ A ETAPEI UN MECI CU PERIPEȚII LOCALNICII AU AVUT
CRAIOVA, 6 (prin telefon)
Revista „Fotbal" care a apărut 

astăzi (n.r. ieri) la Craiova a fost 
literalmente smulsă din mina vîn- 
zătorilor de ziare, întrucit pe pri
ma pagină, fericiți, salutau publi
cul bucureștean jucătorii Univer
sității Craiova, după meciul cu 
Steaua...

Tocmai astăzi, adulați! acestui 
public pasionat după fotbal și 
după echipa lor, au dezamăgit 
complet zecile de mii de specta
tori. Au dezamăgit nu numai pen
tru că au fost învinși pe teren 
propriu — ceea ce nu s-a mai în- 
timplat de multă, foarte multă 
vreme — dar mai ales pentru că 
au jucat cu adevărat slab. De fapt, 
curioasă ni s-a părut alcătuirea e-

....... \ —---------
Stadionul Central : teren acceptabil ; timp călduros ; spectatori, apro

ximativ 35 000. A marcat : MATEESCU (min. 14). Raportul șuturilor Ia poartă, : 
17—6 (pe spațiul porții : 7—2). Raportul de cornere : 15—4.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Manta — Niculescu. Deselnicu (min.
64 Bădin). Sameș. Velea — Strîmbeanu, Niță (min. 69 Bondrea) — Țarălungă, 
Bălan (min. 64 Deselnicu), Oblemenco. Marcu.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE -
Hîrlab — MATEESCU, Cadar — Anghel,
46 Gydrfi, min. 82 Papuc).

A arbitrat C. NICULESCU *★*
A. Grigorescu (toți din București). 

Cartonașe galbene : Jenei. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : Universitatea

- ANGHEUNI, Jenei, OLTEANU. 
ȘERBANOIU, Balint. Iambor (min.

♦ *, ajutat la linie de A. Bentu și

Craiova — Steagul roșu 3—O (1—0).

V

PE MALUL MARII
SP. STUDENȚESC 1(1)

MAI MULTE OCAZII...

chipei încă de la 
teren, fără Bădin, 
tisfacție în meciul
Bălan vîrf avansat, avînd in spa-

alinierea ei pe 
care dăduse sa- 
cu Steaua și cu

Un autogol in minutul 90...

f TG. MUREȘ, 6 (prin telefon)
' Meci de cumpănă pentru ambele 
echipe, A.S.A. știa că nu are voie 
să piardă, U.T.A. știa că un punct 
i-ar face ceva mai frumoase ur
mătoarele zile fierbinți. Și din a- 
aceste calcule, atîtea oboseli, atîtea 
tensiuni... Pentru a scăpa de griji, 
gazdele au forțat din start golul 
psihologic, practic din primele se
cunde șutul lui Hajnal avînd să a- 
nunțe că Vidac e foarte crispat. 
Dar arădenii se apără supraaglome
rat, matur, iar atacanții localnici nu 
speculează cele ,trei minute 
de foc“ (min. 13—15) cînd Vi
dac se pierde cu firea la șuturile 
lui Mureșan și Varodi, iar Pojoni 
scoate, ca prin minunte, mingea 
de pe linia porții. Și așa, gazdele

Stadion „23 August": teren moale; 
timp ploios: spectatori circa 11 000. 
au marcat NAGHI (min. 48). DOMI 
DE (min. 77) și PETESCU (min. 99, 
autogol). Raport de cornere: 10—2. 
Raportul șuturilor la poartă: 18—8 (pe 
spațiul porții: 12—2).

A.S.A. Nagel — Szollosl, UNCHIAȘ, 
ISPIR. Kiss — VAKODI, B618nl — 
CANIARO, Naghi, Mureșan, Hajnal.

U.T.A.: Vidac — ftlrău, SCHEP, 
Po.ionl. popovici — Condruc, PETES
CU, Broșovschi — Kun H (min. 

82 Calinln), DOMIDE. Sima.
A arbitrat NICOLAE PETRICEA- 

N’U **♦*, ajutat la linie de C. 
Manușaride șl M. Buzea (toți din 
București).

Cartonașe galbene: Naghi. 
Cartonașe roșii: nid unul. 
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve: A.S.A. —

1—0 (0—0).

ocazii foarte mari, însă șutul-fulger 
al lui Caniaro (min. 53) întilnește 
bara orizontală: Mureșan și Naghi 
„înfloresc" inutil două faze simple 
iar Vidac își revine și salvează in
credibil (min. 61—62 și 73). Scăpa
tă de presiune, U.T.A. forțează pu
țin atacul și egalează în min. 77. 
cînd, la centrarea lui Condruc. 
DOMIDE se înalță excelent și la 
lovitura sa de cap, deși atinsă de 
Nagel, mingea nu se oprește decît 
în colțul de sus. Egalarea voia să 
fie, de fapt, sancționarea superfi
cialității cu care atacanții militari 
(și mai ales Naghi și Mureșan) iro
siseră acele foarte bune momente 
de la începutul reprizei secunde. 
Dar, în ultimele secunde ale minu
tului de prelungire, arătat de ar
bitru, la un ultim atac, de fapt 
după o fază fixă, Petescu trimite 
cu capul pe spate, acasă, dar Vidac 
ieșise neinspirat spre balon și min
gea intră cu boltă, nestingherită în 
poarta goală.

Mircea M. 1ONESCU

tele lui o linie intermediară alcă
tuită din Țarălungă, Oblemenco și 
Marcu.

Craiovenii încep exploziv, cîteva 
acțiuni de atac ale lor sînt salu
tate cu ropote de aplauze și toată 
lumea se aștepta la o victorie fa
cilă. Dar Steagul roșu, confirmînd 
forma bună demonstrată la Cluj, 
în meciul de duminică cu C.F.R., 
știe să stopeze entuziasmul forma
ției universitare și contraatacurile 
sale se dovedesc foarte periculoase. 
De pildă, in min. 14 mingea circulă 
pe traseul Olteanu — Hirlab — Ba- 
lint și de la acesta ajunge la MA- 
TEESCU, care scapă de sub supra
vegherea lui Strîmbeanu și Sameș 
și șutează plasat de la 11 m : 1—0.

De aici înainte, vom asista, la un 
adevărat asalt spre poarta lui A- 
damache. atacurile se succed fără 
încetare, dar înaintașii craioveni se 
încurcă reciproc, driblează la ne- 
sfîrșit, încetul cu încetul se cui
bărește în sufletul lor perspectiva 
înfrîngerii. Degringolada este tot 
mai vizibilă. De partea cealaltă, 
elevii lui Proca își marchează strict 
adversarii și nu le dau acestora 
posibilitatea să combine sau să șu- 
teze. Notăm o bară a lui Bălan 
(min. 33), dar și posibilitatea de 
gol a lui Iambor (min. 35) care a 
profitat de faptul că Deselnicu ie
șise din dispozitiv. Au mai existat 
situații de gol la poarta lui Ada- 
mache, spiritele s-au încins la un 
moment dat, dar nimic n-a mai 
fost posibil, nici măcar pentru e- 
galare.

CONSTANȚA, 6 (prin telefon)
Meci aspru, pe alocuri dur, între 

două echipe aflate în lupta grea 
pentru - evitarea retrogradării. Se 
anticipa că Sportul studențesc

Stadion 1 Mai: teren bun;, timp 
foarte frumos; spectatori aproxima
tiv 12 000. Au marcat: LEȘEANU (min. 
22). MĂRCULESCU (min. 57 și 75). 
I. CONSTANTIN ESCU (min. 74 din 
penalty) și CARAMAN (min. 83). Ra
port de cornere: 12—2. Raportul șutu
rilor la poartă: 29—7 (pe spațiul por
ții 13—4).

F.C. CONSTANȚA: Ștefănescu — 
Ghirca. Antonescu, BALOSU, Nistor
— I. Constantinescu, Oprea (min. 53 
Mihu) — TANASE, MĂRCULESCU, 
CARAMAN, Turcu (min. 46 Radules
cu).

Sp. STUDENȚESC: Suciu — Jurcă, 
KRAUS, M. Sandu. Manea — Cazan, 
Culda — LEȘEANU. Tănăsescu. O. 
lonescu, Moldoveanu (min. 72 Chi- 
haia).

A arbitrat NICOLAE RAINEA (Bîr- 
lad) ajutat cu ereșeli la linie
de T. Trandafir și Gh. Ștefănescu 
(ambii din Galați).

Cartonașe galbene: M. Sandu. Mol- 
doveanu, Nistor

Cartonașe roșii: nici unul 
Trofeul Petschovschi : 9 
La tineret-rezerve:

— Sportul studențesc
F.C. Constanța

4—1 “ ~(3-0).

U.T.A.

se vor calma, oaspeții vor trece 
si în cealaltă jumătate de teren, 
însă fără ambiții ofensive, singura 
lor ocazie, creată de Sima (min. 
38), fiind irosită de ezitările lui 
Condruc. Formația gazdă pretinde 
un penalty în min. 40, dar Pojoni 
intervenise la balon, pe un teren 
alunecos : arbitrul e atent, însă, și 
lasă jocul să continue... Ceea ce 
înseamnă că echipa militară tre
buia să 
secundă, 
ultimele 
priu, cu 
cău.

„Rețeta11 pare că e găsită imediat 
după pauză. Pentru că A.S.A. in
tră foarte decisă, Unchiaș șutează 
bine, din careu, (min. 48), balonul 
e respins, la NAGHI care, cu calm, 
face o piruetă, la un pas de linia 
porții, și înscrie. Golul descătușea
ză ofensiva mureșeană, care, în cea 
mai bună perioadă a sa, are cîteva

rezolve totul în repriza 
așa cum se întîmplase în 
două rjartide pe teren pro- 
C.S.M. Reșița și S.C. Ba-

(Urmare din pag. 1)

extrem de periculos în prima re
priză prin forța loviturilor — Si- 
mion a abordat lupta cu prudența 
cuvenită, s-a apărat bine împotriva 
contrelor de dreapta și, din perma
nentă mișcare, a punctat cu directe 
de stînga, făcînd totul ca să nu 
i-ămînă dator adversarului. Dacă 
pînă în ultimele 10 secunde ale re
prizei se putea spune că pugilistul 
român a fost oarecum dominat, el 
a șters această impresie cu o reu
șită serie de lovituri. înainte de 
sunetul gongului. Din nou prudent 

l'

Mircea TUDORAN

de pe terenul(după semi-eșecul 
propriu de duminică) nu va rezis
ta prea mult atacurilor dezlănțuite 
ale echipei de pe litoral care, cu 
numai trei zile în urmă, surclasase, 
pe același teren „șepcile roșii" clu
jene. N-a fost, însă, chiar așa. Mai 
bine de trei sferturi din meci, 
atacurile în valuri ale constănțeni- 
lor, chiar și cu fundașii de margi
ne (în special Ghirca) s-au lovit ca 
de o stîneă de apărarea grupată, 
fermă și bine dirijată de acest ini-

mos Kraus, aflat parcă la a doua 
tinerețe fotbalistică. Bucureștenii 
au așteptat calmi incursiunile ofen
sive ale gazdelor, care au 
prin aceea că au centrat 
înalt, în fața porții lui 
mingi ușor respinse de M. Sandu, 
Kraus și Cazan. La un astfel de 
atac, fără nici o perspectivă al 
constănțenilor. studenții degajează 
balonul pînă la Tănăsescu, acesta 
prelungește. în adîncime. la LE
ȘEANU (aflat într-o clară poziție 
de ofsaid nesemnalizată. însă, de 
tușicrul Ștefănescu!). cursă singu
lară a ace'stuia și.-. 0—1 (!), împo
triva cursului jocului. în acest mo
ment, spiritele se aprind, asistăm 
la scene penibile, trageri de tri
cou, vociferări, faulturi grosolane 
care culminează cu lovirea lui Mol- 
doveanu de către Ghirca și Anto
nescu (cînd echipele se îndreptau 
spre vestiare).

Abia după ce Mărculescu ega
lează (min. 57), la 6 gafă a lui Ca
zan, și mai ales după ce I. Constan- 
tinescu transformă impecabil pe
nalty-ul (acordat, după părerea 
noastră, cu ușurință, la un henț in
voluntar al lui M. Sandu). cele 
două echiDe se hotărăsc să joace 
și ceva fotbal. Sportul studențesc 
iese mai mult la atac, dar cei care 
înscriu sînt tot constănțenii prin 
Mărculescu (reluare spectaculoasă, 
cu capul, Ia un corner executat de 
Tănase) și Caraman (după o cursă 
de unul singur, pornită din pro
priul teren).

F.C, w
■ STEAUAi_ _ _ _ _ _ _ _ _ Koh

greșit 
numai 
Suciu,

Laurențiu DUMITRESCU

IC.S._ _ _ tH. REȘIȚA i
Singura partidă desfășurată ieri 

în Capitală (și a cărei programare 
pe stadionul ..23 August* s-a dove
dit mai puțin inspirată, deoarece 
pe „Republicii* ar fi venit, fără 
îndoială, un număr mai mare de 
spectatori) a dezamăgit. In bună 
măsură, așteptările publicului. Nu 
atît pentru faptul de a fi lipsit 
golurile, ci îndeosebi dki pricina 
notei generale de mediocritate care 
a caracterizat acest joc.

Vinovată principală de situația 
creată este echipa bucureșteană. 
față de care — ca gazdă — 
tențiile erau mai mari, chiar 
reșițenii veneau aureolați de

pre- 
dacă 
acea

GIULEȘTENII IN ZI SLABA

ieri

victorie surprinzătoare ca scor ob
ținută asupra formației dinamo- 
viste. Ia etapa precedentă.

In fond. oaspeților de 
n-avem prea multe să le repro
șăm. Ei au jucat așa cum le impu
nea condiția de echipă în depla
sare, în îdeea unui rezultat egal, 
pe care pînă la urmă l-au și ob
ținut. spre evidenta lor satisfacție, 
manifestată deschis după ultimul 
fluier al arbitrului. Reșițenii s-au 
apărat cu calm și siguranță în 
fața unei ofensive dezlînate a bucu- 
reștenilor, dar 
redus numai la 
ciat și modul

rolul lor nu s-a 
atît, fiind de apre- 
cum au jucat în

PITEȘTI, 6 (prin telefon)
Stadionul din Trivale a fost plin. 

Totdeauna un • meci în compania 
echipei Steaua, chiar cînd aceasta 
vine după un 2—6, trezește un real 
interes la Pitești pentru că întîlni- 
rile ei cu F.C. Argeș au oferit 
spectacole sportive de calitate. In 
prima repriză, totuși, echipele nu 
ne-au satisfăcut prea mult, au 
jucat cam crispat. Echipa locală a 
încercat multe infiltrări, dar ea s-a 
izbit de o apărare ermetică, bloca
tă, pentru a nu primi gol, în pri
mul rînd. Și cu toate acestea Radu 
(min. 2) și Roșu (min. 16) au avut 
jjosibilitatea să deschidă scorul. 
Steaua a mizat pe contraatacuri 
(Dumitru lansîndu-1 pe Pantea) 
sau pe acțiuni solitare (Tătaru, 
Năstase). în min. 29, Radu acuză o 
lovitură la genunchi și este înlo
cuit cu Dobrin. 
acesta îi oferă 
Marian Popescu

După opt minute, 
posibilitatea lui 

să marcheze, dar

Haidu apără excelent. Jocul este 
controlat de F.C. Argeș și, în min. 
44, Steaua cedează : Pigulea urcă 
în atac, centrează, Dobrin se înalță 
și trimite balonul, cu capul, la 
ROȘU, care înscrie din apropiere.

Repriza a doua a fost, însă, mai 
bună, mai bogată în faze, ca ur
mare și a faptului că oaspeții au 
ieșit la joc. Piteștenii trec pe lîngă 
majorarea scorului (min. 53 Jer
can alunecă în careul mic cînd în
cerca să șuteze). 11 minute mai tîr- 
ziu se produce egalarea. Un schimb 
derutant, pe contraatac. Pantea — 
Ștefănescu — TATARU, și ultimul 
șutează puternic de la 25 de me
tri; Stan, crezînd că- mingea va 
ieși afară, privește ca la 
cum ea intră în gol! Jocul 
chilibrat, ambele formații 
pe lîngă victorie. în min. 
brin interceptează o minge, tri
misă, greșit, de Sătmăreanu, „acasă", 
și șutează în bară, iar în min. 77 
Năstase, pasă la Pantea, bîlbîială a 
apărării argeșene și bucureșteanul 
luftează de la zece metri.

O remiză echitabilă. Steaua a 
jucat bine tactic, domeniu în care 
a excelat Tătaru.

Stelian TRANDAFIRESCU

teatru 
este e- 
trecînd 
75 Do-

1 Mai ; teren, excelent ; timp înnourat ; spectatori 15 000. Au
10—0 ;

Mustățea,

Stadionul _ , .... ________ , _______ „
marcat : ROȘU (min. 44) și TATARU (min. 69). Raport de cornere : 
raportul șuturilor la poartă : 21—10 (pe spațiul porții 9—3).

F, C. ARGEȘ : Stan — PIGULEA, BARBU, Vlad, Ivan — IP___ ___
Marian Popescu (min. 73 Prepurgel) — Troi, Radu (min. 29 Dobrin) Roșu,

Hălmăgeanu, CRIS- 
■ PANTEA, TA-

Jercan.
STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Smarandache, IZi: 

TACHE — DUMITRIU IV, Dumitru (min. 54 Ștefănescu) — 
TARU, Năstase, IOVANESCU.

A arbitrat: MIRCEA ROTARU (Iași) ★ ★*★, ajutat 
Hristea (Alexandria) și I. Ciolan (Iași).

Cartonașe galbene ; Smarandache,
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovsclii : io.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — Steaua 1—3 (1—1).

la linie de I.

că cei doi fundași centrali (Tonca 
și Georgescu) nu și-au sincronizat 
mișcările și au fost deDășiți cu ușu
rință de înaintașii băcăuani. La 
scorul de 2—0. antrenorul Coidum, 
sesizînd această lacună, a efectuat 
o rocadă și anume l-a trecut pe 
Stocker pe vechiul lui post. Și în 
noua așezare însă, sistemul defen
siv al Jiului a dat un randament 
scăzut și doar imprecizia înaintașilor 
S.C.-ului a făcut ca scorul să nu ia 
proporții și mai mari.

Băcăuanii au impus un tempo ri
dicat jocului încă 
ier al arbitrului, 
de a înscrie au

BACÂU, 6 (prin telefon)
Așa cum s-au desfășurat ostilită

țile, la sfîrșitul întîlnirii balanța nu 
putea fi înclinată decît în favoarea 
gazdelor, deoarece în majoritatea 
timpului am asistat la un duel 
între cvartetul ofensiv băcăuan și a- 
pârarea Jiului. Firesc, dominarea te
ritorială chiar din primele minute, 
s-a reflectat și pe tabela de marcaj.

Jiul, ca majoritatea formațiilor ce 
evoluează în deplasare, a pus ac
centul ne apărare, și totodată a 
întărit linia mediană prin retrage
rea lui Mulțescu în acest comparti
ment, Dar. această măsură preventi- 
\ă n-a dat rezultatul scontat fiind-

oaspeților care au cedat în min. 13, 
cînd la o centrare a fundașului Mar- 
gasoiu, tînărul Enescu cu o lovitură 
de cap. a făcut inutilă intervenția 
portarului advers. Nu ' au trecut 
decît patru minute și tabela 
de marcaj a fost din nou modifica
tă. O centrare, de data aceasta de 
pe partea dreaptă, a lui Pană, și cea
laltă extremă, Băluță, a introdus 
balonul în plasă. în continuare, lo
calnicii au dominat mai mult, însă, 
Dembrovschi si colegii săi au greșit 
in fazele de finalizare. Replica Jiu
lui a fost destul de timidă, contra
atacurile inițiate de Roznai și Sza- 
hados nepunind probleme apărării 
locale.

După
nat cu ___ .
intașii și au reglat mai bine tirul. 
Scorul a luat proporții,_ ________
a golurilor realizate de Enescu (min. 
55) și Pană (min. 73). Elevii antre
norului Coidum au ajuns rareori 
în careul lui Gbiță dar Ia o incursiu
ne a lui Roznai (min. 76), Velicu îl 
oprește pe acesta neregulamentar și 
penalty-ul este transformat de Mul
țescu. Finalul partidei aparține lui 
S.C. Bacău, fără a se mai schimba 
tabela de marcaj.

cirnp, încercările destul de insisten
te — pe alocuri — de atac, care 
s-au soldat cu 
Pușcaș) și alte 
favorabile de a 
Dudu Georgescu 
deanu (min. 78).

Feroviarii, în schimb, aflați. evi
dent. într-o zi slabă au decepțio
nat mai cu seamă prin modul în 
care si-au construit și finalizat a- 
tacurile. Așa cum era normal, ei 
au deținut perioade mai lungi ini
țiativa- în joc. și-au creat mai mul
te și mai clare ocazii de gol decît 
adversarii, îndeosebi în repriza se
cundă, însă n-au reușit să fructi
fice nici una din ele, deoarece în 
două rînduri s-au opus barele (la 
șuturile lui Dumitriu II în min. 
71 și Pop în min. 79), dar de ce
lelalte ori de vină a fost cu pre
cădere. pripeala sau lipsa 
precizie și de inspirație.

Așa 
să se mulțumească 
punct, ceea ce nu lc creează o si
tuație prea roză pentru etapele vii
toare.

o bară (min. 61 
două situații mai 
înscrie, ratate de 
(min. 38) și Bel- Stadionul „23 August" : teren bun

de la primul flu- 
Ocazii favorabile 

abundat la poarta

_________ _______ ___ __ ______ _____; timp frumos; spectatori, aproxima
tiv 8 000. Au marcat : ENESCU (min. 13 și 55), BALUȚA (min. 17), PANA (min. 
73). MULȚESCU (min. 76 — din 11 m). Raport de cornere : 8—5. Raportul șu
turilor la poartă : 28—12 (pe spațiul porții : 17—6).

S. C. BAC AU : Ghită — Mioc. CATARGIU, Velicu. MARGASOIU — 
Hrițcu. Duțan (min. 74 : V&tafu) — PANA, DEMBROVSCHI, ENESCU. BALUȚA 
(min. 74: Florea).

JIUL : I. Gabriel — Stocker, Tonca, Georgescu, Onutan — COTORMANI, 
LIBARDI (min. 85 : Urmeș) — Mulțescu, Szabados, ROZNAI, Naidin (min 
65 : G. Stan).

A arbitrat MIRCEA BICA *** *★, ajutat la linie de I. Puia și 
F. Colossi (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi î 8.
La tineret-rezerve : s. C. Bacău — Jiul 2—1 (1—0).

pauză, băcăuanii au acțio- 
mai multă vigoare, iar îna-'

ca urmare

Pompiliu VINTILA
călduros ; specta-
13—13 (pe spațiul

_________ ____ ____ „__ __ bun : timp
tori — aproximativ 13 MC. Raportul șuturilor la 
porții : 8—6). Raport de cornere : 8—".

RAPID : Râdicanu — Pon. BOC, F. MARIN. Codrea — Savțt (mm. 
55 ROTARU). Marin Stelian — Petreanu (min. 46 Năsturescu), Dumitriu II. 
Neagu, Dumitriu nr.

C.S.M. RFȘIȚA : n.IEȘ — Recr.ic. Georgevici, KISS, Ga3t>ar — PUȘ
CAȘ (min. 62 E. Dar-iitre. Brfdeanu — Atodiresei, Nestorovtci (min. 62 
Neagu). Dudu Georgescu. FLOHEA.

A arbitrat NICOLAE CURSARU (Ploiești) *♦**. ajutat la lime 
de C. Chita (Brașov) șt — cu greșeli în aprecierea ofsaidurilor — de V. Neac- 
șu (Ploiești).

Cartonase galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Rapid — C.S.M. Reșița 1—0 (0—0).

Stadionul „23 August" ; teren frumos, 
poartă :

lor de
I ] jg|| 0

îneît ei s-au văzut
doar

nevoiți
cu un

a.

Constantin FIRANESCU

PETROLUL 3 DOAR 20II! MIAIU TE 01 JOC DINAMIC

SEMIFINALE

CLUJ, 6 (prin telefon)
...Min. 70 ; minge lungă 

leanu, M.
oprește în apă. clujeanul 
tară. Min.

spre Uifă- 
balonul se 
trage ., a- 

77 ; M. lonescu e afară

lonescu iese.

1

la începutul reprizei secunde. Cu
țov este dominat de Soilomin care 
încerca să-și pună în valoare forța 
loviturilor de dreapta, socrind în- 
tr-o eventuală victorie înainte de 
limită. Dar din min. 2 pugilistul ro
mân — simțind că tăria loviturilor 
lui Solomin a scăzut — trece el la 
ofensivă st cu splendide serii de 
lovituri, ridică tribunele în picioare. 
Lupta este dramatică și de o rară 
frumusețe. Gongul care anunța sfîr- 
situl primelor șase minute de luptă 
îl găsește pe Cuțov în avantaj. Sim- 
tindu-se depășit. Solomin încearcă 
să refacă terer.ul pierdut în ultima 
parte a meciului, atacă dezlănțuit.

timpul cinei In saloanele de la etaj

Intr-una din zilele trecute, în —------
ale • hotelului Slavija, paul Dobrescu se arăta impresar.» de momen
tul cînd la apariția lui Mate Parlov în sala plon-.r pubdeul s-a rxdlcat 
in picioare. Studentul din Foia este, Iară îndoiam, un fel de erou 

local șl onoSirile ce 1 se dau slnt meritate. El bine, marți seara lntreaea 
asistență din sala Plonlr s-a sculat ovaționlnd cu entuztaa- de data aceas
ta nu pe Parlov, cî pe Slmion Cuțov. Iată că se poate ca onorurile să se 
cuvină și unul boxer român, atunci cînd performanța ta este -a înălțimea 
celor mai exigente cerințe. In această privință, tînărul Cuțov a întrecut 
orice așteptări. Un ziar belgrădean numește partida sa cu VasU solomm 
% “meK de antologie". Mai mult. Miroslav Dublei în „Sport Beograd" afir
ma că peste ani acest campionat european s-ar putea să rămlnă memorabil 
tocmai datorită partidei Cuțov — Solomin. „„„

Meciul a electrizat literalmente publicul. începînd din repr-.za secun
dă arbitrul irlandez Thompson nu a mai avut răgazul să pronunțe nici 
o comandă In timpul luptei, atît de înerfneenată a fost disputa, atft . de 
lipsită de pauze sau iregularități. Potopul de lovitura a Inundat inimile 
spectatorilor Și trebuie spus că tonul acestui ritm sufocant l-a cat boxerul 
român El a fost izvorul torentului de pumni care s-au abătut asupra lț» 
Solomin din toate părțile. La mesele rezervate presei în sala P.or..r și în 
cabinele de transmisii radiofonice sau tele, ale celor 341 de zlar-.ști dm 23 
de țări, se pronunțau doar două nume : Cuțov — Solomin. Am stat de 
vorbă după meci cu multi dintre ziariști și în exploziile lor admirative pen
tru Slmion Cutov nu o dată a sunat expresia .inimă de leu". Redactorul 
Klaus Mittenzwei din Hanovra, un vechi specialist al boxului amamr. pre
tinde că de mulți ani nu a văzut un meci mai frumos și că-1 consideră 
ne Simion mai talentat chiar decît fratele său, Calistrat. Unii cronicari au 
numit meciul cu Solomin adevărata finală a categoriei semiușoară. mtpre- 
sionatl desigur de incredibila rezistență a celor doi adversari și mal a es 
de senzaționala capacitate combativă a românului. Trebuie să spr.tx cu 
toată sinceritatea că și boxerul sovietic a fost la înălțimea «ceștii; med 
extraordinar, dar că a avut neșansa de a întîlni un adversar mai bun.

Dar așa cum știm să lăudăm meritele unora dintre boxerii r.-s-.r. 
trebuie să avem tăria de a-1 dojeni pe cei care n-au răsplătit onoarea de a 
fi selecționați în echipa țării. Am mai spus-o șl în cazul lui Al. Pipa. —- 
oretindem invincibilitatea absurdă, dar cerem unul boxer aflat ta 
natele europene să-și apere șansele eu dlrzenle, cu voință, cu ambiție. E 
bine lui ștefan Băiatu i-au lipsit aceste haruri. El a boxat plar.d. parcă 
fără vlagă, preferind să se ascundă Intre mănuși decît să lupte. Păcat...

Victor BANCIUIESCU

dar de cele mai multe ori Cuțov 
eschivează cu precizie sau îl pri
mește cu puternice contre, pentru 
care este aplaudat la scenă deschisă. 
Eforturile disperate ale lui Solomin 
pentru a obține victoria se dovedesc 
zadarnice în fața pugilistului român, 
care, cu o pregătire fizică exem
plară, este capabil să execute chia' 
și în ultimele secunde ale partidei 
serii precise de lovituri, ce păreau 
că nu se mai termină. Pentru în
treaga sa evoluție, dar mai ales pen
tru acest final impresionant, pugî- 
listul român primește decizia de 
învingător la puncte în aplauzele 
miilor de spectatori. Dintre cei cinci 
arbitri judecători, doar Mascot 
(Franța) l-a văzut învingător pe 
Solomin. Ceilalți patru arbitri au 
decis succesul lui Cuțov cu urmă
torul punctaj : Jackson (Scotia) 
59—58. Unterrainer (Austria) 59—58 
Delatolas (Grecia) 60—58. Goransson 
(Suedia) 60—58. în semifinale Si 
mion Cuțov îl va întîlni pe Gunter 
Radowski (R.D.G.). un adversar re
dutabil prin viteza, tehnica și forța 
sa de lovire.

Miercuri după amiază, un singur 
boxer român a luptat pentru cali
ficarea în semifinale, Sandu Tîrîlă 
Sarcina sa în partida cu iugoslavul 
Alexander Popovici — o mare spe
ranță a boxului din țara vecină 
— se anunța destul de dificilă. Po- 
novici a încercat să se impună în 
lupta de la distanță, cu lovituri 
directe destul de puternice. Pugi
listul român a abordat întrecerea 
cu destul curaj și a răspuns promr* 
la mai toate atacurile adversarului. 
Ar în lupta de aproaDe a echili- 
b-at situația cu serii prelungi*” 
a corp. în rundul doi Sandu Tîrîlă 

a devenit mai activ și. cu lovituri 
percutate la corp și la cap. l-a 

ftojt pe Popovici mai puțin ofen-
Fdosind prilejul oferit de ad- 

e.-sar (care lăsase garda jos), Tî-

SANDU T1R1DA

Redacția șl administrația: București, str. Vasile Conta or. 16; telefoane: centrala
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rîlă a aplicat o extraordinară con
tră de dreapta cu care l-a trimis 
la podea pe Popovici pentru mai 
mult de 10 secunde. A fost un k.o. 
dramatic, care a amuțit glasurile 
celor ce-1 încurajaseră puternic pe 
favoritul lor. In meciul următor, 
în semifinale. Sandu Tîrîlă îl va

nale. El a punctat cu directele de 
stînga, obținînd decizia cu 5—0. 
Foarte echilibrată a fost partida 
lui Pometcu cu Kovacs (Ungaria). 
Pugilistul maghiar s-a dovedit un 
adversar foarte puternic, timp de 
două reprize lupta fiind foarte 
strînsă. Directele de întîmpinare

I

din poartă, mir.șea sare, la Muntea- 
nti, care o ridică peste poarta goală. 
Min. 80 ; lovitură cu capul a funda
șului Crețu, și nr. 11 petrolist, Mol
dovan, „scoate" de pe linia porții. 
Min. 85; șut Cîmpeanu, oe jos, 
foarte periculos. Min. 88 ; Uifăleanu, 
singur la 10 m de poartă trage în
cet și M. lonescu se culcă pe balon. 
Min 90 : lovitură liberă de la mar
ginea careului oaspeților — exact 20 
de jucători sînt în fața porții lui 
M. lonescu — mingea e respinsă cu 
greu...

în aceste 15—20 minute, s-a scris 
de fapt soarta unui meci de foarte 
mare importanță pentru echipa gaz
dă. A fost o perioadă de adevărat 
forcing, în care studenții au jucat 
cu dăruire exemplară. Portarul Mi
hai lonescu a fost. însă, excelent si., 
norocos ! Au fost minute în care 
..U“ putea obține victoria în aceas
tă perioadă : totuși apreciem că 
ceasta mobilizare a venit 
zhi, mult prea tîrziu..

Restul meciului a lăsat 
sul aproape alb. Nimic 
pe un teren îmbibat de apă, care a 
produs, uneori, cele mai ridicole 
scene, si două echipe pasive, dintre 
care doar Petrolul avea circumstan
țe atenuante !n scopurile ei tactice 
Fazele de poartă au fost foarte 
rare, aproape egale ca număr. d° 
o parte și de alta, oetroliștil ratînd 
și ei în min. 36 (Moldovan) și in 
min. 56 (Pisău) două ocazii bune 
a înscrie.

Petrolul a venit să se apere și 
renul greu nu 1-a fost deloc potriv-

nic. în linia de mijloc, excelent au 
conlucrat Decu, Dincuță si Cozarec, 
multe dintre intențiile de atac ale 
echipei clujene oprindu-se în aceas
tă zonă

a-
prea tîr-

bloc-note- 
interesant,

do

te-

Azi în semifinale, 
versari :

muscă :
cocoș : 
pană : 
semiușoară : 
mijlocie mică : 
mijlocie :
grea :

pugiliștii

Gruiescu 
Tone 
Pometcu 
S. Cuțov 
S. Tîril 
Năstac 
Alexe

români vor avea următorii ad-

— Lodin (U.R.S.S.)
— Madej (Polonia)
— Forster (R.D.G.)
— Radowski (R.D.G.)
— Rutkowski (Polonia)
— Gomez (Franța)
— Ulianici (U.R.S.S.)

Astăzi, de la orele 15,30, studioul nostru de televiziune va trans
mite în direct primele meciuri

înțîlhj pe polonezul Rudkowski, 
boxer înalt, cu garda inversă și bun 
tehnician.

In gala de seară C. Gruiescu s-a 
impus în fața cehoslovacului Tatar 
datorită experienței sale internațio-

11.10.05, secția corespondenți 11.51.09,

din cadrul semifinalelor.

ale maghiarului au stopat multe 
dintre atacurile reprezentantului 
nostru. în ultima repriză însă, Po
metcu a dezlănțuit atacuri furtu
noase. a punctat la corp și la față, 
cîștigînd clar cu 5—0.

Stadion Municipal: teren foarte 
greu, îmbibat de apă; timp închis, 
ploios; spectatori aproximativ 4 000. 
Raport de cornere: 5—4. Raportui 
șuturilor Ia poartă 16—8 (pe spațiul 
porții 4—2).

„U« CLUJ: Totoianu — Crețu, PE- 
xa, Mihăilă (min. 66 Munteanu),' 
Cîmpeanu — ANCA, Fanea — Ulfă- 
leanu. LICA, Mureșan (min. 25 Co
ca), D. Mocanu.

F.C. PETROLUL: M. IONESCU — 
N. lonescu. Mieriul. CIUPITU, Gru
ber — DECU, COZAREC — Pisău, 
Dincuță, I Constantin, Moldovan.

A arbitrat V. PADUREANU (Bucu
rești) ajutat de Gh. Mi-
cloș (București) și I. Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene: Dincuță, Pisău, 
Coca

Cartonașe roșii: nici unul
Ttofeui Petschovschi: 10
La tineret-rezerve: „U“ Cluj — F.C. 

Petrolul 1—3 (1—0)

De luni 
conducere 
trenorjlor 
sității nu-i mai rămîne decît să spe
re că aceștia vor putea face mai 
mult — în cele patru etape care au 
mai rămas — decît predecesorii lor. 
Altfel...

seara, studenții' au o nouă 
tehnică, în persoana *n- 
Avram și Luca. Univer-

Dumitru GRAUR

In preliminariile C. M

GERMANĂ 1-5 (0-3)I
I
I
I
I
I

FINLANDA - R. D
Ieri, la Tampere, s-a disputat meciul 

Finlanda — R. D. Germană din cadrul 
grupei a iV-a a campionatului mon
dial de fotbal. Pe un teren bun. în fața 
a 7 000 de spectatori, fotbaliștii din 
R.D.G. au învins cu un scor neașteptat: 
5—1. după ce la pauză conduceau cu 
3—0. Primul gol a fost marcat in min. 
7 de Saviomaa, în proprie poartă. în 
min. 30, Streich și în min. 44 Lflwe au 
fixat scorul primei părți a meciului. 
După pauză, P. Ducke (min 75) și 
Kreische (min. 83) măresc avantajul 
echipei lor. Unicul gol al gazdelor este 
realizat de Maauinen cu două minute 
înainte de final.

Arbitrul sovietic Pavel Kazakov a con
dus echipele :

FINLANDA : Enkelmann — Sorseli.
Rajantie, Saaviomaa, Ranta — Sou- 
malainen, Nikkanen, Virkonen — Maa- 
nien, Paatelainen, Toivola.

R. D. GERMANA : Blochwitz — Weise, 
Sammer, Branscli, Kurbjuweit ~ 
merenke (min. 30 .
Kreische — Lowe, p. Ducke,

In urma acestui rezultat, 
tul grupei arată astfel :
1. România
2. R. D. Germană
3. Finlanda
4. Albania

Ultimele meciuri : R. . 
România (26.IX) ; Albania 
(10.X.) ; România ____ ___
și Albania — R. D. Germană (3.XI).

★
Aseară, tot In preliminariile C.ML
Grupa a V-a la Katowice : 

NIA — ANGLIA 2—0 (1—0).
Grupa a VIII-a. la Praga î

Pom-
Haffner), Lauck, 

Streîch.
clasamen-

4
4
4
4

3 10 8—2 7 
3 0 1 12— 2 8 
1 1 2 3—11 3 
004 1—90 
Germană — 

.. — Finlanda 
Finlanda (14.X0

D.

POLO-

CEHO* 
SLOVACIA — DANEMARCĂ 6—0 (1—0), 

Alte amănunte în ziarul de mîine.
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