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ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

NOI PERSPECTIVE PENTRU 
DEZVOLTAREA SPORTULUI 

DE MASĂ SI CONSOLIDAREA
ACTIVITĂȚII DE

Noile sarcini trasate mișcării noas
tre de educație fizică și sport prin 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie 1973 au făcut 
obiectul unei ample dezbateri la care 
a luat parte activul de bază din 
organizațiile sportive ale cooperației 
meșteșugărești. Participanților le-au 
fost prezentate o informare asupra 
activității desfășurate pînă acum și 
proiectul unui plan de măsuri, ela
borat în lumina importantului docu
ment de partid.

în cei peste 22 de ani care au tre
cut de la înființarea primelor unități 
„Voința", numărul acestora a crescut 
de_ Ia 41 (cu 20 000 de membri) în 
1951, la aproape 200 de asociații spor
tive și 4 cluburi (cu peste 136 000 
membri), în prezent. Obiectivul prin
cipal al organizațiilor sportive din 
această ramură l-a constituit atrage
rea unui număr cit mai mare de 
lucrători din cooperativele meșteșu
gărești, a membrilor lor de familie, 
în practicarea sistematică a exerciții- 
lor fizice, într-o susținută activitate 
recreativă de masă. Acțiunile spor
tive deschise tinerilor si vîrstnicilor, 
excursiile, competițiile între unități 
și secții, tradiționalele Voințiade au 
mobilizat pe terenurile de sport zeci 
de mii de cooperatori, ucenici și me
seriași. în anul 1972, la campionatele
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asociațiilor sportive Voința, disputate 
la șase ramuri de sport (box, hand
bal, orientare turistică, po-pice, tenis 
de masă și volei) au participat a- 
proape 45 000 de cooperatori. în în- 
trecerile sportive, desfășurate între 
unități și secții, s-au aliniat la start 
aproximativ 60 000 de tineri și tinere, 
iar alte 57 000 de persoane au fost 
angrenate în acțiunile turistice. 
Printre succesele obținute de mișca
rea sportivă meșteșugărească se nu
mără competițiile pentru ucenici 
(„Cupa tînărului cooperator", „Cupa 
ucenicului"), întrecerile de cros des
fășurate în ultima perioadă de timp, 
ca și acțiunea adresată unui număr 
însemnat de cooperatori handicapați 
fizic, aflată la prima ediție.

Succese au fost obținute și în do
meniul sportului de performantă. 
Calendarul competițional a cuprins 
întreceri la 26 de discipline sportive, 
la care au participat, în 1972, peste 
120 de formații Voința, dintre care 
70 au fost echipe divizionare, iar 50 
asimilate acestora. Din totalul echi
pelor, 28 au activat în diviziile de 
categoria A. S-au remarcat, în mod 
deosebit, formațiile de tenis de masă

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi si mîine, la Constanța
ROMÂNIA - U.R.S.S. 

LA GIMNASTICĂ 
FEMININĂ

Astăzi, de la ora 17, iubitorii de 
sport din Constanța au prilejul să 
participe la confruntarea amicală 
dintre echipele feminine de gimnas
tică ale României și Uniunii Sovie
tice. Valoarea intrinsecă a gimnas
ticii feminine din U.R.S.S., ca — de 
altfel — și a echipei oaspe deplasată 
pentru meciul de azi și mîine, pe 
de o parte, forma bună și dorința 
de a-și înscrie în palmares un nou 
succes de prestigiu, pe de altă parte, 
fac din întîlnirea programată în sala 
sporturilor din Constanța o mani
festare atractivă, de mare interes. în 
ultimele zile componentele celor două 
reprezentative s-au antrenat în sala 
care va găzdui concursul, manifes- 
tînd o bună dispoziție de întrecere. 
Este mai mult ca sigur că echipa 
noastră va alinia pe cele mai bune 
gimnaste ale țării la ora actuală : 
Anca Grigoraș, Alina Goreac, Elena 
Ceanipelea, Rodica Sabău, Gabriela 
Trușcă. Oaspetele vor evolua cu for
mația pe care au deplasat-o la Con
stanța, în care figurează trei com
ponente ale primei reprezentative a 
U.R.S.S. și trei gimnaste din echipa 
de tineret. Azi au loc exercițiile im
puse, iar mîine după-amiază cele li
ber alese.

SONDA J-FULGER PE TEMA:

„CE VĂ PROPUNEȚI SĂ ORGANIZAȚI 
LA ACEST SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ ?“

activității
i sportive
e de masă
Răspund Ia sondajul nostru fulger t
• Glieorghe ZDRINGA, prim-vice- 

pfeședinte al Consiliului de educație 
fizică și sport al sectorului 3 : „Du- 
minică,. de la fora 9, pe aleile din 
jurul stadionului 23 August, vom or
ganiza o întrecere de cros, în cola
borare cu organele cu atribuții în 
domeniul educației fizice și a spor
tului de masă. Contăm pe prezența 
elevilor din școlile generaie, licee .și 
școli profesionale, pe aceea a tine
retului din întreprinderi și institu
ții, Cifra pe care o estimăm este de 
4 000 de participanți..."

• Gheorghe DUMITRU, prim-vice- 
președinte al Consiliului de educație 
fizică și sport al sectorului 5 : „Pen
tru acest sfîrșit de săptămînă, ne-am 
propus să organizăm închiderea fes
tivă a întrecerilor din cadrul divi
ziei școlare de atletism. Evenimentul 
va avea loc pe stadionul Construc
torul din șoseaua Olteniței, în jurul 
orei 10. Tot duminică, sportivii din 
sectorul nostru vor lua parte la con
cursuri de orientare turistică, în pă
durea Brănești. iar alții vor fi pre- 
zenți la competițiile-restanțâ (handbal, 
fotbal etc.). Aș vrea să amintesc, de 
asemenea, că vom fi printre primele 
sectoare ale Capitalei care vor da 
startul în întrecerile din cadrul „Săp- 
tămînii sporturilor olimpice", deocam
dată la atletism".

o Lucia BUCUROIU, secretar al 
Consiliului de educație fizică și sport 
al sectorului 7 : „Un cros de masă, 
cu participarea a circa 3 000 de tineri 
și ținere din întreprinderi și insti
tuții —. figurează pe agendă. N-am 
fixat încă traseul. Există două va-

„Crosul de vară" angrenează în întrecere mii de tineri și tinere din Ca
pitală. Duminică sint programate noi concursuri.

riante : în jurul Casei de cultură a 
tineretului „Ecran-club", sau pe aleile 
căminelor Institutului . politehnic de 
la Grozăvești. Va fi un cros care 
va inaugura activitatea sportivă de 
vară, organizat pe 5 categorii de 
vîrstâ, cu sprijinul tuturor factorilor 
interesați — inspectorat, sindicate, 
pionieri șl U.T.C. Nădăjduim într-o 
reușită".

• Dan POPESCU, secretar al Con
siliului de educație fizică si sport al 
sectorului 8 : „Ca și în alte săptă- 
mîni, activitate de masă diversificată. 
Prima acțiune mare va avea loc 
chiar astăzi, o întrecere de cros în 
două etape : dimineața de la ora 9 
pentru elevii care învață după- 
amiaza, iar de la ora 16 pentru cei

lalți, precum și pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții. Acțiunea 
va avea loc pe baza sportivă de la 
Străulești. Duminică, alte două ac
țiuni de masă. în pădurea Băneasa, 
de Ia ora 9, un concurs de orientare 
'turistică pentru începători și legiti
mați, cu participarea a peste 200 de 
tineri și tinere, iar de la ora 18, 
în parcul Mogoșoaia, întreceri popu
lare de box, haltere, judo, jocuri dis- 
tnative (alergare în saci, tras la țintă, 
oul în lingură ș.a.). Acțiunea de la 
Mogoșoaia o vom organiza cu con
cursul clubului sportiv Rapid și al 
asociației sportive Grivița Roșie cu 
care, de altfel, colaborăm întot
deauna..."

PASIONANT FINAL ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL

SURPRIZA OE
Finalul atît de dens al Diviziei A 

din anul acesta ajunge, duminică, la 
un punct culminant. Etapele de du
minică și de miercuri au plasat pe 
Universitatea Craiova în două ipos
taze — aceea de duminica trecută, de 
la București în contrast cu cea de a- 
laltăieri, de pe propriul teren. Stea
gul roșu a construit, prin succesul 
său în care numai un superoptimist 
susținător al brașovenilor ar fi cre
zut — nu numai o eliberare de sub 
propriile emoții ci și o „linie dreaptă' 
a campionatului mai spectaculoasă, 
mai neorevăzută decît lăsa să se în
trevadă verdictul etapei precedente 
prin victoria craioveană la București 
și eșecul dinamovist la Reșița.

Acum, etapa a XXVII-a a cîștigat 
enorm în interes suplimentar. Pentru 
că, lîngă dramaticele meciuri care ho
tărăsc soarta locurilor retrogradate, 
au reintrat în centrul atenției și par
tidele care angajează pe fruntașele 
clasamentului ; dintr-un șut, acela al 
lui Mateescu, partida de poimiine de 
la Ploiești se instalează ca una de 
maximă importanță, din viitoarea 
rundă a campionatului. Iar derbyul 
de tradiție. Steaua — Dinamo, deva
lorizat de etapa a XXV-a, a fost re
valorificat de cea de alaltăieri.

Constatăm, așadar, un adevăr care, 
pentru fotbal, există de la nașterea 
Iul... Că în acest sport „calculele 
hîrtiei" pot fi răsturnate chiar și în 
cele mai (aparent) dezechilibrate în- 
tîiniri. Ne convingem de secretul 
marei - sale atractivități și în , aceste 
ore de pauză — doar 96 la număr — 
pe cară grăbitul campionat al primei 
divizii ni le oferă între o etapă și 
alta i a XXVI-a, dominată de marea 
surpriză de la Craiova șl a XXVII-a, 
plasîndu-și „capetele de afiș" la Plo
iești și la București, pe stadionul „23 
August". Dar, oare, meciurile care 
angajează echipele amențpțâțe sînt 
țnai puțin atractivei

LA CRAIOVA Șl EFECTELE El...

TN NUMĂRUL DE AZI:

• Dan Irimiciuc a domi
nat net turneul de la 
Paris (pag. a 2-a)
• Marginalii la meciurile 
etapei de fotbal de 
miercuri (pag. a 3-a)
• Amănunte de la par
tida de fotbal Finlanda — 
R. D. Germană din pre
liminariile C.M. (pag. a 
4-a)

4 BOXERI ROAAÂNI CALIFICAȚI ÎN FINALELE 
CAAAPIONATELOR EUROPENE DE LA BELGRAD
• ÎN PRIMA REUNIUNE, MIRCEA TONE L-A ÎNVINS PE POLONE
ZUL MADEJ, IAR ALEC NĂSTAC PE FRANCEZUL GOMEZ • SEA
RA, DOUA NOI VICTORII: CONSTANTIN GRUIESCU A DISPUS 
DE LODIN (U.R.S.S.) Șl SIMION CUȚOV DE RADOWSKI (R.D.G.)
• BOXERII NOȘTRI SANDU TIRILA, ION ALEXE Șl GABRIEL PO- 
METCU AU CUCERIT MEDALII DE BRONZ

BELGRAD, 7 (prin telex, de la tri
mișii noștri).

în ultima gală a sferturilor de 
finală, cea de miercuri seara, au 
mai evoluat încă trei pugiliști ro
mâni : Constantin Gruiescu, Gabriel 
Pometcu și Paul Dobrescu. Primul 
care a urcat în ring a fost Gru-

și atît cît îi era necesar pentru a 
obține o victorie în unanimitate.

După două partide extrem de di
ficile, susținute în decursul a 24

de la distanță cu directe de dreap
ta, dublate destul de des cu stingi 
la ficat, obținînd în fiecare repri
ză cîte un ușor avantaj, suficient 
pentru obținerea unei comode vic
torii finale. în ciuda acestei su
periorități clare, unul dintre arbitri 
(suedezul Goransson) l-a preferat, 
la egalitate de puncte (59—59), pe 
pugilistul maghiar, ceea ce a deter
minat un verdict final de 4—1 
pentru Pometcu. Diferența de a- 
preciere a acestui arbitru se dato-

IN FINALELE C.E., CARE SE DISPUTA SÎMBATĂ SEARA, VOR BOXA:

SIMION CVȚOV

iescu. El l-a întîlnit pe >boxerul ce
hoslovac Josef Tatar. Pugilistul 
român a abordat partida cu multă 
atenție, n-a riscat nimic, ținîndu-și 
adversarul la distanță cu repetate 
directe de stînga. Deși meciul nu a 
fost spectaculos, lipsindu-i schim
burile de lovituri dure, Gruiescu a 
cîștigat clar, punctînd cu precizie

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

Zasîpko (U.R.S.S.) — Fuciadjev (Bulgaria)
C. Gruiescu (România)— Rodriguez (Spania) 
M. Tone (România) — Cossentino (Franța) 
lovanovici (Iugoslavia) — Forster (R.D.G.) 
S. Cuțov (România) — Tomczyk (Polonia) 
Kdmnev (U.R.S.S.) 
Csjeff (Ungaria)

semimuscă : 
muscă : 
cocoș : 
pană : 
semiușoară : 
ușoară : 
semimijlocie : 
mijlocie mică : Rudkowski (Polonia)

A. Năstac (România) — Lemeșev (U.R.S.S.) 
Gortad (Polonia) 
Ulianici (U.R.S.S.)

— Beneș (Iugoslavia)
— Weidner (R.D.G.)
— Klimanov (U.R.S.S.)

mijlocie : 
semigrea : 
grea :

— Parlov (Iugoslavia)
— Hussing (R.F.G.)

de ore, Gabriel Pometcu a fost o- 
bligat prin tragerea la sorți să re
pete „seria", avînd iarăși de dis
putat două meciuri în același in
terval de timp. în primul dintre 
ele, miercuri seara, el l-a întîlnit 
pe maghiarul Lajos Kovacs, un bo
xer cu garda inversă și destul de 
bun tehnician. Conștient de supe
rioritatea sa dar înțelegînd să-și și 
economisească resursele fizice pen
tru partida din semifinale, Pomet
cu a boxat mai rezervat, n-a mai 
declanșat atacuri prelungite ca în 
partidele anterioare, ci a punctat

rește probabil faptului că el nu 
l-a mai... revăzut pe acel Pometcu 
dezlănțuit din meciurile anterioare.

în limitele categoriei ușoare, Paul 
Dobrescu a avut una dintre cele 
mai dificile sarcini, întrucît sorții 
i-au desemnat drept principal ad
versar pe campionul balcanic Mar- 
jan Benes (Iugoslavia), care are o 
forță extraordinară de lovire. Jus
tețea tacticei lui Dobrescu nu s-a 
confirmat decît în prima repriză, 
cînd boxerul român și-a ținut ad
versarul la distanță, punctîndu-1 
cu directe de stînga. Furtuna s-a

MIRCEA TONE 

dezlănțuit abia în rundul doi, a- 
tunci cînd și Dobrescu, la fel cu 
Beneș, s-a angajat în schimburi 
dure. Boxerul iugoslav l-a surprins 
pe Dobrescu cu lovituri laterale, 
aruncate de la distanță. La o nouă 
ciocnire, un croșeu de stînga al lui 
Beneș a lovit bărbia lui Dobrescu 
trimițîndu-1 la podea. La reluarea 
luptei, după opt secunde, boxerul 
român a încercat să schimbe im
presia juriului antrenîndu-se in

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag a 4-a)

ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI

ILIE CTITIRTAAU—PE PRIMUL LOC, CU UN 
RtZULTAT REMARCABIL - RECORD EURUPI AN EGALAT

Vremea frumoasă, cadrul îmbietor 
al Tunarilor și strădaniile organizato
rilor de a asigura condiții optime de 
concurs (după o deschidere festivă 
reușită), toate la un loc au făcut ca 
cea de a XVI-a ediție a campionate
lor internaționale de tir ale Româ
niei șl cea de a V-a ediție a ..Mare
lui premiu Carpați" la talere arun
cate din șanț să se bucure de succces 
încă din ziua de debut. Iar satisfac
ția a fost cu atît mai mare cu cît, 
proba inaugurală, clasica întrecere 
olimpică la armă liberă calibru redus 
60 de focuri culcat s-a încheiat cu o 
victorie remarcabilă a tînărului tră
gător român Ilie Codreanu (21 de ani) 
și cu un rezultat prestigios: 598 p — 
record european egalat și la un punct 
distanță de recordul lumii și cel olim
pic deținut de Ho Iun Li (R.P.D. Co
reeană) — 599 p, cifră înscrisă la 
J.O. de la Miinchen.

Demn de reținut, reprezentantul Ro
mâniei s-a instalat de la început la 
conducere, obținînd în primele patru 
decade punctajul maxim: 400 p, pier- 
zînd apoi cîte un punct în ultimele 
două decade. Bine s-a comportat și 
maestrul emerit al sportului șl me
daliatul cu bronz de La Miinchen, Ni- 
colae Rotaru, locul al treilea, dar cu 
un rezultat care nu exprimă posibili
tățile lui maxime: 596 p (99+99+100+ 
+ 100 + 99 + 99). Vom menționa și evo
luția lui Gheorghe Adam — poziția a 
IV-a.

A doua probă olimpică desfășurată 
ieri, cea de pistol liber, a revenit 
cehoslovacului Ștefan Miloș, în timp 
ce reprezentanții noștri Dan Iuga și 
Lucian Giușcă au înregistrat cifre 
ceva mai slabe. La juniori, sportivii 
bulgari au avut o comportare peste 
așteptări, cucerind primele patru 
locuri,

Spectaculoasă întrecere pentru do- 
borîrea „farfuriilor zburătoare" (ta
lere aruncate din șanț) a oferit, în 
prima sa manșă o dispută pasionantă,

Ilie Codreanu (România) obținînd un rezultat valoros (598 p) în proba 
de armă liberă calibru redus 60 focuri culcat, a devenit primul campion 
internațional al României Fotografii : Dragoș NEAGU

după ziua întîi, trei țintași aflîndu-se 
la egalitate: 98 de discuri de lut fiind 
sparte de cehoslovacul Strouhal și 
spaniolii Vallduvi și Achaerondio. 
Cîștigătorul va fi cunoscut azi, o- 
dată cu terminarea celei de a doua 
manșe (100 t). Tot azi am dori să pu
tem consemna și o evoluție mai bună 
a trăgătorilor (seniori) români. La ju
niori, conduce maghiarul Putz, dar 
aici se cuvine a sublinia, cel puțin 
pînă acum, comportarea tinerilor noș
tri sportivi Ispașiu, Zaharescu și 
Gheorghiță.

de la pistol viteză (manșa I), unde 
sînt de așteptat întreceri de mare 
spectacol și rezultate de valoare.

C. COMARNISCHI

LOTUL 
NATIONAL 

PENTRU 
C.E.

DE BASCHET 
- SENIORI

în ședința ținută ieri dimineață. 
Colegiul central al antrenorilor 
de baschet a stabilit următorul 
lot lărgit, care se va pregăti în 
vederea viitoarelor întreceri in
ternaționale : Diaconescu. Novac, 
Popa, Chivulescu, Georgescu, Ha- 
neș, Niculescu (Dinamo), Tarău. 
Oczelak, Dumitru. Pîrșu, Cernat 
(Steaua), Demian, RUhring, 
Zdrenghea (Universitatea Cluj). 
Gh. cîmpeanu, Mănăilă (Univer- 
tatea Timișoara). Roman, Barna 
(Politehnica Cluj), Braboveanu, 
A. Molnar (I.E.F.S.), M. Cîm
peanu, Spînu, Ivascenco (Farul). 
Scutaru, Moisescu (C.S.M. Iași). 
Dintre aceștia, Diaconescu, No
vac, Popa, Tarău, Oczelak, De
mian, Ruhring, Zdrenghea, Gh- 
Cîmpeanu și Mănăilă sînt vizați 
direct pentru reprezentativa de 
seniori care va participa la cam
pionatul european din Spania (26 
septembrie — 6 octombrie, la 
Barcelona și la Badalona) și care 
va fi completată cu alți jucători 
din lot, în funcție de comporta
rea lor din timpul pregătirilor și 
meciurilor de verificare ce vor fi 
susținute pînă la C.E. Ceilalți 
baschetbaliști vor forma selec
ționata de tineret, care are și ea 
un bogat program internațional. 
Antrenorii loturilor : Al. Popescu 
(principal) și E. Sarosi la seniori, 
V. Geleriu (principal) și P. Vasi- 
liu la tineret.

Amintim că stabilirea celor 
două serii ale C.E. se va face 
la Madrid, între 20 și 23 iunie, cu 
prilejul celei de a 28-a Conferințe 
permanente a federațiilor națio
nale din Europa și din bazinul 
mediteranian.

(Continuare în pag. a 2-a)

PE STADIONUL TINERETULUI DIN CAPITALĂ
Ziua a doua a „internaționalelor" 

de la Tunari cuprinde patru probe, 
deosebit de interesante. Cea mai a- 
tractivă se anunță însă confruntarea

Cea mai fierbinte fază a meciului de la Pitești: după ce a driblat tot ce i-a ieșit în cale (inclusiv pe Haidu), Dobrin a Șutat cu efect, din 
unghi greu, în poarta goală dar balonul a lovit bara și, cu tot efortul său, Troi nu-l poate relua în plasă... Foto : P. ROMOȘAN

In ziua de 24 iunie SFERTURILE DE
La sediul Federației române de fotbal a avut loc aseară, în prezența de

legațiilor echipelor calificate, tragerea la sorți a sferturilor de finală ale „Cupei 
României".

Iată partidele care se vor disputa în ziua de 24 Iunie :
• Metalul București — Petrolul Ploiești
• Chimia Rm. Vileea — F. C. Argeș
• Constructorul Galați — Sport Club Bacău
• „U“ cluj — Steaua.
Partidele vor avea loc pe stadioane neutre, ce vor fi stabilite de comun
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FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI" ----------
acord pînă în ziua de 15 iunie (după tragerea la sorți, s-a ajuns la acordul ca 
meciul Constructorul — Sport Club Bacău să se dispute la Buzău). în cazul ca 
echipele nu vor cădea de acord pînă la data respectivă, atunci F. B. Fotbal va 
hotărî în ce oraș să albă loc partida.

Conform regulamentului, în caz de egalitate, după 90 de minute, jocul ur
mează să fie prelungit cu două reprize a 15 minute. Dacă egalitatea se va 
menține și după prelungiri, atunci pentru semifinale se va califica formația de 
categorie inferioară. Dacă echipele sînt de aceeași categorie, atunci departajarea 
se va face prin executarea de serii de penalty-url.

CAMPIONATELE
REPUBLICANE

ȘCOLARE
Șl CONCURSUL 
DE PRIMĂVARĂ

Al ATLETILOR
JUNIORI Eleva Gabriela Tărăngoi, de la L.E.A. Cîmyu- 

lung, deține recordurile de senioare și junioara 
în proba de 400 mg. Foto: Ion MIHÂICÂ

Stadionul Tineretului din Capitală 
va adăposti, sîmbătă și duminică, ul
tima dintre competițiile atletice re
publicane da primăvară (concursul 
juniorilor de categoria I) și, totoda
tă, primul dintre campionatele re
publicane, în aer liber, din actualul 
sezon („școlare"). Este vorba deci de 
o dublă competiție care va avea, în 
general aceiași concurenți, cu un 
program de desfășurare unic și care 
va oferi specialiștilor posibilitatea se
lecționării celor mai merituoși atleți 
pentru campionatele mondiale școlare 
(Atena, 7 și 8 iulie), pentru triun
ghiularul de juniori R. D. Germană— 
Polonia—România (Erfurt, 7 și 8 iu
lie), și, în ultimă instanță, chiar pen
tru campionatele europene de juniori 
(Duisburg, 24—26 august).

Dacă la concursul de primăvară nu 
vor putea lua parte decît juniorii, în 
schimb la campionatele școlare, con- 

■ form regulamentului competiției, vor 
I putea participa și... seniorii. Este vor

ba de cîteva sportive, ejșve în plasa

a Xll-a, aflate acum în primul an de 
seniorat (Eva Zorgo, Mariana Ne- 
delcu, Roxana Vulescu ș.a.).

Stadionul Tineretului a fost atent 
pregătit, în ultimele zile, pentru a 
putea răspunde, în cele mai bune 
condițiuni, cerințelor de performan
ță ale atleților participanți, în rîn- 
durile cărora se vor afla cei mal 
valoroși sportivi din actuala promo
ție de juniori, una dintre cele mai 
reprezentative ale atletismului nos
tru. Amintim că printre competitori 
se vor afla : Gheorghe Ghipu — re
cordmanul european al juniorilor la 
1 500 m, Dorel Cristudor (100 si 
200 m), Nicolae Onescu (2 000 m ob
stacole), Ioșif Kiirodi (400 mg), Dotu 
Oprea (înălțime), Niculina Lungu, 
Aurelia Filip, Leontina Sălăjan 
(400 m), Gabriela Tărăngoi (400 mg), 
Doina Spînu (lungime), Florența Io- 
nescu și Mariana Nan (disc). Sînt de 
așteptat performanțe de .valoare și 
noi recorduri, r''
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UN REMARCABIL SALT
AL ATLEȚILOR JUNIORI

Odată cu oficializarea. în anul 1970, a 
competiției europene pentru juniori, in
teresul’și nivelul rezultatelor a cunoscut 
o creștere impresionantă, astfel că se 
poate vorbi de o adevărată explozie a 
performanțelor juniorilor pe plan inter
național. Programarea din doi în doi 
ani (numai în perioada 1970—1973 a fost 
o situație fortuită) a campionatelor eu
ropa ne de juniori, precum și oficializa
rea recordurilor au făcut ca întreg con
tinentul să fie atras în această continuă 
cursă pentru rezultate și recorduri tot 
mai bune.

Prin grija Asociației internaționale a 
statisticienilor de atletism, se întocmesc 
acum liste cu cele mai bune rezultate 
europene. Pentru anul 1973, oficalii în
sărcinați cu această evidență, au stabilit, 
în condițiile campionatelor europene de 
la Duisburg, listele cu cei mai buni ju
niori la vîrstele admise, având astfel o 
oglindă a realizărilor și a posibilităților 
diferitelor țări în perspectiva acestei a 
doua ediții a C. E., adică a candidați- 
lor potențiali pentru Montreal — 1976. 
Sintetizînd bilanțul primilor 10 europeni 
prin numărul de atleți cuprinși în aces
te liste, se poate alcătui următorul cla
sament : 1. R. D. Germană 59, 2. U.R.S.S. 
46, 3. R. f. Germania 35, 4. Polonia 26, 
5. ROMANIA 21, 6-7. Anglia și Franța 
20, 8. Italia 16, 9. Ungaria 15, 10. Bulga
ria 12, 11. suedia 10. 12—13. Spania și 
Elveția 8, 14, Belgia 7, 15—16. Grecia si

Iugoslavia 6, 17. -Norvegia 5, 18. Ceho. 
slovacia 4, 19. Austria 3, 20. Danemar
ca 2.

Ce se desprinde din acest clasament ? 
în primul rînd faptul că primele patru 
echipe reprezintă forța de bază a atle
tismului, ele aflîndu-se la un nivel de 
ansamblu deosebit de ridicat, ceea ce 
e<ste dovedit practic de nivelul de pre
gătire și de performante la care au a- 
juns juniorii lor. O a doua categorie de 
țări, cuprinde România, Anglia, FYanța, 
Italia. Ungaria. Pentru prima oară, sin- 
tem la egal sau cu puțin înaintea aces
tora, ceea ce arată progresul ‘nostru, e- 
vident realizat în domeniul atletismului. 
Putem spune, așa dar, că am urcat o 
treaptă, reală, dar că sîntem încă de
parte de primele 4 țări din frunte.

Pentru apropiere va trebui intensifi
cată munca cu atleții juniori, procesul 
de accelerare a rezultatelor* hi condițiile 
unei pregătiri corespunzătoare. Apare 
astfel foarte clar că progresul atletis
mului internațional este tot mai evi
dent., că se lucrează într-un ritm deo
sebit,- cu foarte multă muncă și deose
bite eforturi. Numai astfel se poate 
explica nivelul rezultatelor cuprinse în 
tabelul alăturat care arată rezultatul 
primului și al celui de al 10-lea atlet 
european la juniori, precum și poziția 
celor mai buni români în acest bilanț 
din -sezonul 1972 și 1973 (sală).

SABRERUL
TURNEUL

IRIMICIUC A DOMINAT NET
DE LA PARIS

nos- 
treia 
fără 
care

C. Marin, în optimi 
3—5.
în vedere faptul că

Proba 1 10
100 m \ 10,3 10,5
200 m 21,0 21.6
400 m 47,0 48,3
800 m 1:47,4 1:52,5

1 500 m 3:46,5 3:51,4

3 0Q0 ni 8:05,8 8:25,0
5 oo o m 14:05,0 14:39,4

no mg 14,5 14,8
400 mg 52,6 53,4

2 000 m otyst. 5:39,0 5:53.0
înălțime 2,15 2,08

Prăjină 5,20 4,73
Lungime 7,75 7,41
Triplusalt 16,06 15,07

Greutate 17,88 15,75
Disc 57,90 50,24
Suliță 78,65 71,80

Ciocan 64,12 56,52

Decatlon. 7337 6686
10 km marș 43:40,4 45:28,0

Fete
1O0 m 11,4 11,7
200 m 23.5 24.3
400 m 53,9 55,7

800 m 2:05,6 2:08,6
1 500 m 4:11,3 4:29,0

100 mg 13,4 14,3
înălțime 1.92 1,76
Lungime 8,25 6,03
Greutate 15,42 13,89
Disc 51,00 45,38

Suliță 54,28 47,88
Pentatlon 4282 3734

Locul atlețiior români în 
bilanțul european

D. Cristudor 10.6 6
D. Cristudor 21.7 16
G. Ghipu 48,3 10
G. Ghipu 1:47,5 2
N. Onescu 3:46,5 1
G. Ghipu 3:46,9 2

•—
—

I. Crișan 15,0 16
I. Korodi 53.4 8
M. Ifrim 5:48,8 5
C. Cinstea 2,08 10
D. Oprea 2.07 13
M. Volcu 4,70 8

A. Marinescu 14.92 18
B. Bedrosian 14.88 20
P. Neagu 15.93 9
S. Gaja 49,06 12
G. Megelea 76.34 4
V. Munteanu 71,80 10
M. Zamfirescu 58.60 5
G. Călin 56,54 9

8. Ioniță 45:09,6 6

A. Surdu 11,8 18

L. Leau 54.9 4
A. Flllp 56,1 14

V. Neagu 4:32.0 11
C. Bueătaru 14.2 9

D. Spînu 6,03 10
S. Mitrică 13.40 12
M. Nan 47.72 8
F. Ionescu 47.70 9
E. Condrâischi 45,38 10

C. Bueătaru 3683 18

CÎND SI UNDE VOR AVEA LOC 
CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX?

Necesitatea organizării regulate a 
unui campionat mondial de box a- 
mator a fost recunoscută încă în 
timpul Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen. Atletismul și boxul ră
măseseră singurele sporturi fără 
posibilitatea unei confruntări mon
diale în afara olimpiadelor. Pînă și 
natația (cu înotul, polo-ul pe apă și 
săriturile) își va face debutul chiar 
anul acesta și chiar aici, la Belgrad, 
cu primele campionate mondiale.

Pentru box, după cum se știe, a 
urmat candidatura Japoniei ca or
ganizatoare a primelor campionate 
ale lumii, apoi dezicerea orașului 
Osaka, din motive financiare. între 
timp, în condiții de mare discreție, 
organizarea a fost acordată federa
ției din S.U.A., care a propus ține
rea C.M. anul acesta la New York, 
la Madison Square Garden, în ace
leași condiții prevăzute pentru Osa
ka, adică o competiție rezervată 
unor selecționate continentale.

încă de la ultima sa reuniune de 
la Leningrad, în primăvară, comi
tetul executiv al E-A-B.A. (Asocia
ția europeană de box amator) a 
protestat împotriva sistemului, so- 
licitînd ca fiecare țară să-și poată 
rezerva dreptul de a trimite candi
dați la C.M.

Marți, la Belgrad, din nou reunit

în mod special, comitetul executiv 
E.A.B.A. (din care face parte, ca vi
cepreședinte, și Gheorghe Guriev, 
președintele federației române de 
box) l-a invitat pe președintele fo
rului mondial A.I B.A., R.H. Russel, 
pentru a-i prezenta punctul de ve
dere european.

Federațiile europene propun ți
nerea campionatului , mondial doar 
odață la patru ani, în intervalul din
tre olimpiade, în prezența unor can
didați naționali și nu a unor re
prezentative continentale. în scopul 
susținerii vederilor lor, federațiile 
europene propun convocarea unui 
congres extraordinar al A.I.B.A.

în aceste condiții — și întrucât 
federațiile europene au anunțat că 
nu vor participa la competiția de 
la New York — cresc șansele can
didaturii orașului Havana, care a 
anunțat că este gata să organizeze 
primul campionat mondial de box 
amator cu participarea reprezen
tanților tuturor federațiilor națio
nale, într-o sală de 15 000 de locuri-

în finalul reuniunii, Russell a 
promis că va lua în considerare o- 
pinia federațiilor europene și va 
dezbate problema în sînul conduce
rii A.I.B.A.

Aurelia Filip și Leontina Sălăjan, din Baia Mare, două autentice speranțe 
J 1 ’ Foto Î P. NAGY — Clujpentru cursa de 400 m.

Este de reținut că, pentru prima oară, 
numărăm 21 atleți printre cei mai buni 
din Europa la probele individuale, și că 
unii dintre juniorii noștri ocupă pozi
ții fruntașe, ceea ce le conferă dreptul 
să se considere candidați la medalii sau 
chiar la titlul european la unele probe 
(Leau, Nan, Ionescu, Ghipu, Cristudor 
Megelea, Onescu) că rezultatele unor a- 
tleți, la începutul sezonului în aer liber, 
arată creșteri însemnate și poziții tot

mai bune Ghipu. Cristudor, Onescu, 
Neagu, Lungu etc.).

Mai sînt 3 luni pînă la campionatele 
europene, timp în care muncind din plin 
și primind un sprijin multilateral se 
poate asigura baza pentru obținerea u- 
nor rezultate de prestigiu pentru atletis
mul nostru. (

prof. NICOLAE MARAȘESCU
antrenor federal

Noua victorie a satrerului 
tru Dan Irimiciuc — cea de a 
în actualul sezon — necesită, 
îndoială, cîteva amănunte pe 
telegramele de presă nu le oferă
de obicei. Le-am găsit în foile de 
concurs care consemnează o victo
rie extrem de netă a trăgătorului 
nostru. Pe parcursul celor cinci 
tururi ale competiției, Irimiciuc 
nu a pierdut decît un asalt în fața 
campionului Franței B. 
(3—5). în rest, sabrerul 
nr. 1 a obținut numai victorii, rea- 
lizînd un procentaj rar întîlnit : 21 
din 22 confruntări. în finală, el a 
fost tot atît de eficace cîștigînd 
toate cele 5 asalturi, patru cu 5—1 
iar unul cu 5—2-

O bună comportare a avut și 
Dan Popescu pe care îl găsim prin
tre finaliști, pe locul 5 cu 2 v (5—2 
cu Vallee și 5—4 cu Culcea). Gh. 
Culcea, ajuns și el in finală, a ter
minat pe locul VI nereușind să 
mai obțină vre-o victorie. Ceilalți 
sabreri români Al. Nilcă și C. Ma
rin au ajuns pînă în semifinale și, 
respectiv, în sferturi de finală. 
Este demn de remarcat faptul că 
în sferturi de finală a părăsit con
cursul
Maffei
(3—5) 
altfel,

Vallee 
nostru

și campionul mondial, M. 
pierzînd la D. Popescu 

și la Gerevich (4—5). De 
campionul mondial a fost

EVOLUȚIE SATISFACATOARE A SCHIFIȘTILOR
LA „REGATA

Desfășurată la finele săptămînii 
trecute, „Regata Moscova" a aliniat 
la start schifiști și schifiste de va
loare din nouă țări (R. D. Germano, 
Bulgaria, Polonia, Ungaria, Olanda, 
R. F. Germania, Elveția, România 
și U.R.S.S.), însumînd 140 de echi
paje care s-au întrecut, de fapt, în 
două concursuri î primul programat 

cel de-al doilea dumi-sîmbătă, iar 
nicâ.

Discutînd 
prof. Victor 
înapoierea delegației noastre, ne-am 
notat cîteva amănunte legate de e- 
voluția schifiștilor români la această 
competiție de mare anvergură.

Primul aspect interesant a fost 
programul întrecerilor, alcătuit în
tr-un mod neobișnuit. El prevedea 
formarea unor serii semifinale (prin 
tragere la sorți) după care, în func
ție de numărul seriilor, se calificau 
în finale ocupanții locurilor întîi, 
doi și trei. Lucrul acesta a făcut, 
însă, ca numeroși sportivi de valoare 
(uneori chiar campioni olimpici) să 
iasă din cursa pentru locurile de pe 
podium încă din semifinale, unele se
rii devenind veritabile... finale.

cu antrenorul federal, 
Mociani, imediat după

MOSCOVA4
a-Iată, deci, ce drum anevois au 

vut de parcurs particlpanții la aceas
tă regată, pentru a ajunge pe pri
mele lacuri ale clasamentelor.

In prima zi a competiției echipajul 
alcătuit din Ilie Oanță și Dumitru 
Grumezescu a avut o comportare foar
te bună In proba de 2 f. c., ocuptnd 
locul III, De notat că primul loc a 
revenit campionilor olimpici S. Bri- 
tzke — W. Mager (R. D. Germană), 
cronometrați în 6:46,8, pe locul secund 
clasîndu-se un echipaj din Leningrad, 
care a încheiat cursa în 6:50,4. Schi
fiștii noștri — cronometrați în 6:50,5 
— au înregistrat cu acest prilej cea 
mai mică diferență în fața campioni
lor olimpici, într-un concurs oficial.

Oanță și Grumezescu aveau să con
firme, din nou, forma bună și în în
trecerile de a doua zi, cind s-au cla
sat pe locul II, fiind întrecuți tot de 
campionii olimpici, e drept, de această 
dată la o diferență Ițtai mare (peste 
8 secunde).

Cel de-al doilea echipaj român care 
a concurat la „Regata Moscova11 a 
fost cel de 24-1, alcătuit din Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura și Ladislau I.o- 
vrenski. In concursul de sîmbâtâ acest

echipaj a ocupat locul III, fiind în
trecut de barca R. D. Germane (în 
care se aflau campionii olimpici W. 
Giinkel, L. Lilke și Klaus Dieter Nei
bert), cronometrată în 7:11, și 
chips Spartak Kiev, sosită în 
Schifiștii noștri au înregistrat 
de 7:20. In ziua următoare, 
Ceapura și Lovrenschț s-a_u ,

de e- 
7:16. 

timpul 
Tudor, 

__ ,____ _____ clasat, 
însă, pe locul V, într-o cursă în care 
campionii olimpici au fost învinși de 
echipajul reprezentativ al U.R.S.S. Un 
rezultat bun a înregistrat echipa noa
stră de 4 f.c. (Tușa, Ivanov, Gall și 
Cacencu), clasat pe locul secund 
după schifiștii din R.D. Germană. In 
sfîrșit, Alexandru Silassi, singurul 
concurent român în proba de schif 
simplu, a ocupat un meritoriu loc V.

Iată și opinia antrenorului federal 
Victor Mociani după această regată : 
„Ținînd cont de faptul că schifiștii 
noștri au concurat pentru prima dată 
în noul sezon pe ambarcațiunile de 
competiție, cred că putem fi satisfă- 
cuți de rezultate; în același timp, 
insă, se cuvine să arătăm că, la nu
mărul oamenilor de valoare pe care-i 
avem (nu prea mare, după cum se 
știe!), va trebui să restrîngem numă
rul probe lor în care participăm la 
competițiile internaționale de anver
gură".

Horia ALEXANDRESCU

întrecut și de 
de finală, cu

Dacă avem 
gazdele au concurat cu toți trăgăto
rii de care dispun actualmente (Va
llee, Bena, Quivrin ș-a.), că italienii 
au deplasat 'cea mai bună garnitură 
(Maffei. M. T. Montano, Rigoli), că 
din lotul prim al Ungariei au lip
sit doar Marot și T. Kovacs, indis
ponibili la data respectivă, reiese 
că sabrerij români au avut o com
portare foarte bună, plină de pro
misiuni pentru C.M. (S.B.)

SfOHfESPORTURiLEI
BASCHET în urma disputării turnee
lor zonale ale Criteriului național pentru 
copii, au fost desemnate următoarele fi
naliste ale competiției: băieți : 
nierilor Cluj (antrenor Liviu 
Șc. sp. Timișoara (Ladislau 
Lie. „Bolyai* Tg. Mureș (Atila , . _ 
Șc. ge’a. nr. 1 Alexandria (Mihai Popes
cu); fete: Șc. sp. Constanța (Maria Po
povici), Șc. sp. Ploiești (Gabriel Năstase), 
Șc. sp. Timișoara (Vasile Iațcu), Șc. sp. 
Satu Mare (Gabriela Both). Formațiile 
din Capitală vor fi cunoscute după în
cheierea turneelor aflate acum în curs 
de disputare. Finalele vor avea loc între 
4 și « iulie. a NOI CONCURSURI ale 
minibaschetbaltștilor doritori să obțină 
Coșul de aur. Cei maț buni, la Școala 
sportivă Brașov: 1. Doina Arhip 25 de co
șuri înscrise din 30; 2. Serasella Gintă 
23: 3. Simona Buga 21; la Școala gene
rală nr. 1 Pucioasa: 1. Mariana Scociu 
24; 2. Elena Ion 23; 3—4. Mariana Stoica 
și Mihaeia Vlad 22. * ÎN MAGAZINELE 
de specialitate au fost puse în vînzare 
mingi (din plaistic) Pionier, produse 
fabrica Arădeanca, la prețul de 30 
lei. Costul redus al acestor mingi (și, 
bineînțeles, calitatea lor) constituie un 
sprijin rea] în acțiunea de popularizare 
a baschetului în rîndul școlarilor, a DE 
ASTÂZI pînă duminică, orașele Pitești, 
Zalău. Brașov, Constanța, Botoșani. Deva 
(Ia băieți) și Tg. Mureș. Bacău, Pitești, 
Oradea, lași (la fete) găzduiesc turneele 
zonale ale Criteriului’republican al juni
orilor mici (născuți în 1956 și mai mici).

”OX Simbătă. cu Începere de la ora 
18. in sala Dinamo din șoseaua Ștefan 
cel Mare, va avea loc o atractivă reuni
une pugilistică cu participarea unora 
dintre cei mai buni boxeri ai cluburilor 
Dinmao. Metalul și Rapid. Dintre spor
tivi! ce vor evolua în ring se remarcă 
Șt. Boboc, D. Dorobanțu. Sandu Mlhal- 
cea (Dinamo), I. Lungu. C. Stanciu (Me
talul). C. Hodut, V. Flllp și P. Cojoc» ru 
(Rapid). în completare vor avea 
patru meciuri de juniori.

Casa pio-
Moraru), 

Bachner), 
Madaras),

de 
de

loe

SEMNE BUNE, DE LA 
ÎNCEPUT

Sportul nostru național— oină — 
se bucură de la an la an de tot mai 
largă audiență în rîndul tinerilor, 
încă o dovadă: în urmă cu cîteva 
luni, la Constanța, a luat ființă o 
nouă secție. Este vorba despre for
mația A. S. Armata care reunește 
în lotul său 23 de jucători ce se 
pregătesc sub îndrumarea antre
norului prof. Gh. Sălceanu,

De atunci, noua secție — prin 
sportivii săi — a luat parte la două 
competiții oficiale, obținînd tot atî- 
tea succese) locul I în etapa jude
țeană a Cupei României și locul V 
în zonele aceleiași competiții. Cei 
mai buni jucători sînt pînă acumi 
A. Herea, D. Cotoară, C. Culea, 
F_ Negrea.

Dumitru NEGREA

PROFESOARA DIN 
ȘIMLEUL SILVANIEI

Profesoara Lenuța Gaciu 
Foto î Gustav SCHNEIDER

Se numește Lenuța Gaciu și este 
profesoară la Liceul din Șimleul 
Silvaniei. Echipa pregătită de ea 
a cucerit pentatlonul atletic în ju
dețul Sălaj. în afara muncii, apre
ciate, la catedră, ea face parte și 
din echipa de atletism a județului. 
Recent, la campionatele interjude- 
țene de atletism, ea a aruncat dis
cul la 43 de metri și greutatea la 
aproape 11 m, aducînd puncte pre
țioase echipei județului.

Categoric, profesoara Lenuța

Gaciu este un exemplu pentru ele
vii ei și pentru tinerii profesori de 
educație fizică.

prof. Camil MORȚUN

SPORTULUI, DOMENII NOI 
ÎN PLOIEȘTI

L-am întîlnit zilele trecute pe to
varășul Ion Brujban, prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S, Ploiești, pe 
care l-am rugat să ne spună cîteva 
cuvinte despre bazele sportive și 
spațiile de joacă noi din oraș.

— în ultima perioadă, în orașul 
nostru au fost date în folosință noi 
baze sportive. Mai întîi este vorba 
despre complexul sportiv de la 
A.S, Voința care cuprinde terenuri 
de volei, baschet, tenis de 
cîmp, popicărie și un modern 
ștrand cu plajă. Tot aici s-a dat în 
folosință o frumoasă clădire cu 
vestiare, grup sanitar, terasă și... 
un ring de dans. Spre sfîrșitul lunii

rîndul Iubitorilor hocheiului din bâtrînul 
oraș dunărean. In vederea noului sezon 
competițional — antrenorul Ion Tiron a 
convocat la 15 mat întregul lot pe care 
îl are la dispoziție. Antrenamenteie se 
desfășoară de patru ori pe săptămână — 
atît la Galați cit. și la pădurea Gîrboa- 
vele. Hocheiștii gălâțeni își vor continua 
pregătirile pe gheață la București și M. 
Ciuc, tar în luna septembrie el vor între
prinde un turneu în Cehoslovacia. Din. 
lot au plecat Hincu și Curelaru care își 
satisfac stagiul militar. In schimb, au 
fost promovați un mare număr de juni
ori, originari din Galați de a căror pre
gătire s-a ocupat un «olectiv de harnici 
antrenori (Tomovici, Corduban, Șerban, 
Trăușan). Astfel au primit creditul pro
movării următorii juniori: Stoica, Halus, 
V. Ionescu, Enache, Liga, Berdilă, Bran- 
dabur, Amortilâ, Șt. Ionescu. Dacă la 
cele de mai sus adăugăm că Moroșan șl 
Gh. Huțanu fac parte din lotul național 
de seniori, iar Halus, Olenici, Stoica* 
Enache, Brandabur, ionescu din cel de 
juniori putem afirma că hocheiul gălă- 
țean a început să se afirme cu *- -* -*- 
devenind într-un timp relativ 
prezență activă pe plan intern.

hotărîre, 
scurt o

(Urmare din pap 1)

DE TIR

„INTERNAȚIONALELE

Rezultate tehnice, armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat (55 de concu- 
renți): 1. ILIE CODREANU (ROMANIA) 
598 p (190 + 100+100+100+99+M) — cam
pion international ai României, 2. Mun- 
zert (R.D. Germană) 597 p. 3. Nicolae 
Rotaru (România) 596 p, 4. Gheorghe 
Adam (România) 595 
(U.R.S.S.) 595 p. 6. Mltrofs 
593 p; pistol liber 00 de 
Ștefan Miloș (Cehoslovacia) 560 p 
campion internațional al României. 
Faggion (Franța) 559 p. 3. Jun (Ceho
slovacia) 557 p. 4 Hoflitz (R.D. Ger
mania) 557 p, 5. Raenlro (U.R.S.S.) 556 
p, 6. Petrov (U.R.S.S.) 555 p... 11. Dan 
iuga (România) 551 p... 13. Lucian Giuș- 
că (România) 549 p: juniori (11): 1. Ra
failov (Bulgaria) 539 p — campion in
ternațional al României. 2. Vitkov (Bul
garia) 537 p, 3. Popov (Bulgaria) 534 p. 
4. Diacov (Bulgaria) 527 p. 5. Damas 
(Cehoslovacia) 518 p. 0. Pospisil (Ceho
slovacia) 514 p... II. Liviu Stan (Româ
nia) 512 p... 10. Marinică Trușcă (Ro
mânia) 509 p: talere aruncate din șanț 
(manșa I: 100 t): 1—3. 
lonia). Vallduvi (Spania), 
(Spania) toți cu cite 98 
rowski (Polonia) 97 t, 5. 
(Grecia) 96 t, 6. Navarro

Un aspect de la întrecerile, „Marelui premiu Carpați“ Za talere aruncate 
din șanț

Strouhal (Po- 
Achaerondio 

t. 4. Koma- 
Karayannidis 

(Spania) 94 t.

mai a intrat în funcțiune baza 
sportive a asociației Locomotiva — 
Ploiești, cu terenuri de handbal, 
tenis de cîmp, o platformă pavată 
(pe care ș-au montat două mese 
din beton pentru tenis) și o sală de 
popice cu două piste. S-a amenajat 
încă un teren de fotbal (cu zgură) 
la A.S. Rafinăria Nord (Vega) și se 
lucrează la alte două terenuri: unul 
pentru tenis, altul pentru volei, 
prezent se extinde și baza de 
A. S. Dorobanțul cu un teren 
volei și unul de tenis de cîmp.

— Despre spațiile de joacă pen
tru copii, ce ne puteți spune?

— Articolul apărut în primăva
ră .în ziarul „Sportul", pe această 
temă, a stimulat organele locale și 
acum putem să vă spunem cîteva 
lucruri bune. Astfel. în cartierul 
Andrei Mureșanu au fost puse 
dispoziția tinerilor un teren 
mini-fotbal și două spații de joacă 
cu leagăne, balansoare ș.a. în aces
te zile continuăm acțiunea atît în 
cartierul Nord cît și în cartierul 
Vest unde se pregătesc alte aseme
nea terenuri și, împreună cu cele
lalte organe și organizații din mu
nicipiu, vom acționa astfel ca pînă 
la vacanța elevilor să dăm în folo
sință cel puțin patru spații de joa
că. Sîntem hotărîți să traducem în 
viață în mod exemplar indicațiile 
reieșite din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28.11. — 2.III. a.c. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului din țara 
noastră.

Vasile ALBU, coresp. județean

Dintre trăgătorii români Dumitrescu a 
obținut 93 t, Popovici 92 t, Constanti- 
nescu 89 t și Petrescu 84 t. Juniori 
(manșa I : 75 t): 1. Putz (Ungaria) 73 t, 
2. Mihai Ispașiu (România) 69 t, 3. 
Griiber (Ungaria) 67 t, 4. Traian Zaha- 
rescu (România) 66 t, 5 Viorel Gheor- 
ghLțâ (România) 65 t, 6. Arrufat (Spa
nia) 64 t.

PROGRAMUL DE AZI

Ia ora 8: armă liberă calibru re- 
3x40 f. talere aruncate din șanț

De
dus , ____ _ ____
(manșa a Il-a: 100 t), de la ora 8.30: 
pistol viteză 60 de focuri-seniori și ju
niori (manșa I), de la ora 9: mistreț 
alergător (manșa i).

• Ziua sportului preferat la To
pol o veni — Argeș. 800 participant! 
s-au întrecut la fotbal, șah, voleif 
handbal, tenis de masă și popice. 
Dintre aceștia peste 450 (majorita
tea fete). au participat la cros. 
Ilie FEtEANU, coresp. județean

MOMENT FESTIV LA 
COOPERATIVA „UNITATEA" 

TG. MURES

au 
pe

Membrii acestei cooperative 
ținut să primească sărbătorește 
una din tovarășele lor de muncă, 
care a obținut în ultima vreme 
succese de seamă pe tărîm spor
tiv. Este vorba despre Elisabeta

Campioana

J ■

: x IK.

• 'J

,- ■

europeană Elisabeta Szilagyi, la primirea festivă 
Foto : Janos KONCZ

Szilagyi care, la 
nate europene de 
la Prerov (R. S. Cehoslovacia) a cu
cerit 3 medalii (două da aur și una 
de bronz). La sediul cooperativei, 
unde a avtit loc întîlnirea, o adevă
rată sărbătoare. A fost belșug de 
flori, felicitări și îmbrățișări. Au 
luat cuvîntul Eugen Nemeș, pre
ședintele cooperativei ..Unitatea'1, 
Desideriu Saszet, secretarul clubu
lui sportiv Voința, Francisc Kato, 
maistrul secției unde lucrează cam
pioana europeană și, în sfîrșit, Eli
sabeta Szilagyi, care a povestit 
celor prezenți cum a realizat aceas
tă performanță.

A fost pentru toți •— campioană și 
cooperatori — o zi de neuitat.

Ioan

recentele campio- 
popice juniori de

UNDE
I’AUȘ, coresp. județean.

EȘTI FLOREA IOAN ? 
sosit la redacție o adresă 
din partea Direcției corner-

Ne-a 
oficială 
ciale județene Deva prin care sîn
tem rugați să sprijinim „recupera
rea creanței de 3.659 lei asupra lui 
Fiorea loan, component al lotului 
de fotbal al clubului C.F.R. Paș-

cani.“. Creanța provine de la fap
tul că Fiorea a cumpărat diferite 
articole din magazinele comerțului 
de stat și de atunci (este vorba de 
27 ianuarie 1968) se sustrage sis
tematic de la plata ratelor, schim- 
bîndu-și mereu domiciliul și clu
burile sportive.

„Considerăm că intervenția dv. 
— se spune în adresă — va în
lesni recuperarea creanței noastre 
și, poate, va constitui o cotitură în 
„etica1* lui Fiorea loan**. Motiv pen
tru care am și scris rîndurile 
față. (M. FR.)

• Un succes, primul concurs 
tomobilistic la Suceava. A fost 
fapt un concurs de îndemînare 
organizat de filiala A.C.R. cu spri
jinul C.J.E.F.S. și al Inspectoratu
lui de miliție — constînd din tre
cerea (pe o distanță de 125 m) 
printre 27 jaloane așezate la dife
rite distanțe.

Constantin ALEXA, 
coresp. județean

de

au
de

CĂLĂRIE Intre 15 și 17 iunie 
vor desfășura, la Iași, tradiționalele 
treceri de obstacole dotate cu „r 
Federației”. La dispute t— 
călăreți de la Steaua. Dinamo. C.S.M. 
Sibiu, Petrolul Ploiești. A.S.A. Cluj, Re
colta Mangalia și C.S.M. lași. Progra
mul este următorul : vineri, de la ora 
17 : probele nr. 1 si nr. 2: sîmbătă.
de la ora 17 : ștafetă și categoria mij
locie ; duminică, de la ora 9.30 : proba 
pe echipe. Paralel cu concursul ofi
cial vor putea fi urmăriți in cadrul u- 
nor probe de obstacole și reprezentan
ții lotului national de concurs complet, 
care se pregătesc pentru întrecerile bal
canice. o ÎNTRE 13 șl 15 iunie este 
programată a se disputa, tot la Iași, 
șl etapa I a campionatului de concurs 
complet, jn care participă reprezentan
ții cluburilor Steaua, Dinamo, C.S.M. 
Sibiu Petrolul Ploiești. A.S.A. Cluj, 
Recolia Mangalia. C.S.M. Iași, Rovine 
Craiova si Mondial Lugoj. A fost sta
bilit următorul program: miercuri de la 
la ora 8 : proba de dresaj ; joi, ele 
la 8 ; proba de fond : vineri, de la ora 
16: proba de obstacole « LA SUMEN 
(Bulgaria) se va desfășura, intre t și 
8 iulie, Campionatul balcanic de con
curs complet. în vederea acestor între
ceri a fost stabilit următorul lot : Gheor
ghe Moiseanu, Oscar Recer. Eugen Io
nescu, Dumitru Loneanu. Dumitru Roș
ea ; antrenor : Vasile Tudor.

se 
în- 

i cu „Cupa 
vor pșrticina

MODELISM In urma hotărârii 
federal datele și locurile de - 
ale competițiilor republicane s-au modi
ficat în felul următor: Campionatul re
publican de aeromodele zbor liber (se
nior, și juniori) se va disputa la Pitești 
între 5 și 8 iulie; Campionatul republi
can de aeromodele în pantă, telecoman
date prin radio (seniori și juniori) se 
unifică cu probele de telecomandă, pro
gramate inițial în cadrul campionatului 
de aeromodele machete captive de la 
Arad, urmînd a se disputa pe aeropor
tul Sinpet.ru — Brașov între 19 și s 13 
septembrie; la Arad ’ vor avea loc între 
12 și 14 iulie doar întrecerile la machete 
captive; Campionatul republicau de 
navomodele, autopropulsate, telecoman
date și hidroglisoare captive (seniori și 
juniori) va avea loc la Tg. Mureș (la 
baza nautică) între 20 și 24 iunie; Cam
pionatul republican de racheto-modele, 
machete și clasice (seniori și juniori) se 
va disputa la Sibiu între 9 și 12 august.

i Biroului 
disputare

ORIENTARE TURISTICA Cupa Gen- 
țiana desfășurată în apropiere de Timi
șoara, în pădurea Făget, deși are o fru
moasă tradiție nu a reunit anul acesta 
decît 52 coneurenți din județele Arad. 
Brașov, Cluj, Dolj, Iași. Mureș, Prahova, 
Timiș și din București. In principalele 
probe ale concursului s-au impus Bi- 
roska Szabo (senioare A) și Gh. Albiei 
(senior) A), iată rezultatele: Senioare 
A: 1. Piroska Szabo (Metalul roșu Cluj),
2. Gabriela Iosub (Rulmentul Brașov),
3. Clara Szabo (Met. roșu) : Seniori a: 
1. Gh. Albiei (I,T. București), 2. G. Hor- 
vathi (Met. roșu). 3. T. Konreich (Clu
jeana Cluj) ; Senioare b : 1. Mariana Ciu
lesc (Voința Timișoara), 2. Margit Lazăr 
(Mureșul Tg. Mureș); Seniori B ; 1. C. 
Zelenka (Clujeana), 2. N. Tănase (UZUC 
Ploiești), 3. I. Cutulab; Veteranii 1. B. 
loncu (Electroputere Craiova), .2. Al. 
Martori (Voința Cluj); Junioare; 1. voința 
Hunedoara (Rodica Serghi — Rodica 
Lupu), 2. Clujeana; Juniori: 1. Clujeana 
(L. Pilnltz — z. Horvath), 2. strungul 
Arad, 3. Voința Hunedoara.

CICLISM Sîmbătă și duminică, ama
torii sportului cu pedale din Ploiești au 
posibilitatea să asiste la o interesantă 
competiție, dotată cu „Cupa Petrolul", 
întrecerile se vor desfășura sîmbătă pe 
Un traseu măsurind 199 km (pe șosea), 
iar duminică pe un circuit de 60 km din 
centrul orașului • IERI a părăsit Capi
tala un lot de tineri rutieri care vor par
ticipa la „Premiul Colditz", în R. D. 
Germană. însoțiți de antrenorul Mihail 
Simion, au făcut deplasarea următorii 
cicliștii : Nicolae Frunză, Costel Vizitiu, 
Aurel Ciobanu și Romeo 
ECHIPA reprezentativă de 
țării noastre se găsește de 
U.R.S.S. unde participă la 
tiții. Cea dintîi se dispută 
de față la Tuia, urmînd ca 
iunie rutierii români să se alinieze la 
startul concursului de la Tallin. Din lot 
fac parte Ștefan Leibner, Marin Ioniță, 
Anton Neagoe și Petre Dolofan, echipa 
fiind condusă de antrenorul Mircea Ml- 
hâilescu.

Gherlan • 
velodrom a 

cîteva zile în 
două compe- 
în momentul 
între 11 și 12

GIMNASTICĂ La întrecerile de „mo
dernă" din cadrul campionatului repu
blican de copii, tce vor avea loc la Cluj 
în zilelș de .19—21 iunie, și-au anunțat 
participarea următoarele echipe: cat. a 
IV-a — Șc, sp. 3 Buc,, Viitorul, Șc. sp. 
Brașov, Șc. sp. P. Neamț, Șc. sp. Brăila, 
Șc. sp. Ploiești, Șc. isp. 2 Buc., Șc. sp. 
1 Buc. Cutezătorii, care vor participa 
la următoarele probe: exercițiu fără obi
ect, exercițiu cu panglică, ansamblu ; 
cat. a IlI-a — Șc. sp. 1 Buc., Șc. sp. P. 
Neamț, Șc. sp. 2 Buc., Clubul sportiv 
școlar Buc., Șc. sp. Sf. Gheorghe. Șc. 
sp. Brașov, Șc. sp. Brăila. Șc. sp. Rm. 
Vîlcea. Liceul nr. 3 B. Mare, Viitorul 
București. Șc. sp. Ploiești, care vor evo
lua la exerciții cu mingea, coarda și vor 
prezenta un exercițiu fără obiect. > ÎN 
CAPITALĂ va avea loc sîmbătă și du
minică o întîlnire internațională ’ între 
echipele de junioare și juniori ale Bucu. 
reștiului și Sofiei, cu exerciții liber ale
se. întîlnirea este programată lă com
plexul sportiv „23 August", mîine de la 
ora 16, iar duminică de la ora 9.

HANDBAL Prima competiție interna
țională a anului la care se aliniază echi
pele reprezentative a!e României este 
„Trofeul Iugoslavia", programat să se 
desfășoare intre 19 și 24 junte — la fete 
și 26 iunie — 1 iulie — la băieți. Pen
tru tiumeul feminin, care va avea loc 
în orașul Zombor, federația noastră de 
specialitate a chemat la pregătiri urmă
toarele jucătoare: Elena Oprea, Eiisa- 
beta Ionescu, Cornelia Hristov, și Lidia 
Stan (portari) — Doitja Cojocarii, Tere
zia Popa, Cristina Metzenrath, Iolanda 
Rigo, Simona Arghir, Irene Oancea, Con
stanta Ilie. Hilda Hrivnak, Doina Furcoi, 
Viorica Vieru. Magda Mikloș, Elena 
Frîncu, Niculiua lord ache și Nadira 
Ibadula. Lotul masculin are următoarea 
alcătuire: Penu, Orban și Munteanu 
(portari) —- Gațu. Cosma. Voina, Stef, 
Kicsid, Birtalan, Dan Marin, Capră, 
Stock!. Lieu, Bota. Gunesch, Tudo^sie, 
Willisch, Grabovschi. întrecerile mascu
line se vor desfășura în localitatea Bi- 
tolia

HOCHEI Comportarea remarcabilă din 
campionatul trecut, unde echipa Dună
rea Galați a ocupat un neașteptat loc 
trei, a produs o puternică impresie in

PATINAJ au început primele între
ceri ale campionatului republican de pa
tinaj pe rotile, ediția 1973. La Sibiu, 
această competiție se bucură de o lar
gă popularitate, organizîndu-se aproape 
săptămînal concursuri. Ultimele între
ceri, desfășurate în organizarea Consi
liului municipal al organizației pionieri
lor și comisiei locale de specialitate au 
reunit pe cei mai mici partietpanți, elevi 
în clasele I—IV. La capătul unor dis
pute atractive, primele locuri au tost 
ocupate de următorii școlari: 50 ni (cla-

•- I tete și băieți) — Eveline Llngner 
gen. nr. 2) și Erhard Brener (Șc. 
nr. 21); 5u m (clasele a Il-a) Car- 
Kotij (Șc. gen. nr. 12) și B, î-ar- 

(Șc. gen. nr. 2); 50 m (clasa a Ul-a 
— Marllena Zahiu (Șc. gen. nr. 18);

sele 
(ȘC. 
gen. 
men 
cher 
fete) 
too m — (clasa a IlI-a băiețb — D. Bir- 
thelm; 100 ni (clasele a iv-a) — ioana 
Tabacu (Șc. gen. nr. 21) și Sorin Bunea 
(Șc. gen. nr. 16); 100 m avansați (claca 
a Vl-a) — Dietar lasch (Șc. sportivă).-------- .... _. . _ . nr îsClasamentul pe școli: 1. Șc. gen.
— 18 p, 2. Șe. gen. nr. 21 — 15 
Șc. gen. nr. 2 — 13 p.

RUGBY Campionatul diviziei A

p7*î.

. a in
trat în linie dreaptă. Mat sînt doar trei 
etape de disputat, duminică fiind progra
mată a XXIV-a. în întîlnirile din această 
rundă se confruntă team-url capabile 
să ofere spectacole rugbystice de cali
tate, • STEAUA (loc. l; 63 p) 
BUL (loc, 7; iB p). Totdeauna 
rile dintre aceste două formații 
echilibrate și disputate. Prima 
aparține, desigur, elevilor lui P. ______
nescu (eu toate că duminica trecută au 
cedat în fața Sportului studențesc), care 
vor primi replica constănțenilor în pro
priul fief, de la ora 10,30. ȘTIINȚA PE
TROȘANI (loc. 4: 53 p) — POLITEHNI
CA IAȘI (loc. 5: 50 p). Derbyul studen
țesc se anunță extrem de disputat, am
bele formații comportîndu-se bine în ac
tualul campionat. înclinăm să credem, 
însă, în victoria petroșenenilor, acasă 
greu de depășit. UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA (loc. 2- 59 p) — C.S.M. SIBIU 
(loc. ti; 49 p). Studenții nu-și pot permi
te să rateze victoria dacă vor sa păs
treze șanse intacte în încercarea de de
pășire a liderului. Sibienii, în schimb, 
au de apărat prestigiul de echipă ambi
țioasă, capabilă de bune rezultate. DI
NAMO (loc. 3; 54 p) — RULMENTUL 
(loc. 9; 44 p). Dacă vor să nu piardă 
locul 3, dinamoviștii trebuie să învingă. 
Ceea ee nu este greu de realizat, cu 
toate că bîrlădenli au un XV destul de 
robust. GLORIA (loc. 12: 35 p) — SPOR
TUL STUDENȚESC (loc. 10; 43 p), Par
tidă echilibrată, chiar dacă studenții au 
ascendentul moral al victoriei asupra li
derului șl al locului mai bun în cla
sament. PRECIZIA SACEI.E (loc. 13; 
30 p) — GRIVIȚA ROȘIE (lop. 8; 48 p) 
și C.S.M. SUCEAVA (loc. 14; 26 p) — 
VULCAN (loc. 11; 41 p), două meciuri 
în care echipele gazdă își joacă, în con
tinuare. șansa de supraviețuire în ‘ *
ce măsură vor reuși ? E greu de 
cipat.

— FA. 
întrece
au fost 

șansă 
Cosmă-

A. în
anti-

TENIS Pe terenurile din Parcul 
tiv Progresul, ineepind de luni 11 și pînâ 
duminică 17 iunie, se va disputa „Cupa 
Progresul11. Participă jucători de cate
goria I și primii 20 de juniori, pe un 
tablou de M. La fete, participa jucătoa
rele de categoria I și primele 10 juni
oare, pe un tablou de 32. Sînt așteptate 
șl înscrierile jucătorilor din secțiile de 
tenis din provincie. Tragerile la sorți au 
loc duminică.

ÎNTREPRINDEREA CANAL-APĂ BUCUREȘTI

Str. Oteteleșanu nr. 2, sector 7

spor-

Începînd cu data de 1 
pentru copii și adulți, la
• Izvor, telefon 37.19.07
• Libertății

ANUNȚ
iunie 1973, s-au redeschis cursurile de înol 

următoarele ștranduri :
• 1â Februarie, telefon 18.33.97
• Floreasca I, telefon 33.18.31

Durata unui ciclu este de 15 zile, primul ciclu a început la 1 iu* 
nie 1973. Cursurile sînt conduse de personal de specialitate. înscrierile 
și informațiile se primesc zilnic, la administrația ștrandurilor, la telefoa
nele mai sus menționate

Sinpet.ru
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POST SCRIPTUM IA ETAPA A XXVI-a A OIWIEIA

BARAJUL
CAMPIOANELOR

JUDEȚENE 
DE JUNIORI

„ISTORIA- SURPRIZEI DE LA CRAIOVA
După acei categorie 6—2 înscris in 

Capitală, în dauna Stelei, de studenții 
craioveni, un stadion arhiplin a așteptat 
să-și vadă echipa favorită la lucru, s-o 
vadă ciștigînd, copsolidindu-și poziția 
de lider în campionat. Tocmai de aceea, 
deziluzia a fost mare, tocmai de aceea 
trebuie să scriem cîteva cuvinte in plus 
despre acel meci de la Craiova. Mai 
iutii, victoria Steagului roșu vrea să 
demonstreze (încă o dată) că fotbaliștii 
români nu pot „rezista" unei perfor
manțe de mare răsunet, cum a iost 
aceea a Universității în nocturna de 
duminică din Capitală. Adăugind și 
„încărcătura" locului r in campionat și 
posibilitatea destul de clară a cuceririi 
titlului, iată o primă explicație — da 
natură psihică — a neașteptatului rezul
tai.

Dar trebuie să mal adăugăm și alte 
elemente care au epndus ia acel o—1 
In primul rînd. modificarea formației 
care a întrecut la București, pe Steaua. 
Ce l-a făcut oare pe antrenorul Cer- 
nâianu sfi-1 prefere din primul minut 
pe Bălan (care, de obicei, este folosit 
in a doua parte a jocurilor), și să apară 
în linia de fund fără Bădin ? In ciuda 
celor cîteva incursiuni de început ale 
lui Marcu și Tarălungă, s-a văzut că 
ceva în formația craioveană nu merge. 
Greșita dispoziție a liniilor a îngreunat 
sarcina înaintașilor formației studen
țești. ușurînd, în același timp, sarcina 
a cărării brașovenilor, foarte bine pre
gătită pentru un joc cu o înaintare ca 
aceea a Universității, o înaintare care 
excelează prin combinații și prin viteză.

Poate că la 
foarte mult și 
priu, Universitatea Craiova, joacă mai 
puțin bine decît în deplasare, că lidera 
campionatului are, o echipă pentru con
traatac. Este, după părerea noastră, o 
idee greșită care nu va avea alt rezul
tat decît acela al scăderii potențialului 
formației atunci cînd evoluează în fața 
publicului propriu.

In schimb, Steagul roșu, fără Pescarii, 
Zotincă. Rusu, Naghi, Ghergheli și, 
parțial și fără Gydrfi, accidentat, a știut

toate acestea a contat 
ideea că. pe teren pro-

0 CONFIRMARE A UNEI
Afirmam în cronica partidei de 

tești că egalitatea obținută de 
«colo a fost echitabilă. Sigur că 
lanța acestei aprecieri a cîntărit 
mult replica mai bună, mai clară ... 
angajantă a bucureștenilor din repriza 
a doua.

Dar cum a fost posibil un asernen 
rezultat dacă avem în vedere că ambele 
echipe se prezentau la startul întîlnirii 
cu bilanțuri total diferite ? Nu mai 
departe, cele de duminica trecută, 
F.C. Argeș a fost pe punctul de a cîș- 
tiga partida din deplasare cu Sportul 
studențesc, în urma unui joc mai vi
guros și mai inteligent, iar Steaua... cu
noașteți acel episod craiovean de 
țeles. Ei bine aceiași jucători, în

la Pi
ste aua 
în t>a- 
foarte 
și mai

c

neîn-
âce-

IPOSTAZE DIFERITE
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OBLEMENCO PE COBALCESCU

• Despre Naghi, „dispecerul" echipei 
din Tg. Mureș s-au scris și s-au rostit 
cuvinte frumoase. Miercuri, însă, în 
partida cu U.T.A., Naghi a apărut 
într-o ipostază supărătoare. irascibil, 
nervos, jignitoi’ față de conducătorul 
jocului care-i avertizase' just, necuviin
cios chiar și față de observatorul fc 
ral E. Stepleanu, la pauză, în cabina 
arbitrilor, angajat intr-un „dialog*4 de
loc onorabil ' "* * ” *
propriul său 
Naghi uitase 
d-n favoriții 
primul rînd,

• Antrenorul U.T.A.-ei, Nieolae

să-și apere golul făcînd, ce e drept, o 
apărare disperata.

Am apreciat, miercuri, la Craiova, po
ziția publicului care a știut să accepte 
întringerea, a părăsit- stadionul întristat, 
dar nu a încetat să-și iubească echipa
ta contrast, neplăcutele reacții ale unor 
jucători craioveni care n-au știut să-si 
tafrîngă nervii : Niculescu l-a ' ' ' 
pe antrenorul Proea ta timp 
încerca să-și ajute un jucător 
selnicu l-a bruscat chiar pe 
partidei, Sameș a fost și el 
pe Mat-eescu, etc.

Aceasta a fost „istoria" surprizei da 
ta Craiova.

îmbrîncit 
ce acesta 
lovit, De- 

arbitrul 
„supărat*4

Mircea TUDORAN

Duminică. continuă disputarea jocu
rilor de baraj din cadrul turneului final 
rezervat ■ echipelor campioane județene 
de juniori. Partidele sînt programata 
cu începere de la ora 11, după cum ur
mează :

GRUPA I : Viitorul Vaslui — Foresia 
Fălticenii Liceul Sportiv Focșani — 
Olimpia Hm. Sărat. GRUPA A II-A : 
F.C. Petrolul II — I.T. Constanța; Li
ceul nr. 2 Caracal — Autobuzul Bucu
rești. GRUPA A III-A : Minerul Mol
dova Noua — Universitatea Craiova II; 
Victoria Chisineu Cris — Recolta Hida. 
GRUPA A IV-A : Liceul Industrial Cu- 
gir — Viitorul Gheorghieni ; Gloria 
Bistrița II — Lemnarul Tg. Mureș (a- 
cest joc, începe la ora 9.30).

VOM VEDEA LA T. V

Eu nu i-am auzit pe fericiții olteni care scandau 
duminică : „Ajax I Ajax I", eu eram atunci pe lingă 
Cișmigiu, într.-o casă pașnică de intelectuali, prins 
într-o năpraznică belotă, cînd, deodată, de pe Co- 
bălcescu, au început să 
„O-ble-men-co ! O-ble-men-co !...' 
rasă și am înregistrat fenomenul cu vie 
Fericiții olteni străbăteau Capitald spre 
Nord și ne învățau cum să cînți frumos 
cînd ai de ce și pentru ce.

Ca telespectator, pot spune însă că ei 
tificați să scandeze și „Ajax I Ajax !../ 
tru noi, telespectatorii, ,,U"-Craiova cam seamănă cu 

,,U"-Craiova" e o 
dacă-mi întorc

răsune faimoasele silabe : 
Am ieșit pf! te- 

satisfacție. 
Gara de 
în fotbal,

erau jus- 
Fiindcă pen-

la sfîrșitul partidei eu 
coleg de echipă Caniaro... 
nu numai că este unui 
publicului local, dar, iu 

„ ____ că el era căpitanul echi
pei, cel investit cu atitea obligații, cum 
Insă Naghi a nesocotit legile talr-play- 
ului, starea sa s-a transmis, cit de cit, 
și echipei și chiar unei părți tiin sn 
tatori. Am vrea să credem ca miercuri 
a fost un simplu (și trecător) moment 
de rătăcire pentru Naghi...
• Căpitanul celeilalte echipe, al

U.T.A.-ei, Mircea Petescu, avea să
sufere o mică dramă în ultimele se
cunde ale jocului. După ce el organi
zase excelent apărarea în „momentele 
<le toc“, după ce realizase, cu Schep și 
Pojoni, un foarte bun triunghi defensiv, 
el avea să fie autorul autogolului care 
a îngenunchiat echipa exact atunci cînd 
aceasta se pregătea să exulte. Căpita
nul de echipă al U.T.A.-ei a avut, insă, 
bărbăția și demnitatea să nu acuze pe 
nimeni și să spună în acele momente : 
„Eu am învins echipa !” Bravul jucător 
al U.T.A.-ei luase asupra sa toată po
vara partidei. Asta, in timp ce mulți 
din specialiștii prezenți la meci îl a 
zau pe Vidac pentru că avansase prea 
mult. în loc să-și păstreze locul 
poartă, din moment ce avea in 
trei jucători angajați
«cea îazâ.

_ Du
mitrescu, convins .că meciul a durat 92 
de minute și nu 91 (cit era normal cu 
acel minut de prelungire), își argumen
tează ideea cu calm in fața arbitru! 
Petiiceanu, apreciind ta același timp 
arbitrajul. Era o replica indirectă la 
protestele nejustifioate ale unor spec
tatori localnici ia adresa arbitrului, pen
tru un pi'etins penalty neacordat...

Mircea M. IONESCU

CINE ANTRENEAZĂ
Luni seară, cei 25 de membri al sec

ției de fotbal „U" Cluj s-au întîlnit 
în ședință extraordinară. Apreciind 
drept necorespunzătoare activitatea lui 
șt. Onisie la conducerea primei echipe 
de fotbal, secția a hotărît, în unanimi
tate, înlocuirea lui cu un alt tehnician, 
care urma să fie ales dlntte dr. Luca, 
Avram ...................
turor
Ștefan 
petate xmuuii, ue i> țvuu greșita ati
tudine față de jucătorii clujeni, o oom- 
portare care — in cazul oricărui fot
balist — ar fi dus, în mod sigur, la o 
suspendare pe multă vreme. Desigur, 
nu vrem să intrăm in discuțiile contra
dictorii care se poartă pe străzile C. 
iul. pro și contra lui Onisie sau a sec
ției de la „U“. Un lucru ne miră însă : 
de ce aceste îndelungate abateri ale 
antrenorului Onisie au fost „descope
rite** abia săptămina aceasta, cu numai 
5 (și, respectiv, 4. in momentul de față) 
etape de campionat înainte de final ?...

și Săbăslău. După spusele tu- 
(mai puțin ale exantrenorului), 

Onisie s-a făcut vinovat, ta re- 
rînduri, de o total greșită ati-

REGULI DĂUNĂTOARE?
leași condiții
de maratonul ____ _ ___ ..___  .
s-au comportat miercuri diferit.

F.C, Argeș ne-a relevat, în afara unei 
ușoare scăderi a dispoziției de joc a 
unora dintre jucătorii ei, (Mustățea, 
Jercan și chiar Troi, tocmai oameni de 
Ofensivă -’) și o cedare a inițiativei în 
calitate de gazdă, o anunjită degringo
ladă după momentul egalării, o ne
știință în spargerea defensivei adverse,

De cealaltă parte, steaua — cu al ei 
șoc psihologic pe care l-a avut de su
portat în zilele de aspră și justificată 
dojana — n-a făcut altceva decît să de
monstreze un surprinzător plus de vi
goare, acea respectare strictă a unei ri
guroase discipline tactice (cît de straș
nic l-a păzit Dumitriu IV pe Dobrin, 
ce bine a închis tînărul lovănescu cu
loarele la mijlocul terenului, cit de 
incisiv și ce clar a coordonat Tătaru 
ofensiva echipei sale), o circulație 
pidă în fazele de atac, o acoperire 
dicioasă a spațiului de joc, etc.

Si atunci ne întrebăm : nu cumva 
plicile diametral opuse vizionate la _ 
tești sînt consecința unei reguli dăună
toare prezente in fotbalul nostru ? În
clinăm să credem câ așa este, deoarece 
nu odată ne-am convins cum o echipă, 
după multe succese consecutive, are 
cîteva momente de deconectare și o 
alta, „strînsă cu cleștele** pentru inva
riabile succese, se pune pe muncă.

Stelian TRANDAFIRESCU

grele de pregătire impuse 
finalului de campionat,

Secția sport a Televiziunii ne 
anunță noi transmișii de fot
bal :

• Duminică 10 iunie, de la 
ora 17: repriza a doua a me
ciului Petrolul — Universitatea 
Craiova, transmisiune directă 
de la Ploiești. (Acest meci în
cepe la ora 16).

• Miercuri, 13 iunie, de la 
ora 17,30: Universitatea — Di
namo București, integral (trans
misiune directă de la Cluj).

• Simbătă 16 iunie, ora 22,30 : 
R.F.G. — Brazilia (înregistrare)

ra- 
ju-

re-
Pi-

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
• Stadionul 23 August, ora 17.30 : Ra

pid — Sportul studențesc (Divizia A); 
ora 19.15: Steaua — Dinamo (Divizia Ai;

• Terenul Steaua (Gheneea), ora 9.30: 
Steaua — Dinamo (tineret-rezerve);

• Stadionul Giulești, ora 9.S0: Rapid
— Sportul studențesc (tineret-’rezerve);

• Stadionul Metalul, ora 11: Metalul
— Chimia Rm. Vilcea (Divizia B) ;

• Stadionul Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Obor — Voința (Divizia C);
• Terenul Electronica, ora 11 : Elec

tronica — Sirena (Divizia C) ;
• Terenul Flacăra, ora 11 : Flacăra 

roși© — T.M.B. (Divizia C);
• Terenul Laromet, ora 11 : Laromet

— Azotul Slobozia (Divizia C);
• Terenul Autobuzul, ora 11: Auto

buzul — Tehnometal (Divizia C).

Ajax. Pentru noi, telespectatorii, 
echipă cam străină, ba mai mult — 
bine colecția de cronici — constat 
că l-dm văzut pe Cruyff mai des la 
față decît pe Oblemenco, în joc. Noi, 
telespectatorii, nu știm deloc cum joa
că virtuala noastră campioană I In 
campionatul acesta nu s-a transmis 
nimic de soi despre fericiții olteni. 
Așa a fost datul sorții, așa a fost 
soarta cu releele și condițiile tehnice 

•— dar faptul e fapt, incredibil : ca 
telespectator român habar n-am cum 
joacă „U"-Craiova, nici măcar cînd 
vine la București. In schimb știu mai 
multe despre Ajax... lată de ce aș
tept ca pe o transmisie excepțională, 
repriza a doua de poimîine, de la 
Ploiești, să văd și eu cu ochii mei cine sînt și cum 
joacă cei care vor face să tremure multe echipe 
europene și, odată cu ele, voi tremura și eu, dar 
ppntru soarta deselnicilor, așa cum am tremurat a- 
nul trecut și pentru F. C. Argeș, cît sînt eu de nu 
mai spun ce. Căci am o mare capacitate de tre
murat pentru și în cinstea bunelor 
Numai de-ar juca ele pe cit de 
mura .pentru soarta lor. Și cred că 
această acțiune de tremurici...

Nu sînt singur — dovadă că emotivitatea e epi
demică și li s-a transmis chiar celor pentru care tre
murăm. Priviți-i pe puști, în Italia; li s-au tăiat pi
cioarele exact la 1—0 pentru ei, în meciul decisiv — 
după aceea le-a trecut și au jucat mai bine ! Pri
viți-i pe ai noștri din dr. Staicovici — ei tremură 
groaznic pentru soarta, „Metalului" și a lui „Poli"- 
lași, ca să nu mai spun cît îi emoționează destinul 
tîrgoviștenilor. Ce inimă mare avem, noi aceștia, de 
pe lingă cheiul Dîmboviței —• după ce am dat

echipe românești, 
tare pot eu tre- 
nu sînt singur în

PE „U"
spun că

CLUJ ?
în obiectiv, Divizia C

curioasa indigestie aMulți _  T . ... „ ...,
dintre jucătorii clujeni la Constanța a 
fost „picătura care a umplut paharul**!
Alții se întreabă — ca și noi — <le ce 
un om care a avut reale succese la 
„U‘‘ (mai ales în primul an al activi
tății sale la Cluj) este scutit de răs
punderea principală a rezultatelor mal 
mult decît slabe ale „șepcilor roșii" toc
mai în finalul actualului campionat, 
dindu-i-se astfel prilejui de „a se spăla 
pe miini**...

In orice caz, un lucru este cert, acela 
că, acum, Universitatea clujeană nu are 
antrenor ! ... 7 . ... ___ 1 „;_t
de „U" decit mulți dintre jucătorii lui 
actuali,, a refuzat (timpul profesional 
tiu-i permite), apoi a acceptat — numai 
pentru un meci, acela cu Petrolul — 
după care a anunțat că se retrage. 
Săbășlău nici nu s-a prezentat la teren, 
iar despre Avram se spune că con
ducătorii clujeni nu au destulă Încre
dere in calitățile sale.

Dr. Luca, omul mal atașat

Dumitru GRAUR

Fată din partida de la Tg. Mureș. Mureșan (in echipament de culoare închisă) nu va reuși sg treacă de Po 
joni (In stingă) și Scjicp. Foto : A. HARKO — Tg. Mureș

în campionatul echipelor 
tineret-rezerve 

DINAMO — C.F.R. CLUJ 
2—0 (1-0)

de

Pe stadionul din Șos Ștefan cel 
Mare din Capitală s-a disputat ieri 
după-amiază partida Dinamo — 
C.F.R. Cluj, din etapa a XXVI-a a 
campionatului de tineret-rezerve. 
Partida a luat sfîrșit cu scorul de 
2—0 (1—0) în favoarea bucureștenî- 
lor, prin golurile marcate de Sto- 
chiță (min. 42) și de Cus'tov (min. 
83 din 11 m).

MECI INTERNAȚIONAL INTRE
La Galați s-a desfășurat miercuri 

după-amiază, partida internațio
nală amicală de fotbal care 
opus selecționatele Diviziei 
(seria 1) 
ționata 
încheiată 
egalitate 
10.000 de 
joc de slabă factură tehnică, selec- 
ționabilii evoluînd fără coeziune 
între compartimente. Au înscris ; 
Bezman (min. 9), respectiv Petrov

SELECȚIONATELE DIVIZIONARE B

E VREMEA CLARIFICĂRILOR...
• în multe serii, etape decisive pentru stabilirea participantelor la barajul 

soldat cu grave abateri de Idpentru Divizia B • Derbyul de la Dej s-a 
sportivitate

Au mai rămas de jucat două e- 
tape în cea de a treia categorie a 
campionatului republican de fotbal 
(Divizia C) și situația în fruntea 
clasamentelor este, aproape, iden
tică cu cea de acum două săptă- 
znîni, adică în șase din cele 12 se
rii se cunosc fruntașele. Vor par
ticipa, deci, în mod cert, la bara
jul Diviziei B echipele : C.S.M. Su
ceava (seria I). Constructorul Ga
lați (IV), Celuloza Călărași (V), 
Flacăra Moreni (VI). Mureșul Deva 
(VIII) și Tractorul Brașov (XXI). La 
aceste formații au început pregă
tirile pentru confruntarea decisivă 
între capii de serii. Unele dintre 
eie. judecind după rezultatele pe 
care le-au obținut în ultima etapă, 
nu prea mai pun la... inimă jocu
rile de campionat; rezervîndu-și 
forțele pentru baraj. Așa se pot 
explica înfrîpgerile severe suferite 
(adevărat în deplasare), de Ce
luloza Călărași (1—4 cu Dinamo O- 
bor — pînă atunci situată pe locul 
12) și Tractorul Brașov (1—3 cu In
dependența Cisnădie. o echipă a- 
flată în partea a doua a clasamen
tului seriei a Xll-a. Atît Celuloza, 
cît și Tractorul au folosit în aceste 
jocuri formațiile obișnuite, deci nu 
e vorba de o echipă de tineri, earc 
nu au experiență, ci de o descon
siderare a competiției, in ultima in
stanță, de nesportivitate.

Continuă să se desfășoare un duel 
pasionant pentru șefie în cîteva din
tre serii. Astfel, 
peste două luni 
trolul Moinești 
(seria a II-a) a 
cu derby-ul de 
2—0). Petroliștii
conducerea dar au un singur punct 
avantaj. Situația se va menține, 
probabil, pînă în ultima etapă deoa
rece duminică, în penultima con
fruntare, ambele formații joacă în 
deplasare unde adversarele se vor 
apăra „i" 
gele de... 
Bîrlad, cu 
la Bacău 
celor două 
deral. St.
„Petrolul este o echipă de luptă; 
Viitorul, cu o tehnică mai bună, dar 
deficitară ca finalizare. Jocul a fost 
presărat cu unele durități, acte de 
nesportivitate. Arbitrul R. Stincan 
(București) a avut o misiune destul 
de grea ; a dat avertismente .jucă
torilor Birliga, Comanac (Petrolul) 
și Grigore (Viitorul)**.

Tot la un punct distantă se află 
șj Gaz metan Mediaș de Textila 
Odorheiul Secuiesc, deoarece în e- 
tapa a XXIV-a ambele au cîștigat 
în deplasare, iar acum vor fi gazde.

lupta începută cu 
în urmă între Pe- 
și Viitorul Vaslui 
culminat duminică
la Moinești (scor 
au preluat acum

activități U 
sportive <

1 de masă
1 1 1 1

ORADEA : Studenții în întrecere
La Institutul pedagogic din localitate 

s-au desfășurat, recent, competiții pe 
ani de studii dotate cu „Cupa primă
verii" și „Cupa rectoratului** la cros, 
fotbal, handbal și volei. La cros, de 
pildă, au luat parte peste 250 de stu- 
denți și studente din rindul cărora s-au 
remarcat Elvira Har (anul II), Cornelia 
Baui (I), Rozalia Mînz (I), toate de la 
Facultatea de educație fizică, loan Popa 
(II Matematică), Ioan Lepădata și Iosif 
l.ukacs. ambii anul I Facultatea de edu
cație fizică. (Paul LORINCZ)

BACÂU : La start, cei mai
tivi...

mici spor-

în localitate a avut loc un 
curs de trotinete, triciclete

reușit con-
și biciclete

partida 
de fotbal care a 

selecționatele Diviziei B 
a României pe selec- 
Diviziei B a Bulgariei, 

cu un rezultat de 
1—1 (1—0). Peste

spectatori au urmărit un

cu participarea reprezentanților celor 16 
grădinițe de copii. Cea mai mare par
ticipare 
care a
IANCU)

a asigurat-o Grădinița nr. 16, 
șl cucerit trei locuri I. (Iile

BAIA MARE : Cros dotat cu „Cupa 
de cristal"
Peste 2 000 de elevi din clasele I—IV 

aparținind municipiului Bala Mare au 
luat parte la întrecerea de cros dotată 
eu „Cupa de cristal'*. S-au evidențiat 
elevii de la școlile generale nr. 7, 14 Șl 
15. (K. POP)

BUCUREȘTI: Concurs de orientare 
turistică

Asociația sportivă Vulcan organ’ 
duminica, în pădurea Pustnicul, o între
cere de oriefttare turiștică cu partici
parea salariaților din întreprinderile 
sectorului 6 șl din alte sectoare. Con
cursul va fi dotat cu diplome și premii. 
(Octavian GUțU)

IAȘI: O inițiativă lăudabilă
Din inițiativa clubului sportiv Univer

sitatea și a Facultății de educație fizică, 
terenurile și sălile de sport ale acestora 
vor fi puse zilnic — începînd din ziua 
de 11 iunie — la dispoziția copiilor. 
Cadre didactice de specialitate vor asi
gura îndrumarea tehnică a micilor prac- 
tjeanți ai sportului, cărora le vor fi puse 
la dispoziție — gratuit — și materialele 
sportive necesare (Alexandru Nour).

arbitrat bine Gr.(min. 60), A
Birsan.

în acest joc,
a utilizat formația : Hagioglu (min. 
60 Costaș) — Simion (min. 46 So- 
fian), Koronssi, Pintilie (min. 60 
Simion) Viță, Romila II (min. 46 
Pîslaru), Bezman (min. 46 Enache), 
Sandu (min. 46 Amarandei). Man- 
ciu, Trandafilon (min. 46 Dobre), 
Țolea (min. 46 Cramer).

selecționata română

T. SIRIOPOL coresp. județean

deci 
nînd 
In următoarele două etape, 
metan joacă cu Unirea Cristur (lo
cul VII — acasă) și cu Mureșul To- 
plița (XI — în deplasare), iar Tex
tila cu Lacul Ursu Sovata (IV) — 
acasă — și cu viitorul Tg. Mureș 
(III) — în deplasare. După calcu
lul hîrtiei — și valoarea celor două 
teamuri — prima șansă pentru a fi 
cap de serie o are Gaz metan ; 
în plus, pentru ea pledează si fap
tul că adversarele cu care mai are 
de jucat sînt mai slabe, după cum 
arată pozițiile pe care le ocupă în 
clasament.

Nici etapa a XXIV-a n-a fost scu
tită. din păcate, de acte de nespor
tivitate. JEste adevărat că numărul 
celor eliminați de pe teren a scă
zut fată de alte etape, dar carto
nașele galbene au abundat din nou. 
Au apărut, însă, și cîteva cartonașe 
roșii. Printre cei eliminați duminică 
din joc figurează Banu (Trotușul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej), Serafim 
(Minerul Lupeni) ș.a.

Un epilog condamnabil a avut loc 
la Dej, la derby-ul seriei a iX-a, 
dintre formația Unirea din locali
tate și Industria sîrmei Cîmpia Tur- 
zii (1—1). După cum ne-a relatat 
observatorul federal. Mircea Cru- 
tescu, la acest joc a 
tală de organizare ; 
cob (Arad) — care 
țumitor partida — a 
către unii jucători de la Unirea șl 
la ieșirea de pe teren atacat de un 
grup de spectatori. Arbitrul n-a pu
tut părăsi cabina decît după o oră, 
de la terminarea meciului și numai 
cu ajutorul organelor de ordine. 
Fată de gravitatea faptelor aștep
tăm măsuri drastice.

T. RABȘAN

teoretic nu pot pierde, rămî- 
ca ultima partidă să decidă.

Gaz

fost o lipsă to- 
arbitrul V. Ia- 
a condus mul- 
fost bruscat de

,dîrz“, ajutînd astfel cole- 
județ. Petrolul joacă la 
Rulmentul, iar Viitorul 

cu Letea. Despre jocul 
fruntașe observatorul fe- 
Tașulea a menționai. •

MECIURI RESTANTE : seria I - 
STRĂDUINȚĂ SUCEAVA — FO- 
RESTA FĂLTICENI 1—0 (1—0) ; 
seria a Vl-a — CHIMIA TR. MĂ
GURELE — AUTOMATICA 
LEXANDRIA 3—0 (2—0).

A-

CONCURS SPECIAL
PRONOEXPRES

EXCURSII IN ANGLIA

Participarea 
se face 
pe bilete 
de 3 lei, 
6 lei, 
și 15 lei 
varianta. 
Rețineți ! 
Mai multe 
bilete 
de 15 lei 
mai multe 
șanse 
de cîștig I

globule roșii Reșiței, mai avem și pentru alții I Cred 
că și „Metalul" tremură* pentru „Poli"-lași, pentru 
că oricît se rîde de noi, bucureștenii, cînd o sfe
clim, sintem totuși suflete mari și largi, cînd e cazul.

Constat — ca să revin — că și „U"-Craiova în
cepe să tremure la gîndul victoriei. Intîmplarea de 
miercuri cu Steagul roșu —- după mărețul 6—2 cu 
Steaua — e scrisă cu litere mari în orice carte de 
psihologie sportivă : e cunoscuta „dezumflare" după 
o performanță incredibilă, e teama în fața unei prea 
mari bucurii, cum ar fi cîștigarea campionatului. La 
Craiova — mi s-a spus încă de acum o lună — me
ciurile se joacă cy inima cît un purice, atît pe teren 
cît și în tribună. E bine ca omul să treacă și prin 
această încercare. Eu am convingerea serioasă că 

oltenii vor ieși cu bine din acest 
„clește" psihologic, că această luptă 

i interioară le va prinde bine și tre-
i murind azi .
| mai puțin, mîine, cînd sorții le vor
S face binele
5$ sia în fața
■ yern...
ij ...Căci cum altfel
■ l'ie Năstase, dacă
I cîteva ape negre ale temerii și tena-
I citații ? Fericirea, în sport, se plă-
' tește scump pe dinăuntru. Altfel nici 

nu are valoare. Fără o mare încrin- 
cenare interioară, al cărei preț ni
meni din afară nu-l știe,

CÎștiga un Roland Garros,

pentru titlu vor tremura

să le-o
ochilor,

aducă pe Nico- 
înainte de

poți deveni 
nu trecînd

Ba-

un 
prin

nu poți a- 
după un Forest 
cea mai sacră

junge la a
Hills, epuizînd adjectivele, impunînd 
bucurie, acea fără cuvinte.

Și ce-o fi fost în Cuțov, după ce □ 
hui meciului cu Solomin ? Tăcere.

In schimb ce nevinovați și deci 
dragii noștri finlandezi în jocul cu mingea aceea...

CORESPONDENTA :
Petru Biro — str. Dorului 30 — Harghita. îmi pare 

rău că bănuiți în mine — după cronica la Leedș-Mi- 
lan — un partizan al jocului urît, zis și „realist"... 

n-au jucat nici mai bine, 
avizat ar

străbătut irrfer-

ce fericiți sînt

Dar englezii — repet . _ .
nici mai fantezist decît italienii. Un ochi 
recunoaște că, în pofida dominării, Leeds a fost 
foarte monotonă, iar italienii superior tactic. După 
cum Ajax — care nu a confirmat și nu a cîștigat 
la 3 goluri diferență I — a fast mai bună ca Juven
tus, în primul rînd tot pe pion tactic, la capătul 
unui meci plat și „realist" ca spectacol. Nu vă mai 
lâsați furat doar de propriile preferințe, că nu e 
bine.

BELPHEGOR

PE ARIPI (mai ales) SE DESFAC
SISTEMELE DEFENSIFE

în ușor dezacord cu bilanțul etapei 
■incomplete de miercuri (cînd ne-am 
convins, o dată în plus, că echipele 
noastre n-au resurse fizice pentru 
meciuri apropiate în timp), „runda" 
de la sfîrșitul saptămînii trecute a 
fost remarcabilă sub aspectul „pro- 
ductivității**; cele 27 de goluri, con
semnate duminică, însemnînd o ci
fră foarte aproape de recordul abso
lut (31 de goluri,- la 11 martie).

Recrudescenta în materie de efica
citate (chiar și miercuri ofensiva fot
baliștilor de Ia S. C. Bacău și F. C. 
Constanța s-a materializat pe tabe
lele de scor în nu mai puțin de opt 
goluri) a fost, determinată, în bună 
măsură, de apreciatul joc efectuat de 
purtătorii tricourilor cu nr. 7 si 11. 
acești fotbaliști care acționează cu 
predilecție în zonele laterale ale li
niilor de atac. Intr-adevăr, Atodire- 
sei și Florea au stat, prin buna lor 
comportare, la baza victoriei cate
gorice repurtată, duminică, de for
mația lor, ambii reeditînd evoluții la 
înălțime, tot în actuala ediție a cam
pionatului.

Aripi clasice, ca și acești doi fot
baliști reșițeni, sînt și extremele an
trenorului Cernăianu, Țarălungă ș» 
Marcu al căror merit, pentru locul 
ocupat actualmente în clasament de 
'Universitatea Craiova, este incontes
tabil. îndeosebi la meciurile dispu
tate în deplasare, Marcu și Țarălungă 
continuă cu ingeniozitate și sponta
neitate contraatacurile declanșate de 
formația lor, creînd (prin incursiuni 
urmate de centrări oportune și pre
cise) numeroase momente de panică 
în careul advers, tăindu-și, chiar, 
deseori, „partea leului* 
de goluri realizate 
Craiova.

Reușite mal vechi 
„exemplelor" la care 
tualizează o mult dezbătută proble
mă, aceea a extremelor : EXTREME 
CLASICE SAU MODERNE ? — a fost 
și rămîne întrebarea ce și-o pun, cu 
un zel de o cauză mai bună, o serie 
de tehnicieni în căutarea răspunsu • 
lui pe care-1 cred salvator pentru 
echipele lor. Acei partizani ai ex
tremilor clasice argumentează și a- 
cum, după trei ani, cu remarcabilul 
randament dat de brazilianul Jair-

tăindu-și,
1“ din porțiile 

de Universitatea

sau mal noi alo 
am recurs, reac-

zinho în timpul El Mundialului me
xican. La rindul lor, adepții aripilor 
moderne (li se mai spune și false) 
apelează și azi la „exemplul Ramsey** 
care a cîștigat un campionat mondial 
fără să recurgă măcar la o aripă 
clasică.

Unde- să căutăm adevărul ? în o- 
piniile acelor specialiști, mai puțin. , 
extremiști, care spun că •— pentru a 
desface, mai ușor sistemele defensive- 
beton — IMPORTANT ESTE SĂ 
FOLOSEȘTI. LA MAXIMUM, ZO
NELE LATERALE ALE FRONTULUI 
OFENSIV, de unde să se producă 
operațiunile de învăluire.

Cu cine acoperi aceste porțiuni de 
teren ? Și cu aripi clasice, dacă le 
posezi, și cu extreme moderne, dar 
și cu componenți ai liniilor dinapoi, 
care apar la „creație** și chiar Ia 
finalizare ca elemente surpriză. Fie
care, cu calitățile și slăbiciunile lor, 
pe fondul jocului luat în totalitatea 
lui. Extremele clasice acoperă, de 
regulă, o zonă mai mică (rezumîn- 
du-se, în genere, la raidurile lor 
ofensive), aripile false și ceilalți com
ponenți ai liniilor dinapoi slat supuse 
unui mai mare travaliu, dar nu de
țin încă toate secretele extremei de 
meserie.

Poate că — datorită saltului care 
se va produce în materie de meto
dica procesului de instruire-antrena- 
ment — fotbalul viitorului va bene
ficia de acel mulț discutat jucător 
universal, înzestrat cu toate atuurile. 
capabil să șe orienteze și să mane
vreze balonul cu abilitate în orice 
zonă a terenului. Pînă atunci însă, 
paralel cu invitația la o asemenea 
pregătire ' multilaterală (care să le 
permită jucătorilor cu numerele 7 si 
11 să se descurce și în defensivă, Iar 
celorlalți să evolueze cu un bun ran
dament și în momentul atacului), se 
impune recomandarea ca echipele 
noastre să folosească, în gfensivă. 
mai constant și mai judicios, zonele 
laterale ale terenului. lutrucît, prin 
manevre individuale și colective, în 
aceste importante porțiuni ale cîmpu- 
lui de joc se desfac, 
mele defensive-beton, 
balul actual.

mai ales, siste- 
la modă în fot-

G. NICOLAESCU

NOI PERSPECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASĂ
(Urmare din vag 1)

din Arad, polo din Cluj, popice din 
Tg. Mureș, București și Cluj, handbal 
din Odorheiul Secuiesc, box din 
Cluj, cicliști și canotaj din Bucu
rești și motociclism din Sibiu. De 
asemenea, în anul 1972, un 
de 76 de sportivi cooperatori au îm
brăcat tricourile de campioni ai Ro
mâniei la numeroase ramuri
ve. O comportare excelentă, încunu
nată de cucerirea mai multor meda
lii de aur la campionate mondiale 
sau europene au avut-o sportivii po- 
picari, modeliști și canotori.

Totuși, așa cum a apreciat pe bună 
dreptate plenara, rezultatele puteau 
fi mult mai bune. Unele neajunsuri 
din activitatea de educație fizică și 
sport s-au datorat faptului că nu 
toate uniunile au depus suficiente 
eforturi și au acordat importanța cu
venită acestui domeniu de activitate. 
Așa au stat lucrurile în județele 
Tulcea, Ialomița, Teleorman, Satu 
Mare, Gprj, Caraș-Severin, Arad și 
Vîleea. Deși în direcția organizării 
campionatelor pe asociațiile Voința 
s-au înregistrat progrese șl s-a acu
mulat o experiență valoroasă, se con
stată că aceste competiții se desfă
șoară, de multe ori, superficial, nu-ți 
ating scopul, Mobilizarea concuren- 
ților la întreceri nu s-a făcut pretu
tindeni în mod corespunzător, iar 
etapelor județene ale competițiilor 
proprii nu li s-a acordat importanța 
cuvenită. Lipsa unor acțiuni cuprin
zătoare de mobilizare la întrecerile 
Voințiadelor a determinat ca, în tot 
cursul anului 1972, în județul Ialomi
ța— de pildă — să nu participe 
decît... 104 cooperatori, în județul 
Constanța — 131, iar în Mehedinți — 
144. Acțiunile turistice de masă, deși 
se bucură de apreciere și sînt mult 
îndrăgite de cooperatori, nu s-au des
fășurat peste tot la nivelul posibili
tăților existente. In această direcție 
trebuie criticată activitatea necores
punzătoare desfășurată în unele ju
dețe care — deși aveau condiții su
perioare față de altele — nu au 
reușit să desfășoare anul trecut decît 
acțiuni sporadice, cu un număr ne
însemnat de participant!; Covasna — 
19, Vîleea — 80, Arad — i60...

număr

sporti-

In domeniul sportului de perfor. 
manță,_ inforriiarea prezentată a subli. 
niat că unele rezultate slabe se dato- 
resc, în primul rînd, insuficientei 
munci de instruire, desfășurată nu 
întotdeauna potrivit cerințelor meto
dice ale antrenamentului modern. Cu 
o singură ședință de pregătire, pesăp- 
tămînă (cum a fost cazul echipei de 
popice de la Sibiu), cu antrenamen
te formale (Voința Timișoara, la po
pice și Sinaia Ja volei) nu se putea 
sconta un succes. Pe de altă parte, 
în întrecerile internaționale, o serie 
de echipe s-au prezentat slab pregă
tite, obținînd, din aceste cauze, re
zultate ce nu au satisfăcut.

In hotărîrea elaborată de Comite
tul Executiv al UCECOM și prezen
tată plenarei se subliniază că activi
tatea de educație fizică și sport tre
buie integrată organic în ansamblul 
muncii educative, asigurîndu-se ast
fel un aport important la formarea 
tinerelor generații, la menținerea și 
întărirea sănătății, la creșterea capa
cității de muncă, toate prin organi
zarea unor forme variate șl atractive 
de recreare a lucrătorilor din coope
rația meșteșugărească. Pentru ațin, 
fierea acestor scopuri, activitatea 
sportivă de masă trebuie să consti
tuie principala formă de angrenare a 
tineretului, a unui număr din ce in 
ce mai mare de lucrători, meșteșu
gari și membri ai familiilor lor în 
practicarea sistematică a exercifiilor 
fizice. Asociațiile și cluburile sporti
ve Vojnța . vor organiza săptăminal 
activități simple, accesibile, desfășu
rate cu prioritate în aer liber.’ O 
atenție deosebită va fi acordată or
ganizării și răspîndirii formelor ne- 
compeitiționale, ca t gimnastica de în
treținere, practicată individual sau în 
grup Ia domiciliu ori la locul de 
muncă, excursii, drumeții, ramuri 
sportive sub. formă de agrement. 
Baza unei activități permanente, sus
ținute, va fi situată Ia nivelul 'Cercu
rilor sportive din unități și coopera
tive. Principalele categorii de lucră
tori cărora le vor fi adresate com
petiții specifice vor fi ucenicii, tinerii 
cooperatori, femeile și membrii lor 
de familie. Avînd în vedere că în 
sectorul cooperației meșteșugărești 
lucrează peste 15 000 de handicapați

fizic, se vor lua măsuri de atragere 
a unui număr sporit din rindul aces
tora la practicarea sistematică a 
unor exerciții fizice accesibile. 
Anual se vor organiza campionatele 
asociațiilor sportive Voința — tradi
ționalele Vointiade —, care trebuie 
să devină competițiile de bază ale 
asociațiilor și cluburilor. O atenție 
sporită se va acorda amenajării unor 
baze sportive simple și folosirii ju
dicioase a acestora, cooptării unui 
număr mare de lucrători și coopera
tori, în calitate de membri susțină
tori ai asociațiilor și cluburilor spor
tive Voința șl sprijinirii uniunilor 
și cooperativelor în vederea satisfa
cerii cererilor organizațiilor comer
ciale de specialitate pentru îmbună
tățirea și diversificarea materialelor 
și echipamentului sportiv, îndeosebi 
a articolelor de tip popular.

în privința activității sportive de 
performanță, începînd cu anul 197.3, 
ea va fi orientată spre ramuri spor
tive care fao parte din programul 
Jocurilor Olimpice, al campionatelor 
mondiale și europene, avînd ca prin
cipal obiectiv obținerea unor rezul
tate de valoare internațională. Este 
vorba despre box, canotaj, handbal, 
polo, bob, ciclism, popice etc. In a- 
cest sens se va nominaliza un număr 
de secții cărora li se vor asigura 
condiții corespunzătoare de pregăti
re. în plus, Hotărîrea a subliniat (șl 
majoritatea luărilor de euvînt ale 
participanților s-au situat pe aceeași 
poziție) necesitatea consolidării acti
vității cluburilor existente, în așa fel 
îneît acestea să devină unități puter
nice, cu rezultate corespunzătoare. 
Asociațiile și cluburile sportive Vo
ința vor îmbunătăți substantial pro
cesul da instruire și vor acorda o 
grijă deosebită tinerilor cu aptitu
dini pentru obținerea unor rezultate 
de domeniul înaltei performanțe.

Plenara activului sportiv din co
operația meșteșugărească a constituit 
o bază solidă pentru dezvoltarea 
continuă a activității de educație 
fizică și sport și pentru întronarea 
unui spirit de exigență sporită în ve
derea înlăturării lipsurilor manifes
tate pînă acum și pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor cuprinse 
în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R, 
din 25 februarie — 2 martie 1973,



M
C.I.O. SE PREGĂTEȘTE ASIDUU Foro Italico

PENTRU CONGRESUL OLIMPIC ILIE NĂSTASE

DE LA VARNA
DEBUTEAZĂ
VICTORIOS

Un interviu al lordului KILLANIN președintele C.I.O
SOFIA, 7 (Ager preș). — Cu pri

lejul ; recentului congres al A.I.P.S 
care a avut loc la Londra, preșe
dintele Comitetului internațional 
Olimpic, lordul Killanin, a acordat 
un interviu ziarelor bulgare „Ra- 
botnieesco Delo" și „Naroden 
Sport".

îh acest interviu, lordul Killanin

forul internațional 
se pregătește asiduu 
eveniment — Con
de la Varna, a că-

Turneul feminin de șah

de la Timișoara

SUNNUCKS O ÎNVINGE

PE LEVITINA!

In runda a Vl-a a turneului 
ternaționel feminin de șah de la 
in is oara a fost înregistrată primă 
inare ■ surpriză a competiției : jucă- 
tparea engleză Anne Sunnucks a în
vins- o pe sovietica Ira Levitina, una 
dintre favoritele întrecerii. Jucînd cu 
negrele, Margareta Junou a făcut o 
bună partidă obtinînd victoria în 
față experimentatei sahiste bulgare,. 
EveJima Troianska. Toate celelalte în- 
tîlniri încheiate ale serii au fost re
mize : Eretova — Polihroniade, Rei- 
cher — Makai, Holzlein — Veroei, și 
Baumstarck — Jurczynska. Partida 
Stadler — Timmer s-a întrerupt.

După șase runde, din nou egali
tate în fruntea clasamentului j Poli
hroniade și Levitina conduc cu 4,5 
p. Urmează Baumstarck 4 p. Jurczyn
ska șl Veroei 3,5 p, Makai și Eretova 
3 p. etc.

in- 
Ti-

a declarat că 
olimpic (CIO) 
pentru marele 
greșul olimpic 
rui importanță va fi apreciată cu 
siguranță în viitor. „Noi vom dez
bate — a spus președintele CIO 
— numeroase probleme cu repre
zentanții comitetelor naționale o- 
limpice și ai federațiilor sportive 
internaționale pentru a realiza o 
detaliere a acestor probleme, pen
tru a clarifica anumite dificultăți 
ee stau în fața mișcării olimpice".

Potrivit opiniei lordului Killanin, 
Congresul va dezbate probleme 
privind sportul amator, programul 
Jocurilor Olimpice, precum și re
lațiile dintre CIO și comitetele O- 
limpice naționale și federațiile 
sportive internaționale. La între
barea dacă la Congresul de la Var
na vor participa și reprezentanții 
Republicii 
Killanin a 
țară, unde 
rasială, se 
CIO, Ia fel ca și Rhodesia'

Referitor la munca nemijlocită a 
ziariștilor, președintele CIO a spus: 
„La Congresul de la Varna nu va 
fi editat un buletin informativ ca
le să relateze dezbaterile din 
timpul lucrărilor. în schimb, după 
încheierea fiecărei zile de lucru sc 
va organiza o conferință de presă, 
în cursul căreia reprezentanții pre
sei vor fi informați despre cele 
discutate în cadrul congresului".

Sud-Africane, lordul 
răspuns : „Nu ! Această 

se practică discriminarea 
află in afara rîndurilor

P. ARCAN — coresp. jud.

4 BOXERI ROMÂNI CALIFICAȚI IN FINALELE
CAMPIONATELOR EUROPENE DE LA

{Urmare din pag. 1)

noi schimburi violente. Acestea nu 
i-au fost însă avantajoase lui Do- 
brescu, întrucît i-au îngăduit lui 
Beneș să-și pună din nou în va
loare năpraznicul croșeu de dreap
ta, care l-a scos definitiv din luptă 
pe boxerul român. Chiar 
pierdut, trebuie să 
brescu și-a apărat 
putînd fi absolvit

spunem 
curajos 

de orice

dacă a 
că Do- 
șansele 
reproș.

NĂSTACALEC

ROMA, 7, — Tenismanul român Ilie 
Năstase, recentul învingător al tur
neului de la Roland Garros, a debu
tat cu o victorie la Campionatele 
internaționale de tenis ale Italiei. 
Năstase l-a Învins cu 6—0, 6—2 pe 
italianul Eugenio Castigliano, într-o 
partidă contînd pentru turul doi. A- 
driano Panatta a ctștigat cu 6—3, 
6—4 în fata lui Andrew Pattison, Iar 
Stan Smith l-a eliminat cu 6—2, 7—6 
pe Francois Jauffret.

Rezultate din proba de simplu fe
mei (turul trei) : Maria Tomanova — 
Pat Pretorius 6—2, 5—7. 6—4 ; Helga 
Masthoff — Janet Young 6—4, 6—2.

In primul tur al probei de dublu 
bărbați, cuplul Kodes, Ashe a în
vins cu 6—4, 6—3 perechea Marzano, 
Franchitti,

★
tn turul al treilea, Ilie Năstase 

eliminat pe Italianul Di Matteo, 
6—0, 6—3. Alte rezultate din turul 
Okker — Bahlm (Iran) 4—6, 6—4,
ZugarelU — Battrlck 5—3, 5—7.
Orantes — Barthes 6—3, 7—5. Solomon 
— Cox 6—1, 6—4.

PILICI SUSPENDAT!
PARIS, 7 (Agerpresj. — Comisia 

de disciplină a Federației interna
ționale de tenis a ratificat suspenda
rea pe termen de o lună a jucăto
rului iugoslav Nikola Pilici. la ce
rerea federației iugoslave. După cum 
se știe, Pilici a refuzat să joace îr> 
echipa Iugoslaviei în meciul pentru 
„Cupa Davis", disputat la Belgrad cu 
formația Noii Zeelande.

în comunicat se precizează că Pilici 
va putea, totuși, dacă dorește, să 
participe la Campionatele - internațio
nale ale Italiei, competiție oare se 
desfășoară în aceste zile la Roma. El 
va absenta, însă, la Wimbledon.

RENATE STECHER 10,9 PE 100 m.I

Prima reuniune semifinală a cam
pionatelor europene de box de la 
Belgrad — împotriva uzanțelor 
a adus în ring doar cîte o pereche 
din' fiecare categorie, lăsînd apari
ția celorlalte perechi pentru gala de 
seară și oferind astfel publicului de 
fiecare dată, cîte o trecere în re
vistă, măcar parțială, a potențialu
lui la nivel înalt. După amiază, pa
tru boxeri români, din cei șapte ca
lificați în semifinale, au urcat trep
tele ringului din sala „Pionir" în 
fața unui public cu fiecare zi mal 
entuziast.

Primul dintre ei. gălățeanul Mir
cea Tone — la prima sa prezență 
într-o competiție de asemenea an
vergură — și-a făcut drum spre fi-

najă categoriei cocoș printr-o evo
luție care nu reprezintă maximumul 
posibilităților sale pugilistice, dar 
care a fost suficient de clară pen
tru a-i determina pe arbitri să-1 
acorde victoria în unanimitate (5—0). 
în fața unei alonje respectabile, cum 
era cea a polonezului Madej, Tone a 
încercat toate variantele pentru a a- 
junge mai aproape de el. Spre sfîr- 
șitul primei reprize, cu cîteva serii 
la corp. Tone l-a pus în dificultate 
pe poionezul Krysztof Madej. Și în 
următoarele două reprize Tone a in
sistat 
țe și __ ,________  „. ______
multă prudență. In ultimul 
Tone .... ‘ 
început să obstrucționeze, fiind 
vertizat de arbitru pentru box peri
culos cu capul înainte și țineri re
petate. Victoria lui Tone este meri
tată și răsplătește o bună pregătire.

încurajat de senzaționala victorie 
obținută printr-un surprinzător k.o. 
asupra iugoslavului Aleksandar Po- 
povici, Sandu Tîrîlă — celălalt gă- 
lățean al lotului nostru — și-a creat 
speranța că drumul său pe tabloul 
campionatelor europene este încă 
deschis și că puterea loviturilor sale 
îl va propulsa spre înălțimi. Nu pu
tem spune cu inima ușoară că el a 
trăit o deziluzie, pentru că la drept 
vorbind, împotriva polonezului Wies- 
law Rudkowski el a luptat cu ho
tă rîre și la nivelul capacităților sale. 
Adversarul său este însă un boxer 
rutinat, cu o lungă experiență în 
ringul international, mai înalt și cu 
garda inversă — toate acestea cre- 
înd pentru Tîrîlă un handicap a- 
proape insurmontabil. Eschivele și 
oportunitatea în lovituri îi aduc vic
toria la puncte lui Rudkowski cu 
5—0, fără ca cineva s-o conteste. 
Pentru tînărul nostru reprezentant 
medalia de bronz cucerită la Belgrad 
este oricum meritorie.

în meciul imediat următor, Alee 
Năstac, campionul nostru la catego
ria mijlocie, l-a întîlnit pe francezul 
Pierre Gomez si, în 
cății multora dintre noi că Alee va 
avea un meci ușor, 
ring a arătat că el 
prin mai multe momente delicate în 
cursul partidei. La un minut și zece 
secunde după începerea reprizei se
cunde un croșeu de dreapta 
prins pe Năstac care este numărat 
în picioare. Imediat după 
luptei Năstac atacă susținut 
directă ' de dreapta îl pune 
pugilistul francez. Din acest 
lupta se desfășoară în nota 
minare categorică a boxerului 
mân care punctează cu lovituri dure, 
silindu-și adversarul la o defensivă

în atac, lovind cu ambele bra- 
impunîndu-i^ polonezului mal 

rund, 
și-a încolțit adversarul care a 

a-

ciuda prejude-

realitatea din 
avea să treacă

l-a sur-

reluarea 
si cu o 
k.d. pe 
moment 
de do- 

ro-

REZULTATELE

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

lerl, în cadrul concursului interna
țional de atletism dotat cu „Pantoful 
de aur", care se desfășoară la Ostrava, 
dubla campioană olimpică. sprintera 
Renate Stecher (R. D. Germană) a

obținut un
ba de 100
Stecher este prima femeie care aleargă
100 m în mai puțin de 11 secunde.

nou record mondial în pro- 
m : 10j9 I Astfel, Renate

UN AS AL VOLANULUI IȘI PREGĂTEȘTE RETRAGEREA

Campionatul mondial al automobi- 
lișțilQr. .pe anul 1973 esțe in mod cert 
■un nou „duel" Fittipaldi-Stewart. In 
cele 6 curse disputate pînă în acest 
moment ei și-au împărțit victoriile : 
3—3! Și acest lucru înțr-un an în 
care mai toți specialiștii apreciau că 
s-ar. fi produs o echilibrare de forțe 
a echipelor grupate pe mărci, gata 
o ricinei să detroneze superioritatea 
de pînă; acum a firmelor Lotus și 
Tyrrell.

Duelul individual amintit nu este 
decit o continuare a celui de anul 
trecut, cînd brazilianul Fittipaldi a 
cucerit titlul mondial după 5 succese 
iii tot atîtea Grand Prix-uri, lață de 
cele 4 ale scoțianului Stewart, clasat 
pe locul secund. De fapt. în cele 12 
curse de formula I din anul 1972, 
Fittipaldi a obținut puncte în 8 din
tre ele, în vreme ce automobilistul 
britanic n-a reușit decît de puține 
ori să se claseze în primele locuri. 
Anlil acesta, Fittipaldi a terminat 
toate cele 6 curse, a clștigat de trei 

, ori, iar de tot atîtea ori a ocupat 
locul al treilea. Un exemplu de ade
vărată regularitate, așa cum de alt
fel îi stă bine unui campion al lumii.

Și totuși, pentru a ieși învingător 
șl anul acesta, Emerson Fittipaldi va 
trebui să' treacă de un Jackie Ste
wart, mai decis ca orieînd. Distanța 
dintre cei doi piloți s-a micșorat 
după Marele Premiu al Belgiei la 
7 puncte, iar după Monte Carlo la 
4... Mai sînt în acest sezon de dis
putat încă 9 probe, un an mai în
cărcat ca orieînd, ceea ce face ca 
șanse —- nu numai teoretice — să mai 
aibă și ■ tînărul francez Francois Ce- 
vert, destul de bun în acest început 
al competiției. Dar, principalul con
tracandidat la titlu rămîne tot Ste
wart, care — în afara indișcutabile- 
ior sale calități — mai are și un alt 
motiv, faptul că și-a propus să în
deplinească, înainte de a se 
două obiective majore.

Este un... „secret al lui 
nelle", pentru toata lumea automo- 
blllsmului, faptul că la sfîrșitul ace» 
tui sezon .Jackie Stewart se glndeș'.e 
să abandoneze sportul care i-a adus

retrage,

Polichi-

atîta faimă. Ilotărîrea nu a fost luată 
definitiv, și . probabil că următoarele 
două luni vor cîntăn greu pentru 
decizia sa. Țelul dublu al „scotiafiu 
lui zburător" în momentul de față, 
fără de care și-a propus să nu pără 
sească încă lumea mașinilor -de mare 
viteză și a pistei, constă în depășirea 
actualului record ai numărului de 
Mari Premii cîstigate și în obținerea 
celui de al treilea titlu de campion 
mondial. Pînă în momentul cînd și-a 
găsit moartea pe circuitul de la 
Hockenheim, celebrul său compatriot 
•Jim Clark câștigase 25 de curse, con
tînd ca Grand Prix-uri în campio
natul mondial. Jackie Stewart, trium- 
fînd — acum cîteva zile — la Monte 
Carlo, al ajuns și el la 25 de victorii. 
Un singur triumf și recordul va 
depășit ! Dar Stewart mai speră 
poată cuceri si al treilea ti 
campion mondial...

Dacă acest dublu obiectiv 
atins, este foarte probabil că Stewart 
se va retrage din competiții. Va avei 
înțelepciunea de a șe retrage în pli
nă glorie, deși cariera sa sportivă 
ar mai putea continua încă multi ani 
de zile. înțelepciune și curaj pe care 
puțini campioni le posedă, o știință 
de a se retrage la timp...

Constanta în rezultate a lui Fitti
paldi și Stewart este însă foarte 
simptomatică și confirmă superiori
tatea lor absolută. Ceilalți piloți — 
și celelalte mașini... — promit foarte 
mult într-o cursă, pentru ca apoi să 
decepționeze în cea următoare. Reu- 
temann a fost la un pas de triumf la 
Barcelona, iar noua „Brabham BT 
42“ a făcut o excelentă impresie. în 
Belgia, însă, el a abandonat în al 
14-lea tur. Tot acolo, Wilson Fitti
paldi a fost nevoit șă se oprească 
de două ori, ultima oară definitiv, 
din cauza unor defecțiuni la motor, 
la sistemul de aprindere și la frîne, 
-toate deodată ! Pe un McLaren, Hul- 
me e silit Ia abandon cu cablul de 
accelerație blocat. Pe Surtees, Hail
wood părăsește pista puțin după 
start, iar Pace are necazuri cu avion 
stabilizatoare. Și Jackie Ickx 
trăda: de motorul mașinii sale.

în ce privește" aceste mașini
au dai speranțe piloților. dar mai 
toți au pierdut minute prețioase din 
cauza unor incidente mecanice : de
teriorarea sistemului de frînare si 
bateria la Beltoise ; cauciuc spart la 
Regazzoni ; motor defect pentru 
Lauda.

tn această diversitate de mîini pe 
volan si motoare sub .presiune,, un 
singur element de constanță : in 
frunte sînt mereu Fittipaldi si Ste
wart. Cine va avea uHimul'euvînt ?

BELGRAD
TEHNICE ALE SEMIFINALELOR

GALA I
Zasipko (URSS) b.p. Rodriguez (Spania) 
Rodriguez (Spania) b.ab 3 Schubert (R.F.G.) 
Mircea Tone b.p. Madej (Polonia) 
lovanovici (Iugoslavia) b.p. Vilander (Finlanda) 
Tomczyk (Polonia) b.p. Schoth (R.F.G.) 
Kamnev (URSS) b.p. Iuhasz (Ungaria)
Csjeff (Ungaria) b.p. Jelesievici (Iugoslavia)

semimuscă :
muscă :
cocoș : 
pană : 
semiușoară : 
ușoară : 
semimijlocie : ------- - . -
mijlocie mică : Rudkowski (Polonia) Jxp. Sandu Tinlă 

mijlocie : 
semigrea : 
grea :

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

semimuscă . 
muscă : 
cocoș : 
pană : 
semiușoară : 
ușoară : 
semimijlocie : 
mijlocie mică ! 
mijlocie : 
semigrea : 
grea :

Alee Năstac b.ab. 3 Gomez (Franța) 
Gortad (Polonia) b.p. Verstappen (Olanda) 
Ulianicl (URSS) b.p. Ion Alexe.

GALA A II-a
Fuciadjev (Bulgaria) b.p. Bambrik (Scoția) 
Constantin Gruiescu b.p. Lodin (URSS) 
Cossentino (Franța) b.p. Milev (Bulgaria) 
Forster (R.D.G.) b.p. Gabriel Pometcu. 
Sirnion Cuțov b.p. Radowski (R.D.G.) 
Beneș (Iugoslavia) b.ab. II Beyer (R.D.G.) 
Weidner (R.D.G.) b.p. Kolev (Bulgaria) 
Klimanov (URSS) b.p. Tiepold (R.D.G.) 
Lemeșev (URSS) b.p. Stachurski (Polonia) 
Parlov (Iugoslavia) b.ab. II Karataev (URSS) 
Hussing (R.F.G.) b.p. Suvandjlev (Bulgaria)

J
<î«

CONSTANTIN GRUIESCU

(R.F.G.) b.p. Suvandjlev (Bulgaria)

ce devenise inegală. 
Năstac învingător 

ultima repriză.

oprească partida 
declarîndu-I pe 
prin abandon în

în ultimul meci al galei de dună ■
amiază a apărut campionul nostril 
Ion Alexe împreună cu tînăra spe
ranță a boxului sovietic Viktor Ulia- 
nici.

Meciul nu a fost prea atractiv. în 
prima repriză după două minute sî 
zece secunde un croșeu norocos la 
bărbie, expediat de Ulianici, Iși a- 
tinge ținta și Alexe cade în genunchi 
fiind numărat. După numărătoare, 
Alexe îșl revine repede și pînă la 
sfîrșitul rundului a punctat mal 
mult, mai sigur, mai bine. în repri
za următoare Alexe atacă mai des 
și evită pe cît posibil contactul di

es ta
sin-

rect cu adversarul său, care 
periculos doar din pricina unei 
gure lovituri pe care o execută bino 
și repede.

Cu doar trei secunde înainte de 
gongul final Alexe a primit o lovi • 
tură mai puternică ce l-a determi
nat pe arbitru să-1 numere din nou, 
influențînd astfel întreg corpul de 
judecători. Fără 
cos sîntem siguri 
fi scăpat aceluia 
batanți care era 
cel mai bine pregătit, adică lui A- 
lexe.

exagerată. în repriza a treia france
zul, mai ’__
primește un avertisment pentru box 
periculos 
al doilea
unor serii de lovituri puternice ex
pediate de Năstac, Gomez este din 
nou numărat pentru ca, cu numai 48 
de secunde înainte de terminarea 
partidei, arbitrul Wolf (R.D.G.) să

obosit, obstrucționează și

cu capul înainte. Apoi în 
minut de luptă. în urma

acest final nenoro- 
că victoria nu i-ar 

dintre cei doi coni
cei mai tehnic

au devenit de 
au mai rămas 
cite o medalie 

In - acest 
___ ___ _ ______................ __ ____ ,-------- '—- de 

Pentru pugilismui nostru — performanța este meri- 
__________________ _______ " dincolo 

ediție a 
noștri au cules 9 me-

n momentul începerii semifinalelor de joi, bilanțurile 
rigoare. După 11 gale, din cei 148 de combatanți nu 
în cursă decit 44, cei ce se vor întoarce acasă cu 

continentală, indiferent de rezultatele meciurilor viitoare, 
prim lot de aleși au figurat și 7 boxeri români, un total egalat doar 
delegația sovietică. r «--J--____ „
torie, întrucît confirmă o poziție fruntașă în ierarhia europeană, 
de fluctuațiile de conjunctură. Să ne amintim că și la ultima 
campionatelor europene de la Madrid (1971) boxerii 
dalii la un loc. Ne rămîne nădejdea că de data aceasta, spre deosebire 
de cele petrecute în capitala Spaniei, pugiliștii români vor 
și titluri continentale. Asemenea speranțe nu 
t.r-o competiție maraton în care au și rămas 
(precum Kuznețov), campioni europeni (Orban, 
canici (Tatar), medaliați olimpici (Anghelov) și 
de faimă. Semifinalele de joi au operat prima

Dar. iată pe boxerii noștri depășind hotarele bronzului și 
piscuri de argint, cu gînduri îndrăznețe la cele de aur. Prima 
argintată, de ia aceste campionate ale continentului nostru ne-a 
Mircea Tone, acest tînăr ambițios care știe deopotrivă să se apere, 
să atace cînd trebuie, neintimidîndu-se de numele din fața sa. Tn 
gală a semifinalelor, mica delegație română de la Belgrad a ținut 
strânși și pentru Năstac, care repriză de repriză si minut cu minut 
dreptat spre finală, sub arcul de triumf al aplauzelor.

Dar, seara, aveam să trăim noi clipe de bucurie, odată cu victoriile 
lui Constantin Gruiescu și Simion Cuțov. ce poartă cit cinste un nume cu 
rezonanță in boxul românesc. Deci, patru, medalii, de argint, ce pot de
veni si mai strălucitoare. înfrângerile celorlalți boxeri ai noștri ne-au întris
tat. firește, deși sportul nu te poate chema totdeauna numai la festinul 
victoriilor. Dar, cel mai mult ne-a necăjit. soarta nedreaptă a lui Pometcu. 
învins mai degrabă de juriu decit de adversar, dupi o sultă de bătălii, pe 
care le cîștjgase cu brio, întrecînd boxeri de Certă-Valbâre. De aceea, T-am 
strâns mina lui Gabriel Pometcu cu aceeași căldură ea si învingătorilor de 
ieri, neutru care inimile noastre bat de pe acum, cu 43 de ore înaintea fi
nalelor. . .

I

reuși să obțină 
sînt ia. îndemîna oricui, in- 
pe drum campioni olimpici 
Blazynski), campioni bal- 
o mulțime de alți 
triere serioasa. . .

boxeri

cucerind 
medalie 
adus-o 
dar și 
prima 

pumnii 
s-a în-

POLOIȘTII ROMÂNI INTRECUȚI DIN NOU

DE CAMPIONII OLIMPICI
HARKOV, 7 (prin telefon). Reprezen

tativele de polo ale Uniunii Sovietice 
și României s-au întîlnit din nou joi 
seara în localitate. Ca șl în primul 
meci, victoria a revenit campionilor 
olimpici la o diferență de trei goluri : 
5—2 (1—0, 1—0. 3—2, 0—0).

Gazdele a« deschis scorul în prima 
repriză prin Barkalov la o situație de 
„om în plus" (eliminarea lui Schervan) 
In continuare, poloiștii români au be
neficiat, la rîndul lor. de două situa
ții de superioritate numerică, ratate 
însă de Nastasiu și Schervan. Sportivii 
sovietici și-au majorat diferența în re
priza a doua cind același Barkalov 
a transformat un penalty (2—0). In cel 
de al treilea sfert. formația gazdă 
înscrie un nou punct prin Dreval (Scher
van era eltminat din joc), iar Zamfi- 
rescu realizează primul gol al româ
nilor din 4 m. Apoi, la o eliminare a 
lui D. Popescu. Frolov mărește scorul 
la 4—1. Ultimele două puncte ale par
tidei au fost realizate tot din „om în

plus" de Cornel Rusu șl Msveniradze.
V. Popov (U.R.S.S.) a condus urmă

toarele formații : U.R.S.S. : Mitianin
— Osipov, Dreval. Akimov, Smucki, 
Barkalov, Kabanov, Iselidze. Msvenirad
ze. Romanciuk ; ROMÂNIA : Frățilă 
(Slăvel) — Zamfirescu. Nastasiu, 
Schervan, C. Rusu. D. Popescu, CI. 
Rusu, Frîncu, I. Slăvei, V. Rus.

Cele două echipe vor susține cel de 
al treilea meci vineri seara.

O DELEGAȚIE SPORTIVA
A R. P. CHINEZE

VIZITEAZĂ R. F. GERMANIA
D. G.

PETER DUCKE LA HELSINKI
AM JUCAT MAI PUȚIN BINE

DECIT LA

Helsinki a fost poate

întîi
să 
si 

de

neașteptată intuiție, 
cu brio alonja în 

la poarta lui Enckel-

Etapa a 13-a din Turul Italiei (Verona^ 
— Audona 173 km) a fost cîștigată da 
Eddy Merckx în 5h 17.39. urmat la 46 
secunde de italienii Gimondi și Ba- 
ttaglin. tn clasamentul general. Merckx 
are un avans de peste 7 minute față 
de Gimondi.

să
______ _ ______ al 
în momentul de față.

că șefia grupei

Tn localitatea cehoslovacă Holice s-a'J 
desfășurat întrecerile unui concurs in
ternațional de motocros, contînd pentru 
campionatul mondial la clasa 509 cmc. 
Victoria a revenit sportivului vest-ger- 
man Willi Bauer („Maico"), învingător 
In ambele manșe disputate, urmat ds 
belgienii Roger de Coster („Suzuki"). 
Van Velthoven („Yamaha") și cehoslo
vacul Otakar Totnan („C.Z."). tn cla
samentul campionatului mondial, după 
disputarea a cinci probe, continuă să 
conducă Roger de Coster cu 84 p., ur
mat de Bauer — 62 p. șl Velthoven — 
56 p.

sănătate pentru
Buschner. Oaspeții fin- 

muncit destul pentru 
lor cunoscute,

MUNCHEN. 7 (Agerpresj. — O de’e- 
gație sportivă din R.P. Chineză se află 
in prezent în vizită în R.F. Germania, 
oaspeții au avut la Miinchen o întîl" 
nire cu oficialități sportive vest-ger- 
mane, printre care și cu vicepreședintele 
Comitetului Internațional Olimpic. WillV 
Daume. cu acest prilej, W. Daume a 
declarat că nu se poate vorbi de o fa
milie olimpică, în sensul adevărat al 
euvîntului, fără ea R.P. Chineză să fia 
prezentă în cel mai înalt for spo’-iv 
mondial. „Sînt convins că va veni ziua 
cînd sportivii R.P Chineze vor obține 
numeroase medalii la Jocurile Olimpice" 

a încheiat Willy Daume.

BUCUREȘTI"»

Un nou „record" de mari premii cîștigate și un al treilea titlu de cam 
pion mondial — iată ultimele obiective ale lui Jackie Stewart înainte df 
a se retrage din competiții. Foto: KEYSTONE

Doi lideri în turneul interzonal

V KORCINOI

o precizare, pentru a 
răspundem unor ned i- 
temeri firești, poate, 
acest foarte spectaculos 

echipei
Victoria

■simplă plimbare de 
echipa lui 
landezilor au 
â-și etala calitățile
concretizate pe stadionul din Tam
pere prin jocul din ce în ce mai
strălucitor al lui Sțreich, prin vi
clenia tenace a lui Ducke. prin dis
ponibilitățile tactice ale lui Lowe, 
prin travaliul foarte modern al mij
locașilor Kreische, Lauck si chiar 
ITăffner’.(înlocuitorul lui Pcmmeren- 
ke) și prin calitățile ofensive ale 
fundașului dreapta Weise. Nu e lip
sit de interes ■ faptul că Sammer a 
demonstrat o 
valorificîndn-și 
fazele, fixe de 
man.

Meciul do la
mai instructiv decît cel de la Bucu
rești — după permiteți paradoxul — 
pentru evaluarea resurselor 
echipei lui TP.ischner, aflată, 
sinki, într-o cu totul altă

Mai 
încerca 
meriri 
stîrnite 
5—1 al echipei R.D. Germane la 
Helsinki. Victoria categorică a lui 
Peter Ducke este foarte bine venită 
pentru „tricolorii" noștri. Dat fiind 
că himera care viza un rezultat de 
egalitate (prin prisma comportării 
mediocre a echipei noastre naționale 
în septembrie 1972. la Helsinki) nu 
ș-a împlinit, victoria si chiar pro
porțiile scorului nu fac decît 
simplifice programul de lucru 
„tricolorilo 
ei știu foarte bine că șefia grupei 
va fi decisă de o îritîlnire directă, 
cea din toamnă. Mult sperata remiză 
do la Helsinki n-ar fi făcut decît 
să complice lucrurile, oferind si 
alternativa unei infringed la limită 
în fața echipei K.D. Germane, ceea 
ce nu ar fi contribuit la o reală 
mobilizare a forțelor.

Și acum, despre acest 5—1. Se im
pune din nou o precizare. Victoria 
și chiar scorul se explică în primul 
rînd prin comportarea submediocră 
a echipei lui Suomalainen. Urmă- 
rindu-i pe jucătorii finlandezi în 
acest început de iunie, este cu ne
putință să le pretinzi o formă spor
tivă cît de olt acceptabilă, actim, 
cînd zăpezile abia s-âu topit la um
bra nesfîrșitelor păduri care înca
drează șoseaua Tampere—Helsinki. 
Campionatul Finlandei a început la 
24 aprilie, nefiind precedat de o 
perioadă pregătitoare. în fapt, fin
landezii se antrenează jucînd. pen
tru a atinge o formă de concurs 
spre mijlocul toamnei. Evoluția lor 
de miercuri stă sub semnul unui 
diletantSsm absolut normal — în 
aceste condiții. O simplă descriere 
a felului în care au fost marcate 
golurile poate fi revelatoare. ] 
mul a fosjl un autogol, concedat 
a ...vmvux .ucviMiuaa, căruia 1 s-a 
credințat misiunea utopică de 
ține pe Peter Ducke. Al doilea 
— cel al Iul Stretch, din „roată 
spatele la poartă" — se întîlnește 
de cele mai multe ori în curțile șco
lilor elementare. Golul lui Ducke 
a fost consecința unui „un-doi“ ra
pid cu Kreische, pe un culoar foar
te larg, într-un careu al nimănui. 
In sfîrșit, al 5-lea gol, cel al lui 
Kreische, a marcat specularea unei 
greșeli tehnice elementare.

Cîteva cuvinte despre echipa în
vingătoare, care ne interesează

Pri- 
-—* „ uvmjeuat de
avînțațul Saviomâa, căruia i s-a în- 

a-1 
gol 
cu

reale ale 
la Hel- 
ipostază 

decît cea de Ia București. Dar, în 
legătură cu iceste confruntări vom ' 
avea prilejul să revenim... .

loan CHIRILA

Pază de poartă în careul gazdelor meciului Polonia — Anglia. Peters 
reia cu capul, sub privirile lui Cmikiewicz, Chivers și Mușii.

Telefotoi A. P. — AGERPRES

CURSA CALIFICĂRILOR ÎN TURNEUL FINAL C.M. CONTINUĂ...
După Cehoslovacia - 

Danemarca 6—0
URMEAZĂ MECIURILE 

CISIVE CU SCOȚIA

CLASAMENTUL GRUPEI A vin-a e-

DE-

șl nici 
aștepta 

a re
prezentativei Cehoslovaciei în prelimi
nariile C.M. : 6—0 cu Danemarca ! Vic-

4
3
1

.....__._____ _ ___Ceho
slovacia (26 septembrie) șl Cehoslovacia
— scoția (17 octombrie).

1. Scoția 2 2
2. Cehoslovacia 2 1
3. Danemarca 4 0

Mal sînt de jucat : Scoția

o
1
1

o 
o
3

PRAGA, 7 (prin telex). Nimeni, 
chiar antrenorul Jezek, nu se_ 
la o victorie atît de categorică 
prezentativei Cehoslovaciei în f

Cu prilejul unui concurs de atletism 
care a avut loc la Luedenscheid (R.F. 
Germania), sportivul vest-german Horst 
Rildiger Schloske și-a adjudecat victo
ria în cursa de 400 m plat, cu timpul 
de 46,2. Compatrioții săi Paul He'nz 
Wellmann și Josef Forst au terminat în
vingători în probele de 1 500 m (3:42.0) 
și, respectiv, aruncarea greutății 
(19,32 m). Prezent la startul cursei de 
800 m, atletul american Mark Winzen- 
ried s-a clasat pe primul 
de 1:47,8.

loc cu timpul

Selecționatele de tenis de 
Chineze vor întreprinde.

masă Me R.P.
. ____  Incepînd de

la 14 iunie, un turneu în Janonia. ur- 
mînd să evolueze In orașele Yokohama. 
Nagoya, Morioka, Chiba. Fujisawa șl 
Tokio. In fruntea delegației R.p. Chi
neze se vor afla campionii mondiali S> 
En-tin (masculin) și Hu Yu-lan (fe
minin).

de vedere tehnic, jucătorii ambelor 
chipe demonstrând o excelentă pregătire 
fizică. Din păcate, fotbaliștii englezi au 
jucat uneori prea dur, dar ei au fost 
sancționați să evolueze aproape o/ re
priză în 10 jucători, Ball fiind eliminat 
pentru joc brutal. Arbitrul austriac P. 
Schiller a condus următoarele formații;

POLONIA : Tomaszewski — Rzesny,
Gordon, Hulzacki, Mușii — Cmiki
ewicz, Krasxa, Deyna — Banas, Lu- 
banski (Domarski). Gadocha.

ANGLIA : Shilton — Madeley, McFar
land, Moore, Hughes — Bell, Ball, Sto
rey — Peters, Clarke, Chivers.

S. GRZESZCZAK

In afara recordului mondial la stilul 
„smuls" (182,500 kg), halterofilul belgian 
de categorie supergrea, Serge Reding, a 
stabilit un alt record mondial la totalul 
celor două stiluri cu 412,500 kg. Vechile 
recorduri aparțineau campionului olim
pic Vasili Alekseev (U.R.S.S.).

Polonia — Anglia 2—0 
LA LONDRA SE VA DESEMNA 

ECHIPA CALIFICATA
In cadrul concursului atletic desfășurat 
la Wichita (Kansas), sportivul ameri
can Dave Wottle, medaliat cu aur în 
proba de 800 m la Jocurile Olimpice de 
la Mîinchen, a cîștlgat cursa de 680 
yarzi. cu timpul de 1:49.5. Dwight stone 
a terminat învingător în proba de sări
tură în înălțime, cu performanța de 
2.20 m, iar Ricky Stubbs a fost crono
metrat în cursa de 120 yarzi garduri in 
13,4. Rick Wohlhuter a eșuat în tentativa 
sa de corectare a recordului mondial 
în proba de o milă (deținut de Jlm 
Ryun cu 3:51,1) obținînd un timp modest; 
3:58,0. Alte rezultate : 440 yarzi garduri
— Efren Gibson 50,2; 100 yarzi plat :
— Larry Burton 9,2; 440 yarzi plat. — 
Dennis Schultz 45,8 ; triplusalt — John 
Craft 16,35 m. * ’

toria gazdelor a fost pe deplin meritată, 
chiar și la acest scor, datorită căderii 
neașteptate în repriza secundă a dane
zilor. Echipa Cehoslovaciei rămîne deci 
în cursa pentru primul loc urmînd ca 
jocurile cu Scoția (acasă și în depla
sare) să fie decisive.

In partida de miercuri seara, cele 
șase goluri ale cehoslovacilor au fost 
marcate de Nehoda (min. 46), Vesely 
(min. 57, 67 și 84), Bicovsky (min. 59), 
Hagara (min. 60). Cei mai bun de p» 
teren, deși nu a marcat nici un gol. 
(dar, coautor la toate cele 6 !...), a fost 
Stratil. Arbitrul elvețian Bucheli a con
dus echipele :

foarte 
V-a a 

______________  ____ _____________ 100 003 
de spectatori au asistat la o lupta In- 
dîrjită pentru calificare între formațiile 
Poloniei șl Angliei. Un meci nul reușit 
de englezi ar fi însemnat asigurarea ca
lificării pentru echipa lui Alf Ramsey. 
Jucătorii polonezi au evoluat însă foarte 
bine tactic, au practicat un joc în plină 
viteză care a surprins adeseori greoaia 
apărare engleză. Ei au înscris prin 
Banas (min. 7) și Lubanski (min. 47) 
Tn atac, selecționata Angliei a păcătuit 
prin prea multe acțiuni Individuale, 
destul de ușor rezolvate de apărarea 
gazdelor, în care au excelat portarul 
Tomaszewski și fundașul central Gor
don. Foarte bine a jucat cel mai bun 
jucător polonez, Lubanski, autor de 
altfel și a unui gol, dar în a doua re
priză el a trebuit să părăsească terenul 
(tilnd de altfel transportat direct la 
spital pentru un accident grav), după 
o intrare foarte dură a englezului 
McFarland. Meciul a fost bun din punct

VARȘOVIA, 7 (prin telex). Meci 
important, miercuri, tn grupa a 
preliminariilor C.M. La‘ Katowice,

CLASAMENTUL GRUPEI A V-A

1.
2.
3,

Tara Galilor 3 111 3—2
Anglia 3 111 2—3
Polonia 2 10 1 2—2
Au mai rămas de deputat

3 
3 
3

Au mal rămas de disputat partidele 
Polonia — Tara Galilor (26 septembrie) 
si Anglia — Polonia (17 octombrie).

Șl B. LARSEN
(R.D.G.), Gligorici (Iugoslavia), Tor
re (Filipine), Kuzmin (U.R.S.S.) — 
2 puncte etc.

Rezuitate ale partidelor întrerup
te : Korcinoi — Taimanov 1—0 ; 
Uhlmann — Gligorici */2—V2 ; Kar
pov — Hiibner '/2—V2 ; Cuellar — 
Gligorici 0—1 ; Radulov — Quinte
ros 1—0 ; Torre — Kuzmin >/2—’/«•

ȘTIRI, REZULTATE
• La Montevideo, în meci de bșraj 

pentru Cupa campionilor Americii de 
Sud echipa Independiente (Argentina) a 
învins cu scorul de 2—1 (după prelun
giri) formația chiliana Colo-Colo. Golul 
decisiv al acestei partide a fost înscris 
de Giachiello, în minutul 106.
• Selecționata Braziliei, a jucat la 

Tunis cu selecționata țării gazdă. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu scorul de 4—1 
fl—0) în favoarea fotbaliștilor brazi
lieni.

- . în
primul rînd. Miercuri seara, în fata 
hotelului. Peter Ducke îmi spunea : 
„A fost o partidă slabă. Noi am ju
cat mai puțin bine decit Ia Bucu
rești. Principala vină este a adver
sarului, care nu ne-a solicitat prea 
mult".

Să nu creăm însă totuși impresia 
că meciul de la Helsinki a fost o

(Agerpres). — 
disputarea par-

LENINGRAD, 
După trei runde . 
ticlelor întrerupte, în turneul inter- , 
zonal de șah de la Leningrad con
duc marii maeștri Viktor Korcinoi 
(U.K.S.S.) și Bent Larsen (Dane
marca), fiecare cu cîte 3 puncte, 
urmați de Byrne (S.U.A.), Karpov 
(U.R.S.S.) — ~‘.'s puncte, Uhlmann

3
Și

CEHOSLOVACIA : Viktor — Pivarnik, 
Zloha. Samek (Dobias). Hagara — Bl- 
covsky. Kuna, Novak (Adamec) — Ve
sely, Nehoda, Stratll.

DANEMARCA : Therkildsen — Ahl- 
berg, Roentved, Bjerre. Jensen — E. 
Hansen (Wonsel). Nielsen — Nygard, 
I.und (Flietzer), Dahl. H. Hansen.

JAN SOKOL

Selecționatele de tenis de masa ale An
gliei și-au început turneul în R. P 
Chineză, evoluînd la „Palatul Sporturi
lor" din Pekin în compania reprezen
tativelor țării gazdă. Cele două 
duri, care au fost urmărite de 
18 090 de spectatori, s-au încheiat 
succesul sportivilor din R. P. Chineză, 
învingători cu 6—1 ie masculin și cu 
3—1 Ia feminin.

me-
peste

C1J
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