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TONE, CUȚOV, GRUIESCU Șl NĂSTAC
LUPTĂ ASTĂ SEARĂ 
PENTRU CUCERIREA
MEDALIILOR DE AUR

LA C.E. DE BOX
• „Sport Beograd" și-a intitulat 

cronica meciului lui Pometcu: „Eroul 

eliminat eliminat dar nu învins"

• Un arbitru miop și o decizie in 

consecință... • Gala se transmite 

la televiziune incepînd de la ora 22.20

Alee Năstac (stingă) in
tr-un schimb viguros 
de croșee cu adversarul 
său de joi, francezul 

Pierre Gomez 
Telefoto:

AJP.-AGERPRES

BELGRAD, 8 (prin telex, de 1° 
trimisul nestru)

Acum, cînd se cunosc finaliștii 
celei de a 20-a ediții a campionate
lor europene de box amator de la 
Belgrad, ni se oferă primul răgaz 
pentru a trece în revistă bilanțul 
dinții al competiției, cel care per
mite. concomitent, tragerea unor
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SE iNDEPLINESC PREVEDERILE HOTĂRlRII PLENAREI C.C. AL P. C. R.
DIN 28 FEBRUARIE-2 MARTIE 1973

MIȘCAREA SPORTIVĂ BENEFICIAZĂ
DE UN NOU CADRU ORGANIZATORIC, 

LARG Șl REPREZENTATIV
Analizînd în profunzime activi

tatea de educație fizică și 
sport, apreciindu-i o serie de 

rezultate bune obținute de-a lun
gul anilor. Hotărârea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 s-a oprit cu precădere a- 
supra neajunsurilor semnalate în 
acest domeniu de activitate, soco
tit drept un sector deosebit de im
portant al vieții noastre sociale, in
vestit cu înalte responsabilități în 
măreața operă de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate ce se înfăptuiește în patria 
noastră.

Document cu un pronunțat ca
racter programatic, deosebit de bogat 
in idei teoretice șî in soluții prac
tice, Hotărîrea de partid trasează 
coordonate noi mișcării sportive ro
mânești, ii pune în față obiective 
generoase și îndrăznețe, ti stimu
lează energiile.

Pornind de la cunoașterea și în
țelegerea adîncă a realității, a po
tențialului de fapt, a resurselor 
existente — element care caracte
rizează și definește întreaga politică 
a partidului nostru — Hotărîrea a 
apreciat, pe bună dreptate, necesi
tatea îmbunătățirii cadrului organi
zatoric al mișcării sportive, măsură 
capabilă să ducă la perfecționarea 
continuă a muncii, a conducerii ac
tivității.

Astfel, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a fost de
finit ca un organ central cu auto
ritate deplină în toate domeniile

activității de resort, răspunzînd de 
înfăptuirea unitară a politicii parti
dului și statului privind educația fi
zică și sportul. Pentru a-și putea 
exercita in condiții mai bune rolul 
de organ de decizie, control și în
drumare, din componența C.N.EF.S. 
fac parte miniștri și președinți ai 
organizațiilor centrale cu atribuții în 
domeniul sportului, alte persoane cu 
munci de răspundere, specialiști, re
prezentanți ai organizațiilor sporti
ve, sportivi fruntași, cadre cu ex
periență in munca practică.

In acest context, Hotărîrea a re
comandat îmbunătățirea componen
ței consiliilor locale pentru educație 
fizică și sport, apreciind cu adincă 
justețe că succesul îndeplinirii sar
cinilor sporite trasate mișcării spor
tive se decide, în cea mai mare 
măsură, aici — la nivelul organi
zațiilor județene, municipale și oră
șenești, al verigilor lor de bază — 
asociațiile și cluburile sportive.

Pentru transpunerea în viață a 
acestui capitol al documentului de 
partid, în perioada aprilie—mai a 
acestui an s-au desfășurat, în în
treaga țară, plenarele consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, în cadrul cărora au fost a- 
lese noile birouri executive ale a- 
cestor organisme. Ampla acțiune or
ganizatorică a continuat la nivelul 
municipiilor, orașelor, al sectoarelor 
Capitalei, astfel că acum mișcarea 
sportivă dispune de un cadru or
ganizatoric nou, puternic, bine con
turat.

Este indiscutabil că plenarele 
C.J.E.F.S., asupra cărora intențio
năm să ne oprim pe scurt în aces
te rânduri, au constituit un moment 
de mare însemnătate în viața miș
cării sportive românești, cu repercu
siuni ce le putem prevedea a fi din
tre cele mai favorabile pentru mer
sul ei înainte, pentru dezvoltarea 
sa continuă, așa curți cere partidul.

Adunările desfășurate în toate 
județele țării și în Capitală au con
stituit un fericit prilej de introspec
ție. în problematica specifică educa
ției fizice și sportului pe plan lo
cal, făcută — însă — în perspec
tiva generală a acestei activități în 
patria noastră, racordată la ea în 
mod plenar și adînc responsabil.

Este semnificativ și grăitor, tot
odată, că la plenare au participat 
peste 7 000 de oameni, care lucrează 
nemijlocit in acest domeniu, sau 
care activează în organizații și in
stituții investite cu atribuții pe tărl- 
mui sportului. în sălile de ședințe 
au luat loc activiști cu munci de 
răspundere din aparatul de partid 
și de stat, din organizațiile sindica
le, U.T.C., de pionieri,. inspectorate 
generale școlare, primari de muni
cipii, orașe și comune, directori de 
mari uzine și fabrici, de licee, școli 
generale, grupuri școlare industria
le, președinți de cluburi și asocia.

MIRON OLTEANU 
secretar al C.N.E.F-S.

(Continuare în pag. a 3-a)
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FINALISTII FATĂ-N FATĂ
Categoria semimuscâ

ZASțPKO (U.R.S.S.) — 2S de ani, loc m La C.E. Ene 
FUCIADJEV (Bulgaria) — 17 ani. încă junior

Categoria musca
GRUIESCU (România) — 2S de ani. toc EURODRIGUEZ (Spania) — 2® de an:, camp.cn

Categoria cocoș
TONE (România) - 23 de ani, caicp.cn nai
Cosentino (Franța) — 25 de am, loc II La

Categoria pani

I — 22 de am. fârâde ani, campion național
Categoria semioșoarâ

CUȚOV (România) — 21 de an., loc I la C.E- tinere: li71 TOMCZYK (Polonia) — 23 de ani. âoc I La C E. 13T7I . _a can pa.'-ăj
Categoria ușoară

BENEȘ (Iugoslavia) — 22 de ani. campion balcanic
KAMNEV (U.R.S.S.) — 25 de ani, campion național în 1972

Categoria semimijlocie
CSJEFF (Ungaria) — 22 de ani, ioc II la C.E. de tineret 1972 
WEIDNER (R.D.G.) — 21 de ani, campion național

Categoria mijlocie mică
RUDKOWSKI (Polonia) — 26 de ani, multiplu campion na;i<” i KLIMANOV (U.R.S.S ) '

IOVANOVICI (Iugosla'FORSTER (H.D.G.) —

chiar
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— 25 de ani, campion național 
Categoria mijlocie

25 de ani, loc II la C.E. 1971
21 de ani. campion olimpic 

Categoria semigrea
M. PARLOV (Iugoslavia) — 24 de ani. campion olimpic " GORTAD (Polonia) — 24 de ani. campion național

Categoria grea
Ul.IANICI (U.R.S.S.) — 24 de ani, campion național 1963 
HUSStNG (R.F.G.) — 25 de ani. loc HI la J.O. Muncben

A. NASTAC (România) — 
V. LEMEȘEV (U.R.S.S) —

J.

v. 
p.

Finalele C.E. de Ia Belgrad vor fi înregistrate și transmise integral de 
studioul nostru de televiziune, simbătâ cu începere de la orele 22.20. Aspecte 
vor fi transmise in direct de posturile noastre de radio (programul I). in cadrul emisiunii „Orele serii" și in rubrica sport, difuzată după radiojurnalul 
de la ora 22. Gala finală începe la ora 19 (ora României).

concluzii cu.privire la tăria școlilor 
naționale și la ierarhizarea pugilis- 
mului din diversele țări ale conti
nentului. Iată, dacă ar fi să facem 
decontul boxerilor ajunși în ultima 
fază a campionatului. în finale, am 
obține următoarea ordine : U.R.S.S. 
— 5 boxeri, încă. în competiție. 
România — 4, Iugoslavia și Polonia

este supus atitor imponderabile In
cit nici o previziune nu poate fi 
garantată, nici un rezultat nu Doa’e 
fi considerat cu totul sigur. Tot așa 
nici o victorie nu poate fi plani
ficată. nu poate fi asigurată. Exem
plul cel mai concludent I-am avut 
aici la Belgrad. Pentru iubitorii de 
box din Iugoslavia cu există nici

care a suportat ch-ai 
îoare. Mata Parlov 
tosat ia atac si. di 
arbitrul constată că 
s-a deschis o arcadă 
boxerul sovietic la 
pentru Parlov ? încă 
în clipa următoare arbitrul constată 
că și lui Parlov i s-a deschis o 
arcadă. El hotărăște trimiterea a- 
mîndurora la colț. Moment de ten
siune. pentru că asta înseamnă o 
decizie de noncombat si deci desca
lificarea celor doi boxeri. Toate 
speranțele suporterilor locali păreau 
năruite. Dar juriul ia o hotărâre o- 
bișnuită doar în cazul finalelor și 
cere arbitrilor să puncteze dună o 
reoriză si jumătate. Aproape firesc. 
Parâov este declarat învingător. Dar 
duoă cîte emoții—

Așadar, putem strune că nici c 
victorie nu e sigură dinainte. Am 
C în schimb încintati dacă ea ar 
putea fi sigură măcar dună— Dar 
nici așa ceva nu mai oare posibil 
în condițiile unor arbitraje cu ade
vărat parțiale. Victima clară a a-

Ar,.."nație deosebită joi după-a- 
tntază la Școala generală 191 din 
Cap.țală. Peste 500 de elevi și e- 
!eve o:n clasele I—VII, însoțiți de 
părinți, bunici și rude, și-au dat 
întîlnire pentru a participa la o 
mare serbare sportivă. Printre oas- 
peț.i de onoare ai elevilor, un nume 
a atras aîenția în mod deosebit: 
maestru' emerit al sportului Gheor- 
ghe Gruia a răspuns cu multă plă
cere inviiației de a participa la fes
tivalul de sfîrșit de an al școla
rilor din Drumul Taberei.

Asistența a urmărit cu admira
ție evoluțiile grațioase ale ansam
blului de gimnastică modernă al 
elevelor din clasele II—IV. Micile 
..artiste' au fost aplaudate la scenă 
deschisă. Apoi, locul lor l-au luat 
colegele mai mari, din clasele V— 
VIL care au evoluat într-o admi
rabilă repriză cu corzi. A fost o 
adevărată îneîntare să le urmă-

rești... Au urmat aprige întreceri 
de atletism, ștafete vesele, ingeni
oase și amuzante, piramide vii e- 
xecutate de elevii claselor V—VII, 
remarcabile prin imaginație, curaj 
și precizie.

La sfîrșit, am schimbat cîteva 
cuvinte cu tovarășul prof. Dumitru 
Bucur, directorul Școlii generale 
191 din cartierul Drumul Taberei 
— un mare animator al sportului 
în această unitate de învățăroînt. 
„Ca gazde, ne-a spus el, am dorit 
ca oaspeții noștri să se simtă cît 
mai bine, să poată constata că în 
urma apariției Hotărârii de partid, 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului mă
surile pe care le-am luat sînt efi
ciente. că mișcarea, exercițiul fi
zic pot și trebuie să facă casă 
bună cu studiul, cu învățătura”.

Iată cuvinte frumoase, simple,

CI CRISTEA CARALULIS DESPRE

TENISUL CA ARTĂ Șl COMPETIȚIE

„LA PARIS,
Victor BANC1ULESCU

(Continuare tn vag a *-a:
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ÎN ZIUA A DOUA A „INTERNAȚIONALELOR" DE TIR AR EI C1ȘTI0AT

Aspect din timpul demonstrației de gimnastică modernă...
Foto: S. BAKCSY

care atestă dragoste și înțelegere 
pentru o activitate absolut necesa
ră întregului tineret al țării.

iNTiLNIRI AMICALE

REZULTATE FOARTE VAEOROASE EA PUȘCA Șl TALERE
• Francezul Emptaz

Vallduvi, principalii

• Nicolae Rotaru a

la poziția culcat

a

ORICE FINALA!

întrecerile celei de 
campionatelor internaționale de tir 
— ediția a XVI-a — au continuat 
sub cele mai bune auspicii. Pe foile 
de concurs au fost trecute rezultate 
de valoare mondială, obținute, de 
data aceasta, de către trăgătorii oas
peți : francezul Gilbert Emptaz, cîști- 
gător în două probe la armă liberă 
120 focuri și spaniolul Eladio Vallduxi, 
care a cucerit în stil de mare cam
pion „Marele premiu Carpați” la trap 
(talere aruncate din șanț). Rezulta
tele celor doi țintași se înscriu prin
tre cele mai bune ale lumii. Emptaz 
a egalat recordul mondial la proba 
de 40 focuri poziția genunchi cu 396 p 
din 400 posibile, iar Vallduvi a 
doborât 193 de talere din 200.

O comportare meritorie a avut șl 
reprezentantul nostru Nicolae Rotaru 
la proba de „maraton" a tirului, cla- 
sîndu-se pe locul 3 la totalul celor 
trei poziții cu 1 154 p, iar la poziția 
40 focuri culcat el a punctat maxi
mum __ . '.
probă regulamentul nu prevede acor
darea 
țional.

Tot ieri au început confruntările la 
spectaculoasa și, totodată, dificila 
probă de pistol viteză. După primele 
30 de focuri sînt înșirați tn clasa
ment, la o distanță de numai două 
puncte, șase trăgători printre care 
se află și un român. Dan Iuga. Doi 
dintre concurenți au totalizat la ju
mătatea competiției cîte 298 p, spa
niolul I. Gonzales și cehoslovacul V. 
Hurt. Amîndoi au realizat punctaje 
identice la „serii", adică 99 p la 8 
secunde, 100 p la 6 secunde și 99 p 
la 4 secunde. Dan Iuga a început con
cursul cu serii de 50 p la cele două 
trageri lungi de 8 secunde, a pier
dut apoi 2 puncte la prima serie de 
• secunde și un punct la primele

performeri

punctat 400

doua zi

și spaniolul

Eladio Vallduvi (Spania), ciștigătorul „Marelui premiu Carpați 
talere aruncate din șanț

Foto : Dragoș NEAGU

La puține ore dună marea finală 
de la Roland Garros, ciștigată de 
Ilie Năstase. ecourile ei ne sini 
readuse, proaspete. de cei care_ au 
avut șansa de a o vedea desfășu- 
rindu-se dinaintea ochilor. S-au 
întors de la Paris membrii delega
ției române, jucătorii din lotul na
țional. precum și antrenorii lor. Cu 
vechiul specialist si om de tenis, 
maestrul sportului Cristea Caralu- 
lis. stăm de vorbă, la coborirea dm 
avion.

— Cu ce impresii reveniți de 
Ia Roland Garros ?

— Impresii de neșters. In primul 
rînd. este satisfacția victoriei. Mi-a 
fost dat. după ani de activitate pe 
terenurile de tenis, să văd un ro
mân ajuns la cea mai înaltă treaptă 
a performantei- Ilie Năstase este 
campion mondial, in tenisul pe 
zgură deci în tenisul cu cea mai 
mare răspîndire. jucat pe toate con
tinentele. Apoi, am avut prilejul de 
a vedea meciuri de cel mai înalt 
nivel, cu toți așii rachetei reuniți 
în întrecere. Este un spectacol care 
nu se uită.

A.

Roland 
'73; în 

tribunelor

Din albumul de 
imagini 
Garros 
fața 
terenului central.
Ilie Năstase își 
spulberă ultimul 
adversar...

Telefoto i 
P. Agerpres

Paul IOVAN

a fost finala ? 
spus-o și alții.

— —Si cum
— Așa cum au 

specialiștii străini și gazetarii pre- 
zenți la turneu, a fost o strălucită 
demonstrație de virtuozitate a lui 
Ilie Năstase. El a intrat pe teren 
foarte decis să-și apere șansa, cu 
toată dîrzenia. Dar n-a lăsat nici 
un moment să-i scape ocazia de 
a-si etala marea artă, de a oferi 
tribunelor tot ce are mai bun. în 
fața sa. Nicola Pilici. temutul Pilici, 
n-a fost decît un instrument pen
tru prezentarea întregii sale măies
trii. Mi-aduc aminte de o ..întîlnire"

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

posibil. 400, dar la această
titlului de campion interna-

cinci focuri „ultra-scurte", la 4 se
cunde. El continuă însă să se nu
mere printre protagoniștii probei. 
Pe același loc se află și sovieticul 
Bakalov, 297 p, în schimb, medalia
tul cu bronz la J.O., Torșin (U.R.S.S.). 
a pierdut puncte prețioase la ultima 
serie de 4 secunde și are un handicap 
serios față 
manșa I.

Se cuvine 
deosebit, pe .......
români — M. Ispasiu (136 t), Tr. Za- 
harescu (134 t) și V. Gheorghiță (131 t), 
care cu toții au depășit recordul țării 
(130 t) și de la început pînă la sfîrșit 
s-au numărat printre animatorii în
trecerii de trap la juniori.

de primii clasați în
să remarcăm. In mod 
cel trei tineri taleriști

REZULTATE TEHNICE : armă li
beră calibru redus 40 f culcat : 1. N. 
Rotaru (România) 400 p, 2. V. Vlasov

T. RĂBȘAN

(Continuare în pag, a 2-a)

DIVIZIA A LA FOTBAL ETAPA A XXVII-a

OPT MECIURI, FIECARE CU IMPORTANTA SA!
9

INTRE SPORTIVII
ROMANI Șl IRANIENI

LA ÎNOT Șl POLO
Concurs international de Înot 1* 

ștrandul Tineretului. Cei mai buni 
sportivi ai țării se vor întrece astăzi 
șl mîlne cu înotătorii iranieni.

Cu acest prilej, au fost invitați 
toți componențil loturilor reprezen
tative care se pregătesc pentru cam
pionatele balcanice, „Cupa Europei* 
șl campionatul mondial. Pentru aceș
tia, întrecerile de astăzi (ora 17,30) 
șl mline dimineață (ora 10) vor re
prezenta o bună verificare în mljlo» 
cui unei perioade de antrenament in
tens.

Probele de Înot vor fi urmate in 
flecare zi de cîte un 
în care selecționata 
Iranului (pregătită de 
țional român Nicolae 
tîlni reprezentativa 
României.

DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

meci de polo, 
de seniori a 
fostul înterna- 
Firoiu) va în
de juniori a

GIMNASTELE ROMANCE
CONDUC ÎN ÎNTÎLNIRE A

41 A

CU ECHIPA U.R.S.S.

Deci, mîine, etapa a XXVII-a a 
Diviziei A la fotbal. In veritabila 
avalanșă de runde ale primului 
nostru campionat, din această lună, 
partidele care se vor desfășura 
mîine în șapte orașe ale tării, ne 
prezintă, drept „capete de afiș", 
jocul în deplasare al liderilor, la 
Ploiești, alături de tradiționalele 
întîlniri din al treilea (și ultimul) 
cuplaj interbucureștean al sezonu
lui. Firește, așezarea doar a aces-

tor trei partide în 
rărilor noastre nu 
sidere atractivitatea celorlalte cinci 
jocuri. Mai cu seamă că unele din
tre ele, cum sînt întîlnirile C.S.M. 
Reșița — „V“ Cluj ; U.T.A. — F. C 
Constanța și St. roșu — AS.A. Tg. 
Mureș au o mare influență în rezul
tatul final al luptei pentru evita
rea retrogradării. Iar C.F.R. Cluj — 
S. C Bacău și Jiul — F. C. Argeș 
nu sînt deloc indiferente echipelor

fruntea 
vrea să

enume- 
descon-

în cauză în privința unei alte curse, 
aceea pentru un loc echivalent cu 
participarea la „Cupa U.E.F.A.".

Vedem, deci, că etapa în totalita
tea ei este legată de o miză, că nici 
unul dintre cele opt jocuri nu se în
cadrează în categoria „fără impor
tanță pentru clasament".

Dar, pentru a intra de pe acum 
în atmosfera etapei, vă invităm să 
citiți avancronicile pe care le pu
blicăm la pagina a 3-a.

CONSTANȚA, 8 (prin telefon). 
— în Sala sporturilor din localitate 
s-au desfășurat astăzi (ieri n.r.) în
trecerile primei zile din cadrul me
ciului internațional amical dintre 
reprezentativele feminine de gim
nastică ale României și U.R.S.S, A- 
ceastă primă zi a prevăzut exerci
țiile impuse.

Conform unei înțelegeri între 
conducerile celor două echipe, s-a 
stabilit ca formațiile să fie alcătui
te din cîte șapte sportive în loc 
de șase.

Iată, de altfel, componentele echi
pelor : Elena Ceampelea, Alina 
Goreac, Anca Grigoraș, Rodica Sa- 
bău. Gabriela Trușcă, Maria Anti- 
nie și Aurelia Dobre — România ; 
Antonina Koșel, Irina Scegoleva, 
Larisa Gapeenko, Elena Titovskaia,

Olga Panaseiko, oiga Handovova 
și Elena Maiorova — U.R.S.S.

După primele două aparate (sări
turi și paralele) se părea că gim
nastele sovietice vor obține o vic
torie comodă cu atît 
cît sportivele noastre 
rut cam timorate de 
versarelor lor. .Odată 
de la bîrnă, lucrurile 
însă, o turnură surprinzătoare, dar 
foarte plăcută pentru noi. La acest 
aparat gimnastele românce au con
curat foarte bine — în special Anca 
Grigoraș, care a și obținut cea mai 
mare notă (9,40) — recuperînd se
rios din handicap (punctaj pe a- 
parat : România 45,75. U.R.S.S. 
45,40). Stimulate vizibil de acest

mai mult cu 
ni s-au pă- 
valoarea ad- 
cu exercițiul 
aveau să ia,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)
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ÎNTĂRIREA disciplinei, 
0 PREOCUPARE PERMANENTĂ

PENTRU COMISIA DE SPECIALITATE

NeindOlernic. rapiditatea jocului, 
recwntele contacte personale, lup

ta aprigă dală sub panouri și, ața 
cum se petrece deseciii într-o în
trecere sportivă, tensiuhea nervoa
să c-eată de miza partidelor care 
decid soarta echipelor in clasament, 

cestea pot face posibile aba- 
cadrul stri 

ntilniri de 
adevă

ici disciplinar 
baschet. Dat.

că ieft
ini nici-;- 

preve- 
tumâr si 

curmate 
vechțp-

DUPĂ C. E. DE GRECO ROMANE

dar lipsa de experiență și atenție s-a plătit scump!
BASCHET

c* de pildă Politeh-insele pedepse.
r.ica București. A.S.A. Cluj și Po
litehnica Iași.

— Totuși 
Ivit cîteva 
legăturii .cu 
spuneți ce

— Intr-adevăr, s-au ivit 
(ii deosebite tare. insă, au 
late cu severitate. Astfel, 
man (Politehnica Cluj) a 

pentru că S-a 
arbitrilor, A. 
suspendat pe 
culpă aseni.v 
fost avertizat

ultima 
mai

vreme s-au 
dificile, în

fii
cazuri 
cue vă rugăm să ne 

raă.'Uri ați luat.
și situa- 
fost tra- 
Gh. Ro- 
fost sus-

nice — măi mult sau mai puțin ris
cante — fără reușită, nu pierde 
punctele tehnice respective, CUm 
se întîmpla pină acum. Așa se expli
că. deci, utilizarea atît de frecventă 
a procedeelor tehnice riscante pe sal
telele de la Jâăhalli. Nu trebuie să 
se creadă. însă, că din moment ce 
regulamentul oferă un important a- 
vantaj luptătorilor pentru finalizarea 
a cît mai multor procedee tehnice, 
a dispărut totalmente riscul. Am vă
zut, de nenumărate ori. asemenea ac
țiuni contraatacate cu deosebită efica
citate. De fapt, acesta a fost clemen
tul mu. de sdcces. în arsenalul luptă
torilor bine pregătiți. Bunăoară, cam
pionul mondial Alexandr Tomov 
(Bulgaria), în meciul cit sovieticul 
Șofa Morhiladze s-a aflat în ..pod'*, 
la un moment dat, și se părea că nu 
va mai putea evita tușul. Dar. cînd 
nimeni nu se mal așeota, Tomov a 
schimbat cu mare rapiditate o priză, 
întorcfeidu-șî adversarul cu umerii 
pe saltea ?1 trecînd astfel, printr-iin 
contraatac fulgerător, din postura de 
învins în ce3 de învingător. Și încă 
prih tuș 1

Un alt element tactic nou, eviden
țiat la campionatele europene de la 
Helsinki, a fost cel întrebuințat de 
unii luptători la Începutul partidelor 
în care Ie erau opuși adversari de 
forțe apropiate. Ei imprimau, din 
start, luptei un ritm debordant pen
tru a-i determina pe arbitri să dic
teze un avertisment sau chiar două 
împotriva partenerilor de întrecere, 
care, surprinși, adoptau, firește, un 
stil defensiv. Asigurați, astfel, cu tu» 
avantaj chiar și minim, în reprizele 
Următoare ei slăbeau ritmul, dar nu 
sub cel al adversarilor. Tn continuare, 
dacă se dădeau avertismente pentru 
pasivitate ambilor competitori, cei ce 
au folosit tactica „socului de început*' 
răniineau cu avantajul necesar vic
toriei Ia puncte sau cîstigau, înainte 
de limită, prin descalificarea adver
sarilor. A’ți luptători au aplicat prin
cipiu] tactic al acumulării n cît mai 
multe puncte tehnice încă din prima 
repriză Pentru a nu fi totuși ame
nințați de avertismentele descalifică
rii, în celelalte două runduri, ei cedau 
deliberat *...........
asupra 
păstreze 
victoriei

Luptătorii români au fost, in gene^" 
ral, în pas cu noile tendințe tactice, 
ceea ce dovedește că procesul de in
struire a avut o bună orientare. însă, 
dintre cei 9 reprezentanți ai țării 
noastre, doar Gheorghe Berceanu a 
folosit de fiecare dată, cu eficiență, 

tehnice de atac și 
o tactică potrivită

Fi'Ktiriiatc <le premiere iu < atepo>iu 48 kg (de la stingă): Pavel Hristov 
iiulgariu; medalie de argint, GHKOHGHE BERCEANU (România) me

dalie de aur fi Vladimir Netvetat-v (tJUSS) medalie de brom 
AGERPRES — Lehtikuva Helsinki

iiendat pe trei etape 
adresat necuviincios 
l'.vn (Steaua) a fost 
două -tape pentru o 
nltoare. T. Tarău a
ci. in cai de repetare a atitudinii 
irct erențina-e fată de arbitri. Va fi 
sancționat cu maximum de pedeap
să prevăzută in astfel de cazuri, 
iar D. 
a fost 
pentru

ric [ prwrupă pennanent >> ii 
| educata ajx»n:vâ si discîp! 
i ehetbakjtilor. Spre -auda 

mina centraiâ de discipLni

itens de 
Una bas

es. Cj- 
i din ca-

// > dral federalei respective a cautal
□totdeauna i£-$i îndeplinească mi-

siur.ea peniru care a fort creaiâ.
1 luptiad — pjtefn ipjne cu efi*arire. prin va | c er.țâ — pentru continua jfțc-.ry^.«scuti probe- ; îu*ire a cUma'alui în cere -tO h d
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csmpfonatelt
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• Actele de indisciplină s-ou 
înmulțit îngrijorător • Este de 
osteptot o îmbunătățire • ®rt><- 
trajelor • De ce swrt «țe de re
strânse lotur-le ecH-pelo* tra
tase f • Munca de instruire ie 
cluburi este încă • _ „cenuse- 
rea să

18.5O:
U.H 
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: lî.’A:
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Reunite intr-un singur concurs» 
campionatele republicane școlare ș 
concursul republican de primăvn.-â 
al juniorilor de categoria I 
duce astăzi 
Tingretulu 
țiupă o 1 
competitiil 
peste 300 de 
toată țara. Ne 
celei mai mari 
școlarilor si jli 
timp„ întrecere 
start toate 
românesc.

Concursul „Tineretul
arc o notă sporită de interes, 
Lucit, in afara titlurilor puse 
joc, rezultatele înregistrate vor 
la baza alcătuirii lolnrilor republi
cane — de juniori si olari —. 
tinerii atlcți aflindu-se in fata 
unui sezon international mai tocat 
ca orieittd fen două competiții de 
maximă imrortanti 
mondiale școlare și 
europene de juniori) 
tățJtfi, așada 
martorii uno 
se. de a 
nivel, de 
rea unor

Cîteva 
',.tari“ prin p 
cat de concurenț 
apropiate. As 
înălțime a b 
se prezintă c 
metri, la săi 
eoncurenți dt 
7 met 
capabi 
49 de secun 
nu mai puți 
recorduri d 
fel. în înl 
teresa 
m — 
EDO ra

Desij 
voriți cerii ft 
mai puțin 
aici vom ave 
pe „vedetele* 
tineri atleți — Gh. Ghipu, D. Cris- 
tudor, Niculina Lungu. Gh- Meue- 
lea. N. Onescu, Doina Spînu etc.

Ml 
• Bl seni.

0 m CFi serii z 
ljnțtrae B>;
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1L1».fr i serii contrai* mp.
•Bi «er,:: contntisnp.
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— Io primul riad, doresc să 
ritâ operativității in sanc- 

abateriior disciplinare, 
exigenței conducerii «eețli- 

d? baschet ale clabnrilor și a- 
«euui» sportive cu echipe «tisi- 

pobtieării in Buletinul teb- 
’ederstiri M in presă a tnă- 

swrttor luai*, numărul și gravitatea 
i.MrarriauHor au scăzut cnnsidera- 
'-•ti. De pilda, in sezonul 190— 
• *«3 aa f»M sauiriionati 15 antre
nori fată <e ÎS in «ersnul trecuL 
iar numărul jeeătoriior pedepsiți 
pentra abateri grave (lovirea ad- 
s orearului. injurii adresate arWtri- 

a robotit piuă Ia o proporție 
de sa la sută față de campionatele 
di» 1*71—1/T?. S-a observat, de 
se oi r rea. că a crescut responsabi
litatea oectitior. care au dictat ete

VIMeșca (Rapid), recidivist, 
suspendat pe trei etape tot 
injurii adresate arbitrilor.
ce măsură considerați că 
rijinit antrenorii 
roastră?

Marea majoritate 
portal exemplar, iuind 
•pildă, prin scoaterea din 
petrfva jurălerilor care. 
rweJIâlea lor. periclitau 
ItsHplioar al meciurilor, 
«int si antrenori care, 
partidelor, uită de calitatea lor de 
ir-ofeswri. pedagogi și

..front* roman cu
seiplinxti sau transmit acesto

ra propria Ier nervozitate. Uneori, 
prin această aîitudine. antrenorii 
ist ann! »zâ truda depusă in timpul 
••rrirâiiril.jr. A acttza o greșeală de 
arbitraj si , trece eu vederea su
medenie de pase greșite saw ratări 

poate fi plătită 
victoriei.

lonsiderați că se 
afâ în cel mai

este • ero*re urr 
rhiar cu pierderea

în munca

s-au com
poziție (de 
teren! im- 
prin ner- 

elimatiil 
Dar, măi 

in cursul

educator!, 
jucătorii

Foto

rcurt timp *
— Cea i raportorilor dintre an

trenori si arbitri, rare trebuie si 
Mea ia atenția CMețiilor centrale 
reupectjre. Aprridn eă prin dîscu- 
’*■ deschide critice și autocritice, 
iatre Colegiile de antrenori și ar
bitri. pot tî prevenite (Subliniez, 
in primul rind. prevenite) și micșo
rate citurile in care nestăpinirea 
nervilar poale afecta nefavorabil o 
întrecere sportivi. Bineintdes. pen- 
t.m aceasta «e cer eforturi din par
tea autbețor părți, cărora le vom 
acoria lot sprijinul de care sin tem 
rapobiii.

O. STANCULESCU

întrecerile celei de a 37-a ediții a 
campiutfa'telor 
greco-romane, .. _ ... . ...
sfirșitul săptămiiiii trecut la Jăiihalii 
din Helsinki, s-au ridicat 
tehnic remarcabil. Și cea 
dovadă în acest

europene 
care au

de lupte 
avut loc la
la un nivel 

mai bună 
sens o constituie un 

sugestiv biiadț : din cele 264 
lungul 
parte 

alte
puncte, 

sau

de ihe- 
compe- 

au luat 
94 s-au 

. ____ 51
prin descalificarea unuia sau a am
bilor eoncurenți și numai 12 partide 
s-au terminat la egalitate. Acest bilanț 
demonstrează clar câ numeroși luptă
tori si-au însușit temeinic procedee 
tehnice de mare eficiență, finalizînd 
un impresionant număr de tușuri, 
ceea ce a făcut ca Intllnirile termi
nate cu rezultate de egalitate să fie 
extrem de puține. Mai mult decît 
atît, este de notat că numeroși în
vingători prin tuș au pus capăt luptei

ciuri disputate 
tiflei cea mai 
sfîrșit prin tuș : 168 : 
încheiat prin victorii la 

unuia

de-a 
mare

în ntai puțin de un minut ! Iată eite- 
va exemple : cat. -|-100 kg : Al. Ta
rnov (Bulgaria) b. tuș (min. 0,53) R. 
Karlsiph (Finlanda) și b.t. (min. 0,50) 
P. Kment (Cehoslovacia), S. Morhi- 
ladze (U.R.S.S.) b.t. (min. 0,42) E. Gun- 
dersert (Norvegia) șl b.t. (min. 6,52) 
I. Semeredi (Iugoslavia) : cat. 74 kg : 
K. P. Gopfert (R.D. Germană) b.t. 
(min. 0,58) C. Kaponis (Grecia), 
l. Klitaon (U.R.S.S.) b.t. (min. 0,23) C. 
Kaponis.
(min. 0,59) M. Agust 
82 kg : L. Andersson 
(min. 0,16) D. Ivănov

V. Tabacki (Iugoslavia) 
(Franța) ; 

(Suedia) 
(Bulgaria),

PRIMII CLASAȚI

b.t. 
cat. 
b.t.
De

LA

din handicapul ce-1 aveai; 
adversarilor, avind grijă șă 
un minim avantaj necesar 
la puncte. :_a.

atît procedeele 
contraatac, cit și

C. E„ EDIȚIA 1973

Cat. 48 kg : 1. GHEORGHE BERCEANU (România), 2. P. Hristov (Bul
garia), 3. V. Netvetaev (U.R.S.S.), cat. 52 kg : 1. JAN MICHALIK (Polonia), 
2 T. Todorov (Bulgaria). 3. V. Arutinov (U.R.S.S.), 4. Nicu Gingă (Româ
nia); cat. 57 kg: 1. Hrlsto Traikov (Bulgaria), 2. I. Sokolov (U.R.S.S.), 3. 
I. Frigic (Iugoslavia)... 5. Marin Dumitru (România); cat. 62 kg: 1. nelson 
DAVIDIAN (U.R.S.S.), 2. K. Lipien (Polonia), 3. H. Hervig (Norvegia); cat. 
68 kg : 1. ȘAMIL KIȘAMUtDINOV (U.R.S.S.), 2. N. Nedev (Bulgaria), 3. S. 
Damianovlcl (Iugoslavia), 4. Eugen Hupcă (România); cat. 74 kg: 1. tVAN 
KOLEV (Bulgaria). 2. V. Maclia (Cehoslovacia), 3. K. P. Gopfert (R.D. Ger
mană)... 6. Adrian Popa (România); cat. 82 kg : 1. LEIF ANDERSSON (Sue
dia). 2. D. Ivanov (Bulgaria), 3. K. Manni (Finlanda); cat. 90 kg : 1. VALERI 
REZANTEV (U.R.S.S.), 2. S Nikolov (Bulgaria), 3. K. Malmberg (Finlanda): 
cat. 100 kg : 1. NIKOLAI BOLBOȘIN (U.R.S.S.), 2. K. I.ozanov (Bulgaria), 3. 
Nicolae Martinescu (România); cal..-109 kg: 1. ALEXANDR TOMOV (Bulga
ria), 2. M. Galin^ki (Polonia). 3. S. Morhiladze (U.R.S.S.).
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Incepind de azi, iubite 
tului pot găsi la centrele 
fuzare a presei numărul 
revistei SPORT. Spicuim din cu- 
prins :

„PFPISIER 1 PERFORM ISTE!
— fotoreportaj la Clubul sportiv 
școlar, cu prik-jul aniversării u- 
riui deceniu și jumătate de exis
tență.

„F.FF.RA ESCFVJA Bl ZOIAS V
— debutul unei noi rubrici inri- 
tulată „Agendă sportivă jude
țeană*'.

FOTBAL : o Vă prezentăm t- 
chipa A.S.A. Tg. Mureș a Foto
reportajul meciului România — 
R. D. Germană • Teofilo Cubila* 
jucătorul nr. 1 al -t merit ii d. 
Sud o Ajax imbatabilă !

RUGRY : Rubrica „Sportivi ro
mâni altfel de cum îi cunuas 
tem" vi-i prezintă pe marele 
maestru al balonului oval Valeriu 
Irimescu.

în paginile externe veți gă)' 
fotoreportaje despre echipa de 
fotbal a Braziliei și despre suli- 
țașul Klaus Wolfermann. record
man mondial. Paginile de Maga
zin sportiv completează acest inte
resant număr al revistei ilustrate 
SPORT.

ectri
oam

i fost »»bi»fcați -Jr. spe» 
.î masi ;'in) •»!

asemenea, mai trebuie sâ menționăm 
că din cele 94 de partide în care s-aii 
dictat victorii la puncte, au fost în
registrate punctaje nete în 
tee lor.

De o mare eficiență în 
succesului la această ediție 
vedit a fi procedeele tehnice riscante 
si. îndeosebi, salturile, tururile de 
cap și de șold. Este adevărat, însă, 
_ă eficiența acestora a fost condițio
nată de măiestria celor ce le-au uti
lizat. Am enumerat mai sus suficiente 
exemple de victorii obținute în mai 
puțin de un minut. Vom face acum 
precizarea că toate — sau marea lo* 
mai ritate — uu fost concretizate ca 
armare a folosirii unuia dintre pro
cedeele tehnice menționate mai îna
inte. Nu este mai puțin adevărat că 
particioanțil ău fost stimulați în a- 
ceasta direcție și de aplicarea — 
per-tru nrima dată — a noilor modi
ficări ale regulamentului internațio
nal. stabilite ia congresul de anul 
renr. al F.I.L.A. în lumina acestor 

urevederi se precizează că fiecare 
care încearcă procedee teh-

ol, ipet umrii 
ieroțt ai jocurilar

leMul de I 
in ce mai 
iKiodtel. au 
în rampic-sw 
ieșiri nespurtise. lâ tendiuț«.*e acute 
ale uuor echipe de a jneg berna; sau 
foarte bruiat, la proteste frerrante 
M ne justificate ts|ă de de, ir iile arbi
trilor. îutr-un ,-uvtai. la o accentu
ată înmulțire a actelor de iudiscip: 
nă. De fiecare â^'â 
îr.tirzist. Măsurile
Vtrdit,

< rrim <â Hte necesară 
interv&nția nitih nuti euergicS. mai 
exigenta a conducerilor «eețiflor h’Un- 
ta^e de bandbal. fn cadrul cărora, 
dupl cum se sede, munca educativi 
nu atinge rote satiftfAcâtoarc.

Q 11 tA ornbltniâ a 
Satelor campionate 
constituita arbitrajele, 
despre inconsecvența fn 
regulamentuhiV despre 
nora dh 
pe care 
dț desfi 
ier is, rvr'derâm totuși utM să re
petăm că, in fk?e«t sezon, arbitrajele

recent înche- 
de divizia A #u 

Cu toate eS 
aplicarea 

... valoarea .n- 
tre arbitri ți despre aportul 
ei trebciie sâ-1 aducă ia bu- 
.- rare a meciurilor am maf 
rsțderâm totuși utfl

din echipele noastre ir un
I niversi aîea (iul. M

Timișoara 
Timiș- sra 

i. Rulmen 
Mure* la

INTERNAȚIONALELE1 OE TIR
(U.R.S.S.) 399 p. 3. A. Sergio (Cuba) 
398 p ; 46 f picioare : 1. B. Harsteîn 
(R.D.G.) 374 p (ultima decadă 95 p)
— campion internațional al României, 
2. D. Muritzert (R.D.G.) 374 p c.i.d. 
ț)3), 3. R. Traisner (Poi mlu) 373 n, 
4. A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 372, 5. M. 
Valdes (Cuba) 371 p, 6. G. Emptaz 
(Franța) 370 p... 10. N. R darii 368 p, 
11. T. Ciulu 368 p. 12. I. Olâres.m 
368 p, 13. St. Ca'.ian 367 p. 14. M. Fe
recați! 367 p ; 40 f genunchi : 1. G. 
Eniptâz 396 p (record mondial egalat)
— campion internațional ai României, 
2. S. Rainlkot (U.R.S.S.) 391. 3. !. .I i- 
li isz (iugoslavia) 389 p. 4. D. MUirzer 
389, 5. Gh. Adam (România) 3SS p, 
6. A. Gomez (Cuba) 388 p... 8. St. 
Caban 387 p... 12. D. Hrib 336 p, 
13. N. Rotarii 386 p, 14. Gh. Sicorscld 
386 p... 17. 1. Codreanu 385 p ; 3 X 4<i 
f ; t. G. Emptaz 1 159 p (pe poziții i 
393—370—396) — campion internațio
nal al României, 2. D. Miinzer 1 159 p 
(396—374—389), 3. N. Rotaru 1 154 
(400—368—386). 4. A, Mitrofanov 1 153 
p, 5. M. Valdes 1 151 p, 6. V. VlasOv 
1 151 p... 8. St. Caban 1147 p... 13. Gh.
Vasilescu 1 145 p. Trap (260
1. E. Vallduvi (Spania) 198 t 
găiorul „Marelui premiu

2. G. S:r. -’.dl Mania) 195 >, 3. R.
X a varo (S| .Tfiiii) 19.i t. 4 J. AcliBerart-
dio (Spania) 15K» • . 5. A. Cainy-aiiidis
(Grecia) 190 & -3. î. Dumitrescj
(România). W. K ■ rowski, J. K -
blinski (ambii Pj. ■mia) 187 t, 9. Gh.
S iditu 186 t. St. l’on .vl: i 185 t.
.Juniori (150 t) : 1 1. Bulz (t ogari:;)
144 I, — (iștigăiorul „Marelui pre-
tiiîu Carpa|i“. 2. ( I. Gruber (Ungaria)
138 î. 3. M. iu (România) 136 1,

au 
cifre 

13—U 
HHl&Că 

poate realiza 
idiții ? CC bază are aet 

perform; .
secții ? Să ne mai mirăm 

tunci că o singură accidentare sau 
o absență mutilată, cauzată de exa
mene sau de alte motive absolut o- 
bieclive, reduce considerabil 
țiului fortnațiilJr fruntașe?

Tn sfîrșit, cites a cuvinte det 
rac'.er'ui modern al procesul 
instruire. Se știe, de multă 
că nidjoritatea secțiilor cu 
participante la campionatele 
vitla A, ac tis itatea 
neniulțuniitoare ca 
toace. Ce să mai 
sitate '... Nici nu

Mare, Politehnica 
feți. Universitatea 
versMate* Bucureș 
eov, Mureșul Tg. 
să dăm doar ctteva exemple..
loturi restrinse, limitate la 
greu de crezut, variind intre 
sportivi fruntași. Ce gen de 
cu perșpK'.î'.A
ta’.ea Sportivă de 
ceste

*-

ANTONESCU

talere) :
— oiști- 

Carpați**,

TOATESPORTURILE

adversarilor pe care i-a tntilnit. Cei 
trei debiitanți, Nicu Gingă, Dumitru 
Marin și Eugen Hupcă, au fost de
pășiți în meciurile decisive, îndeosebi 
datorită lipsei lor de experiență in 
arena internațională. De pildă, junio
rul N. Gingă il conducea cu un 
punct pe dublul campion european 
Jan Micbalic (Polonia) și avea mări 
șanse să-și păstreze avantajul, dar 
n-a știut sâ evite contraatacul, Iar în 
meciul cu Jozef Donesecz (Ungaria) 
n-a imprimat ritmul necesar la în
ceputul duelului, fiind apoi descali
ficat împreună cu advarsaful său. 
Ceilalți luptători români, inclusiv Ni- 
colăe Martînescu, deși s-aU adaptat 
bine în raport cu noile prevederi 
ale regulamentului, au făcut _ totuși 
greșeli mari, cărora le-au plătit un 
tfibtrt greu. Aceste greșeli sînt cu 
atît mai regretabile cu cit ei aveau 
certe posibilități să se claseze tiia1 
bine. ■>

în fața luptătorilor noștri fruntași" 
se află lin alt eveniment important 
al anului : campionatele mondia'e de 
Ia Teheran. Să sperăm că. pînă a- 
tunci. analizind cu maximă atenție 
comportarea de la C.E. și învătînu 
din experiența acumulată la Helsinki, 
ei vor reuși, sub îndrumarea antre
norului federal Ion C.orneanu. să 
sporească și mai mult prestigiu! spor
tului nostru în arena internațională.

prerar. 
toviai >

(Vai-a Domei) șl vlădăreanu 
n-a). • IN CONCURSUL pentru 

Ce auri, organizat la Palatul 
lor <Ln Capitală de clixtnx! CU* i. pe primele locuri s-au clasai : 

Dorin Blaju 27 coșuri din 30 posibile, 
&aă»da Ea du JEL 3—4, Cristian Popov ici 
Dom Auntei • F.R. BzKSCHFT iheu- 

-țoșr?nțe®ză că unitățile dotate cu nia- $i eehLpamenz (panouri, mingi. 
eTiele tricouri) mai pot ridica acestea 

Bl în ziua de 15 iunie.

Costin CHIRÎAC

^Ufide 
iffes-gem

4 Tr
5. G.
viieză
I. Gonzales ( 
slovacia) 
nia), I.
I. Seghi
296 p W. 
(Romătii.-i),
p... M. Rașca 294 

M. Stan 
(România) 

o varie) 287 
2S6 P. I.a

Zllrfrese.ti <R Hnâ.iia) 134 t. 
Afirtifat (Șpar.ia) 133 ț. Pistol 

(manșa l — 30 focuri) i 
pania), V. Hurt 

cite 293 p. D. Ijga 
Bakilov (U.R.S.S.) 
(Spania), C. Ar' tro 
-SuSky (R.D.G.). R. V 

t. Gertrumt (Fră-
p.

293
2M> p. K. 
p. I. Chmura . 
proba de mistreț 

conduc după prima mânță ;
(Italia) 138

126 p si L.

pre ce
ll de 
vreme, 
echipe 

de di-
dc pregătire este 
metode și mij- 

vorbim de in ten- 
merită să insis

tăm asupra acestui aspect cînd me
dia orelor de antrenament la echi
pele cu aspirații la primele locuri 
ale clasamentelor nu trece de 4WI pe 

o asemenea „normă" de lu-an 1 C’J

Asa re.ti am anunțat, numii 
peior partsciparțte in campicna 
z.e: A a fost mărit de ta 1 
'-u aceasta organlzir.da-se 
bara; ih care vor juca foi 
pe :octtri’;e s și i'< din 

xmm și primele doua < 
-e serie ă diviziei B. ti 

au apărut sî In e 
uri vacante, pentru o
- avea loc. tie asemenea, turnee de 
raj. iată locurile de deMsșura-e și e- 

cMpele participante ia aceste turnee 
(programate intre 27 si 29 it.nîei • Seria 
I feminin — București—Convr jr-ore
București, Geoiogta Bucureșt- și P.T.T. 
București : Seria a ILa reniinin — Bța- 
șov—Jiul Petroșani. Voința Rădăuți Ar- 
geșa.nâ Pitești și Știința BacVj : Seria 1 
mntrulin — Brașov—R finărta Te'r.jjer 
Celuic a Călărași și Victoria Sf. Gheor
ghe : Seria a H-a masculin — Hunedoa
ra—Știința Lovrin. Voința S'.ghiș ș:
Tehnomcral Timișoara.

POLO 
«rupo B 
nu; Ar»d

Ivmus-

Olimpia

(Cehd- 
(Hdmâ- 
297 P, 
(Cuba) 

idr 
13)

V'. AWrri.v :. L
p. Juniori : G.

p. K. Palan 
(Po-

ȘC'I
2P">

GiuȘeâ. 
Calotă 
(CehosI 
lori la).
alergător
1. Mari 
(Franța) 
124 p.

Azi, Incepînd de 
pe poligonul Tunari, 
toiarele probe : pistol 
ll-a, sheet (talere aruncate din turn 
manșa I, armă standard 66 f culcat, 
pistol standard femei și mistreț aler
gător manșa a Il-a.

Roștw 
(Italia)

la Ora
au loc

viteză manșa a
8. tot 
urmă-

CONSFAT LIRE A ANTRENORILOR
Opinia antrenorului federal prof. Nicolae Nedef

între 
găzduit 
git 
de 
toți 
lor ____
reprezentative și 
La încheierea lucrări 
antrenorului federai. proi. «ici 
Nefief. cîteva Impreril tn legătură 
acest eveniment dm 
lulul nostru.

„In primul rind aș 
niez faptul ca, 
consfătuirii.
fie susținute au fost trim's,- de către 
antrenori la fi*rierăție, cfeiri<!u-ne po
sibilitatea să lt reunim într-o bro-

ade 
comunicări -a 
antrenorii de 
divizionare.

31 mai, B icurtșliul fl 
rea Colegiului lăr- 
prfecum și Sesiunea 
care au participat 
handbal ai ectiipe- 

aritrenorii laturilor 
antrenorii federali 

ilar am solicită, 
pfof. Nicolae 

. ... __ A
lumea handba-
vrea <S șubli- 

inainte de începerea 
lucrările care urmau să

sură pusă Ia dispoziția tuturor pârli- 
cipâhților. tn acest fel fiecare an
trenor s-a putut inscrie la cuvint 
pentru a aduce completări prețioase 
la lucrările susținute.

Apoi, (in să retilarc oportunitatea 
acestei consfătuiri, care nc-a oferit 
un excelent prilej de discutare a li
nei serii de probleme teoretice și 
practice, legate de procesul de selec
ționare și pregătire a jucătorilor de 
handbal, unSle “ ’ 
importante.

Din Hhdul 
cred că merită 
norilor Paul 
D. 
și ton SchiiȘter'*,

dintre ele deosebit de
referatelor susținute 
laude cele ale antre- 

Gereel, Vsler’u Gogiltan. 
Pipcscu-Cotibași, Artur Hoffman

V

KWCE AJunU U a 10-a tab mire 
«r-țâri, dubla întrecere dir.ve t 

pe^e (f«e r- Săgeți) de popice a.« Ro- 
.-rtânie: șl Xuțo^Mrriâ. *e va dwfășjra 
istln fi rr.ltue pe arena cu 9 pKie din 
aSBftaaea Nepwn, de pe Utoral. Acesx 
z*eei se anunți deoaebtt de atractiv, fci- 
r.i-e noastre a.: te fațâ <*o-i 
'ce sex*etuzL saortete La ultbheje 

Se moodii Spur*. Pro-
î«îe ’Jrmi :bâtâ : in

ie echipe ; — turceui
I la ptyQn de 19a b’.’-£rba;i- 

este

SIMBATA
ATLETISM Stadionul Tineretului, 

o-a 16 30 : campionatul republican 
școlar și Concursul republican de 
primăvară. .BOX. Sata Dinamo, ora 18 : ga-a 
cu participarea boxerilor de la cluburile Dinamo. Metalul șl Rapid.

GIMNASTICA. .. . _ ‘ ‘ _ j*
ora 18 : hiti’.nirea amicală București— 
Solia (Juniori și Junioare).ÎNOT. Ștrauilut Tineretului,
17. » : J*— * *' —*

POLO.
18. » : ___ _ _ .RUGBY. Teren Olimpia,
Dnamb—Rulmentul Birîad 
cadru! diviziei A).

Sala .23 August».
junioare). orz

România—Iran.ștrandul Tineretului. 
România (juniori)— Iran, 

ora 
(meci

ors
16 : 

tnAUTOMOBILISM te de 16-n
r.-e la Ga-.'n — E — ar-? loc—a etapa a campionatului republican 

de ttteză In eoastă. Traseul de 7 2A4 m 
taiiat, pe șoseaua Bala Mâie—si- 
Marmațiel. înscrierile se îăe 1» Fitialri A.CB. Maramureș din 

tare. • DUMINICA. 17 uinle. se '-făș-irră Raliul actorilor din Bucu
rești. Brașov, Pitești și Ploiești pe t.-a- 
seu; București—Ploiești—Sinaia—Brașov— 
Bran—Cimpuiung M uscel—Pitești—Bucure)-. Printre înscrișii ele ptna acum ti- 
carează Horia Căclulescu Anda Caro- 
poL Andrei Codarcea. Nicoiac Pomoje. 
Rodica Tutulanu. Cornel Etefrerescu ș.a- 
Înscrieri se măi pjt face la Teatrul C. 
Hottara.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Tineretului 

ora 9 : campionatul republican șco 
Iar și Concursul republican de pri
măvară.CARTING. Traseul str Cimpina— 
Mănăstirea Cașin, ora 9 : etapa a IH-a a „Cupei Semănătoarea-.

FOTBAL. Stadionul Steaua, ore 
9.36 : Steaua—Dinamo (tiherel-rezer- 
ve) : stadionul Giuiești, ora 9-30 : Rapd—Sportul studențesc (tineret 
rezerve) ; stadionul „23 August", ora 
17.30 : Rapid—Sportul studențesc
(Div. A) : ora 19.15 : Steaua—Dinam* 
(DIV. A) : stadionul Metalul ora 11 Metalul Buc.—Chimia R*». Vîlcea . 
teren Dinamo : Dinamo obor—Voim a 
Buc. : teren Electronica ■ Electroni
ca—Sirena : teren Flacăra : Flacăra 
roșie.—T.M B. ; teren Lafome.l : uarri- 
met—Azotul Slobozia : teren Auto
buzul : Autobuzul—Tetinonietai (tnat* 
aceste meciuri din Divizia C voi În
cepe lă ora 11).

gimnastica. 
ora 9 : întîlnlrea 
Solia (juniori «1ÎNOT, ștrantlul 
România—irăn.

POI.O. ștrandul Tinerelului. or. 11 : Școlarul—Mureșul Tg. Mure; 
(div. Al și meciul internațional România (juniori)— Iran

RUGBY. Teren Gloria, ora 9 : G10 
ria—Sportul studențesc (div. A) stadionul Steaua, r-rn in.30 • Steaua— 
Farul Constanță (d’v. A).

partuia 
n divir iintre ee*e doua frun- 

ulu- Rapid și Dinamo 
bsîașc&ze duminică *4 

> ARBI- 
!• Cornel Mărcuiescu 
conducă la Teheran, 

ie. partidele turneului 
asiatică)' pentru cani
de ia Bcjer&d (1—10 
CADRUL ..Cupe: D- 

qrat săptâmlnâ ae*.as- 
:be:at? cu uri

• restantă din 
zionar (grupa A) d 
Lise ale ctâsameolc București să se de 
Iunie la ștrandul ' 
TRUL internâliorta' 
a fost delegat să 
între 23 si 27 iunîl 
de calificare (zc-na 
pionatul inondia: < septembrie) p IN 
namo** s-au desfășu 
ta doi:5 partide încheiat:- cu urmâtOPrâie 
rezultate : < S Sr-olartil— Dinafno 1—3 și 
I.E.F.S.—Progresul S—3.

-zr.d

BASCHET sd . z
Deltei*. comp.-Lț e 
ehetbalișflicr. s-a 
in condiții creau .-atorlce excelente (preț 
Dumitru Andreev s-a dovedit d-n nou 
nn Inln-.os animator al acestui joc sp -r- 
Hv). șl s-a încheiat cu victoria echipei 
Șc. sp. Suceava, urmată de : 2. Llc. Va
tra Doniei, 3. Llc. „Spiru Haret“ TuJcea. 
4. Șe. sp. Botoșani. 5. Casa pionierilor 
Coustănța, 6. Tttlcea n Boleam; și Boe- 
rescu (Lie. „Spiru Ham" Tutcea) ău 
primit dlpțome. primul pentru titiul de 
eoșgeter (80 pi se-cndul pentru efl a fost cri mâl tehn:- jucător al turneului 
Ș-au mal remarcai P-ncscu, Moroșan, 
Niefer (Suceava), Creții (Botoșani), Cor-

a do«;a a „Capei 
rezârvaîă minlbas- 

dispiitst la imicea.

BOWLING Ieri a început la Mamaia 
primul concurs republican de bowling, la carp participa aproape 50 de jucători 
(seniori, senioare șl juniori). In pro
gram Egureaxă probe individuale șl pe
rechi. întrecerile au atlmit un deosebit 
interes In rtndurtie oaspeților străin-, și 
» barbenilor muncii a (lăți lâ odihnă, 
care au umplut pinM ia refuz moderna 
sală a perlei litoraltilul nostru. DUpă 
prima zl de dispute situația în clasamente se prezintă astfel: seniori (23 par- 

de combinate) : 1. Vasile Dobre (I. T. Constanța) I Bl p. ». Ntcolâe Dobre 
(L T. Constanța! 1 114 p. 3. ștefan Girip 
(P.T.T.R. Constanța) i os» p ; Juniori 
(20 partide combinate) : 1 i. Dumitrin 
(I. T Constanța) 10)0 p. 2. FI. Hătârin- 
cs (Constructorul Constanța) 1oss p.3. I. Dorosin (Palas Constanța) 963 p. 
La perechi fbftduc : v. Dobre-N. Dobre 
cu 2 237 p — la seniori și i. Dumitriu — 
FI. Hătărîncă cu 2108 p. la juniori. 
Sînibătă intră in concurs șl fetele.

i

Sala „23 August*, 
amicală București- 

țunioăre)Tineretului, ora 10
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Agenda activităților sportive de masă ;
BOGAT PROGRAM SPORTIV

Sala sporturilor din Cluj 
noește, duminică dimineață.

oaia sporturilor din Cluj va cu
noaște, dumihică dimineață, anima
ția specifică festivalurilor sportive ale 

acele îneîntătoare de- 
de măiestrie, gingășie și
aceăsta, tn fâțâ triburie- 
care Je anticipăm pline 
J ", 'i.i și colegi —

pionierilor, 
monstrații 
entuziasm.

De data 
lot — pe ___ ____
ochi cu părinți, bunici ți 
Se vor produce peste 1 000 de pio
nieri, distrlbuiți In 12 „reprize", fie
care dintre ele avînd un conținut și, 
implicit, o costumație aparte. Din 
program : „Abecedarul". „Pauza", 
„Marinarii harnici", „Fflfîie drape
lele" etc etc. Nu va lipsi nici gim
nastica acrobatică, executată de pio
nierii care sînt elevi ai școlilor cu

PENTRU TINERETUL CLUJEAN 
program de educație fizică sau mem
bri ai secțiilor clujene de perfor- mantă.

Tot. duminică dimineața, în cadrul 
festivității de închidere a anului 
sportiv școlar și de pregătire mili
tară, pe „r.... 
sînt programate o serie de activități 
sportive si exerciții aplicative susți
nute de 3 000 de tineri.

Cu ocazia aceluiași eveniment,. în 
parcul municipiului Dej își vor da 
întilnire, tot pentru duminică dimi
neață, 2 500 de tineri care își vor 
demonstra priceperea. îndemînarea si 
fantezia, în reprize de gimnastică, 
dansuri, carturi si aeromodele... (N. D.).

DIVIZIA A

MECIURILE FRUNTAȘELOR (la Ploiești și pe stadionul „23 August"),
amate o scrip rin .rilvltâtl » ”

i
i PUNCTELE DE ATRACȚIE ALE ETAPEI NR. 27

IMPERATIVUL ETAPEI

CORECTITUDINEA

INVITAJIE LA ATLETISM, BASCHET SI GIMNASTICĂ
Acest început de iunie este mar

cat, îhtt-linul din liceele Capitalei, 
la „33", de pregătiri febrile pentru 
cohearsurile de adtnitere în special 
în clasele V—-VIII și antii I de li
ceu. Pentru a veni în sprijinul can- 
«tidațiior, eoleetivai de conducere al 
liceului și organizația de partid au 
htrtărit să organizeze ore speciale de 
pregătire pentru examenul practic 
(atletism, baschet, gimnastică sportivă 
»i gimnastică modernă). Asemenea 
ore, conduse de profesari-antrenori 
eu o înaltă calificare — Elisabeta 
SiSnescu, atletism. Barbara Duml- 
trescH și Livia Gramă, gimnastică, 
Gheorghe ~____ _ Zi
nesCu și Ștefania Dinescu, baschet 
etc, se bucură de o iargă audiență 
din partea elevilor din numeroase 
sedii generale ale Buctireștiului. In
teresul major care se acordă de 
elevi (și impilrlt de părinți) acestui 
liceu de specialitate reprezintă o ga
ranție că la apropiatul concurs de

Benone, Constantin Di

admitere în anul I, cit și în cele
lalte clase se vor prezenta un nu
măr record de candidați. In acest» 
condiții și selecția va fi mai riguroasă 
in raport cu anii precedenți.

De notat alte două amănunte : 
necxistînd o limită <le participare ia 
orele de pregătire pentru concursurile 
de admitere, elevii care doresc să 
dea examen. Ia acest liceu se mai I 
pot înscrie în zilele următoare, mai I 
exact între 15—20 iunie. Ia secreta
riatul Liceului nr. 35 din calea Do- | 
robanți nr, 163, etajul 3. în același I 
timp, venind in sprijinul viitorilor • 
candidați, liceul organizează în ziua 
de 19 iunie, ora 8, un concurs spe
cial de preselecție pentru elevii cla
selor V—VIII și anilor II—III pen
tru depistarea tinerilor cu aptitudini 
fizice deosebite.

Este o invitație deschisă tuturor 
elevilor și elevelor din Capitală, dor- 

urmeze cursurile Liceului

STEAUA (6) DINAMO (2) JIUL (9)

„Tocmai acum mi se așază in 
față" !

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970/71 : 0—1 si 0—3 ; 1971/72 :
0—1 și 0—1 ; 1972/73 : 1—2.

Pentru o partidă clim este acest 
vechi și pasionant derby al. fotbai i- 
lui nostru, dispare unul dintre „ar
bitrii" obișnuiți ai unei irntilnifi — 
clasamentul. Indiferent pe ce situații 
s-au aflat in ordinea întrecerii, tra
diționalele rivale au oferit dispute 
pasionante și echilibrate. Nu avem

motive să ne îndoim că va fi altfel 
acum.
Semne (o _______
Steaua, dovadă partida de 
și reactualizarea șanselor 
mo în lupta pentru șefia 
ttilui, autoare — Steagul 
succesul de la Craiova) ind’că o creș
tere a barometrului ambiției în am
bele tabere.

Protagonistele pregătesc cu grijă 
ajjariția de mîine seară. Steaua, for
tificată moral de egalul de la Pi
tești, a efectuat antrenamente zilnice. 
O ultimă ședință, programată astăzi, 
încheie preparativele. Tn privința 
formației e probabilă trimiterea în 
teren a „unsprezeceiui" care a în
ceput meciul cu F. C. Argeș. Viad 
si Răducanu (revenit de la Turneul 
U.E.F.A.) au fdst introduși însă în 
lot pentru meciul de mîirie, așa câ 
rtu e exclusă folosirea vreunuia din
tre ei. Dinamo a jucat joi la Tîrgo- 
viște cu formația locală C. S„ obți- 
nînd victoria cu 5—1. E certă absența 
lili Deleanu. Posibilă aceea a lui 
Dumitrache. Problema fundașilor la
terali rămîne prima pentru partida 
de mîine. Iată «unsprezecele" utili
zat la Tîrgoviște : Canstantiiiescu — 
Cosma, G. Șandu, Sătmăreanu II, 
Dobrău — Dinu, Moldovan — Fl. 
Dumitrescu, Sâlceanu. Nunweiller 
(min. 68 Batacliu), Lucescu.

ARBITRUL PARTIDEI : 
mona (București).

F.C. ARGEȘ (4)
Mai cu seamă că 

înviorare în
ultimele 

jocul lui 
la Pitești ; 
lui Dina- 
clasanien- 

roșu, prin

ULTIMELE REZULTATE DI
RECTE : 1970/71 : 4—1 și 0—1 ;
1971/72 ; 2—0 și 1—1 ; în tur : 0—2.

Joi, la prînz, minerii au revenit 
la Petroșani, de la Bacău. Antre
norul Ștefan Coidum s-a declarat 
nemulțumit de slaba comportarea 
formației sale în meciul cu Sport 
Club Bacău, pierdut la scor cu 1—4. 
Numai Cotormani, Libardi și Roz- 
nai au primit note de trecere, în 
rest... Ieri și astăzi jucătorii echi
pei Jiul au efectuat două ușoare

RAPID (10) - SPORTUL STUDENȚESC (16)

Cunoscuta săritoare in înălțime. Cornelia Popescu, in mijlocul cadrelor 
didactice de la Liceul nr. 35 din Capitală, acolo unde a luat primele lec
ții de măiestrie sportivă, lieintilnirea cu foștii dascăli este întotdeauna 

emoționantă...
Foto: Dragoș NEAGU
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MIȘCAREA SPORTIVA BENEFICIAZĂ 
DE UN NOU CADRU ORGANIZATORIC

I
I
I

(Urmart din vag 1)

ții, profesori de educație fizică, an- 
trehori, instructori, sportivi fruntași, 
reprezentanți al presei centrale și 
locale.

tn centriil dezbaterilor s-au si
tuat planurile de măsuri elaborate 
în vederea îndeplinirii exemplare 
a măsurilor preconizate prin Hotă- 
rîreâ de partid privind dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului. Prospectînd viitorul, analiza a 
scos la iveală lipsurile care au exis
tat, greutățile întâmpinate, făcîn- 
tiu-se numeroase propuneri practi
ce pentru înlăturarea lor.

Plenarele C.J.E.F.S. au abordat o 
tematică densă, vizînd problemele- 
cheie ale mișcării noastre sportive, 
apuse atenției de către Hotărîrea 

de partid. în centrul atenției a stat 
studiul multilateral al unor forme 
fl mijloacelor noi, superioare căli- 
tiiliv ce trebuie utilizate pentru răs
pândirea in masă a exercițiului fizic, 
crearea unei, opinii pentru sport în 
cele mai largi rînduri ale populației 
ți angrenarea temeinică în această 
activitate a întregului tineret. în a- 
cest seflfe, plenarele îmbogățesc in 
mod considerabil zestrea de expe
riență pe care o avem, constituie 
punctul de plecare al unor iniția
tive deoSebit de interesante, care 
ău și început să fie aplicate și ve
rificate în viață.

Un capitol de largă întindere, 
față de care s-a manifestat interes 
ți grijă, l-a constituit sportul școlar 
In toate ipostazele lui. S-a apreciat, 
pe bună dreptate, că destinele miș
cării sportive românești sînt indi
solubil și nemijlocit legate de apor
tul școlii, de modul cum ea Va ști 
să-și facă datoria.

Ănalizînd, îh lumina Hotărîrii, 
problemele activității de performan
ță, plenarele au apreciat ca nesatis- 
făcător stadiul actual, socotind că 
este absolut necesară o cotitură de 
Substanță în această privință, la 
realizarea căreia trebuie să fie con
jugate eforturile tuturor. Aportul 
județelor țării (a ceea ce se mai nu
mește acum, cu toiul impropriu, 
„provincie-1) Ia formarea unor loturi 
ș’i echipe naționale puternice, a eșa
loanelor noastre olimpice este încă 
prea mic, uneori neînsemnat. Tocmai 
de aceea s-a pledat cu convingere 
pentru o muncă mult mai susținuta 
a Sportivilor și cadrelor tehnice în 
vederea ridicării necontenite a mă
iestriei și aducerii rezultatelor^ la 
standardul 
permanent 
creștere.

Luînd ciivintu! în concluziile dez
baterilor, reprez. iitanții organelor 
locale de partid, prim-secretari sau 
secretari ai comitetelor județene ale 
P.C.R., au dat numeroase și pre
țioase indicații privind activitatea de 
viitor, i-au asigurat pe cei prezenți 
de întregul sprijin și țoală solici
tudinea sn rezolvarea sarcinilor care 
stau in fața mișcării sportive, pen
tru înfăptuirea obiectivelor trasate 
de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.

Plenarele au noile consilii ju
dețene »i birourile lor executive. 
Im baza acestei acțiuni de maximă 
însemnătate a stat recomandarea 
documentului de partid tn care »e 
arată necesitatea de a s" acorda 
o deosebita atenție . -gării tn or- 
0OttUmel« tportive a cadrelor care

această activitate, animate de o 
înaltă principialitate partinică și un 
dezvoltat simț al responsabilității, 
extinzîndu-se caracterul obștesc al 
muncii in mișcarea sportivă, sporin- 
du-se contribuția întregului activ 
la rezolvarea treburilor educației 
fizice și sportului.

în consiliile județene au fost a- 
leși peste 2 500 de membri. Carac
terul larg reprezentativ al acestor 
organizații este demonstrat de fap
tul că din ele fac parte peste 800 
profesori de educație fizică și 250 de 
antrenori, 315 președinți de asocia
ții și cluburi sportive, 80 directori 
de școli sportive și licee cu pro
gram, aproape 800 de muncitori, teh
nicieni și ingineri, S5 de medici, 1S0 
de sportivi fruntași ș.a., români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. în munca de conducere a 
mișcării sportive au fost angrenați 
președinți ai consiliilor județene ale 
sindicatelor, prim-secretari ai comi
tetelor județene U.T.C., președinți ai 
consiliilor județene ale Organizației 
pionierilor, inspectori generali șco
lari. In rîndurile celor peste 2 500 
de membri ai C.J.E.F.S. sînt aproa
pe 350 de femei.

Recent, Biroul executiv al 
C.N.E.F.S. a analizat modul cum s-a 
desfășurat ampla acțiune a plenare
lor consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport; a studiat pro
blemele principale ce au fost ridi
cate cu acest prilej și care necesită 
o rezolvare grabnică și operativă. 
Consiliile județene vor primi in a- 
ceastă direcție tot sprijinul de care 
au nevoie din partea Consiliului 
Național, a federațiilor de speciali
tate.
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impropriu,

internațional, aflat in 
progres, în continuă

★
Se poate aprecia, în concluzie, că, 

transpunîndu-se în viață Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, mișcarea 
sportivă a căpătat un cadru organi
zatoric adecvat, larg, foarte repre
zentativ. Sînt create premisele ca 
toate consiliile județene să devi
nă organisme puternice, active, via
bile, ca, printr-o colaborare rodnică 
și permanentă, printr-o muncă pa
sionată și calificată, mișcarea spor
tivă să se ridice la cote superioare 
de calitate, îndreptățind speranțele 
puse în ea. valorificîndu-și pe de
plin resursele și virtuțile.

•e
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ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1972/73 : 1—1. (înaintea actualei ediții 
Sportul studențesc a activat în Di
vizia B).

Tn perspectivă, 
cum a fost si 
toamnă, pe care 
ale celor două 
să-l pregătească 
de vedete. Cine 
interesantă, mai ales, pe plan tactic ? 
Tache Macri sau cuplu! Traian Io- 
nescil — Ola ?

Oricum, cunoscută fiind situația e- 
chipelor în clasament, ăntrefiOftll 
Macri își face ceva mai puține gri.il 
în prepararea ..deschiderii" de ne 
..23 August" decît cuplul Sportului 
studențesc.

Joi a fost o zi liberă pentru for
mația feroviară, dar a doua zi ea 
s-a pregătit timn de 90 de minute la 
toți factorii jocului. Antrenorii Maori 
si Ion Ionescii anunță pentru iocul 
de mîin° următoarea formulă de 
chipă : Rădiicahu — Pop. Boc, Fl. 
Marin, Codrea — Rotaru (Săvti). Ma
rin ‘Stetian — MăstureScn (PetreBh’P; 
Dnmitriu II, Ncagu, Dumitriu HI 
(Gh. Enc).

După jocul de la Constanța Spor
tul studențesc si-a propus două șe
dințe de pregătire : una efectuată vi
neri, care a avut un caracter mol in
tens, cea de a doua se vă desfășura 
astăzi, cînd Iotul studenților bucu-

tin joc atractiv, 
prima manșă, din 
conducerile tehnice 
formații se pricep 
din toate ptincte'e 
va cîștiga disputa.

reșteni va fi supus unui antrena
ment mai ușor, de menținere. în 
privința formației ? S-au depus se
rioase eforturi pentru recuperarea 
jucătorilor ușor accidentați miercuri i 
Cazan, M. Sandu, Manea, Jurcă și 
MOldoveanu. Se dă ca probabilă re
intrarea iui Lucacî.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Pctrea 
(București).

Fiecare cu... problema lut!

C.S.M. REȘIȚA (11) „U" CLUJ (15)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 0—0, în turul actualului cam
pionat. In anii trecuți, reșițenii au 
activat în Divizia B.

La Reșița, pe stadionul din Valea 
Domanului, se va juca unul din a- 
cele meciuri hotărâtoare pentru 
soarta echipelor aflate în lupta 
grea a evitării retrogradării. For
mația pregătită de Reinhardt pri
vește încrezătoare confruntarea de 
mîine. Ea vine după un rezultat 
bun. obținut la București. în fața 
Rapidului, adăugîndu-și la zestre 
un punct mare ! în același timp, 
C.S.M.-ul are efectivul complet de 
jucători. în marea lor majoritate 
ăflați îritr-p bună formă sportivă. 
Atodiresci, D. GeorgeȘcii, llifeș, Ho
rea si coechipierii lor au plecat 
joi din Capitală, cu avionul, pînă

la Timișoara. în orașul de pe Bega 
au făcut recuperarea, la ștrandul 
termal. Au revenit la Reșița, în 
după-amiaza aceleiași 
focarul.

în tabăra „șepcilor 
xistă liniște. Echipa 
de Silviu Avram — 
la Reșița. De formația de tineret 
Se ocupă momentan antrenorul 84- 
băslău. De la Cluj, ni s-a comu
nicat că nu s-a luat încă o hotă- 
rîre precisă în privința noilor an
trenori ai Universității. Abia luni 
va avea loc ședința în care vor 
fi dezbătute toate problemele ce 
frămîntă acum clubul de pe malul 
Someșului, aflat în cea mai grea 
situație a sa din ultimii ani.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ni
culescu (București).

— Daca aș 
orgoliul meu 
tisfăcut!!

ședințe de pregătire. în linii mari 
va fi folosită aceeași formație de 
la Bacău, cu o singură excepție, G. 
Stan pe aripa stingă. F.C. Argeș 
st plecat vineri dirhineață cu auto
carul spre Petroșani. Piteștenii au 
preferat să se oprească la motelul 
„Gambrinus", construcție modernă 
Situată pe defileul Văii Jiului, la 
15 km de Petroșani. Programul pi- 
teștenilor prevede pentru astăzi un 
antrenament de acomodare pe sta
dionul Jiul. Se anunță ca certă 
prezența lui Dobrip în formație.

Partida nu este lipsită de inte
res, așa cum s-ar putea crede. Jiul, 
deși ocupă o poziție de mijloc în 
clasament și s-âr putea spline că 
deocamdată nu mai are griji, evo
luează în fața propriilor suporteri 
și — ca de obicei — va face totul 
pentru obținerea Victoriei. Pentru 
F. C. Argeș, întîlnirea prezintă o 
mai mare importanța, întrucît chiar 
și o eventuală remiză ar servi sco
pului piteștenilor, acela de a primi 
drept de participare în Cupa 
U.E.F.A. Deci, întrevedem o par
tidă echilibrată, care anticipează 
un spectacol agreabil.

reuși să trec dincolo, 
de campion ar fi sa

zile, cu au-

roșii" nu e-
— condusă 

a plecat ieri

ARBITRUL PARTIDEI : V. To- 
pan (Cluj).

U.T.A. (13)-F.C. CONSTANTA (12)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE: 1970/71 : 3—0 și 2—0; 1971/72: 
1—0 Și 1—3 ; 1972/73 : 1—1.

Un meci care poate primi cali
ficativul „pe muchie de cuțit1-. E- 
chipe vecine în clasament și des
părțite numai prin... trei goluri 
mai mult la pasiv ale apărării ară- 
dene. U.T.A. și F. C. Constanța vor 
arunca fără îndoială toate forțele 
pentru obținerea unor puncte ne
cesare Ca aerul. Constănțenii sînt 
convinși că obținerea unei remize 
la Arad ar însemna în mare parte 
scăparea de griji. Tocmai de aceea, 
antrenorul Ha.șoti a cont’nuat pre
gătirile destul de intens în această 
săptămină. Joi a avut loc un ușor 
antrenament de recuperare, vineri 
unul de menținere a condiției fi
zice, iar deplasarea se efectuează 
abia în cursul zilei de azi. La F.C. 
Constanța duritatea ultimelor jocuri

și-a pus, însă, pecetea pe condiția 
jucătorilor. Ghirca și Mărculescu 
urmează un tratament medical, iar 
Turcu 
tui de 
foarte 
juca.

U.T.A. nu a primit prea ușor șo
cul de la Tg. Mureș. Joi a avut 
loc o ședință de recuperare, vineri 
analiza ultimului meci și după-a- 
miază un ușor antrenament. Pentru 
dimineața de azi arădenii au re
nunțat la antrenament în favoarea 
unei plimbări prin pădure, în care 
se vor efectua doar jocuri distrac
tive, 
s-ar 
care 
mari 
lui.

ARBITRUL PARTIDEI : E. Pa- 
unescu (Vaslui).

SÎMBĂTĂ 9 IUNIE 1973

— care are o contuzie des- 
gravă la genunchi — este 
probabil că nu va putea

Din formația „Standard'1 nu 
putea să lipsească decît Kiln, 
este accidentat, dar se fac 
eforturi pentru recuperarea

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES-BOX EXPRES DE MÎINE
Mîine, duminică 10 iunie 1973, va 

avea loc la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 17.45, tragerea specială Pro- 
noexpres — Box Expres.

Reamintim participanțllor că la 
această tragere se atribuie autotu
risme DACIA 1300 și DACIA 1100. 
excursii TURUL CEHOSLOVACIEI 
și călătorii în ANGLIA. Se mai a- 
cordă numeroase premii în bani de 
valoare fixă și variabilă. Astăzi 
este ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.
• Programul concursului Prono- 

«port de mîine este alcătuit din în
treaga etapă a campionatului de 
fotbal categoria A din țara noas
tră și cinci partide din categoria

B. Astăzi este ULTIMA Zi pentru 
depunerea buletinelor.

Pentru a veni în sprijinul parti- 
cipanților publicăm din vreme pro
gramul concursului Pronosport din 
17 iunie 1973 : I : Rapid — F. C. 
Argeș ; II : Petrolul — Steaua ; III: 
Steagul roșu — U. Cluj: IV: U.T.A. 
Arad — Universitatea Craiova ; V : 
Dinamo — S. C. Bacău : VI : Jiul 
— A.S.A. Tg. Mureș ; VII : C.F.R. 
Cluj — Sportul studențesc ; VIII :
C. S.M. Reșița — F. C. Constanța ;
IX : F C. Galați — Politehnica Iași;
X : Chimia Rm. Vîlcea — Metalul 
Plopeni ; XI ; Știința Bacău — S.N. 
Oltenița; XII: Olimpia Satu Mare— 
Nltramonia Făgăraș ; XIII : Elec- 
troputere Craiova — F. C, Bihor,

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 8 IUNIE 1973

Fond general de premii : 949.324 Iei 
din care 93.187 Ici report

EXTRAGEREA a
72 51 13 85 24 52

II-a: 87 88

Va
15

66

32

face în Ca- 
iunie 1973, 

iar în țară

Plata, premiilor se 
pitală începînd din 
pîhă la 24 iulie 1973, 
începînd aproximativ din 19 iunie 
1973, pînă la 24 iulie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
loto-pronospokTc

NUMITOR COMUN
Campionatul a intrat în faza verdictelor! Și e absolut firesc 

Ca, dincolo de spectaculosul situației, să dorim, in numele 
moralei sportului, deciziile cele mai compatibile cu realitatea 

Acum, cînd flecare gol înscris sau primit poate însemna „mărirea 
sau decăderea- unei echipe (dacă nu a mai multora!), acum, cînd 
un singur gol interesează 5—6 formații, e foarte logic să ridicăm 
corectitudinea totală la rang de imperativ. E, de altfel. NECESITA
TEA PRIMORDIALA a tuturor celor patru etape eite au rămas 
pină la „ora scadenței". Sigur, invocarea acestui imperativ al apă
rării corecte a șanselor nu înseamnă neapărat un proces de inten
ție. Dai, cunoaștem cu toții „cazuri", avem cu toții bănuieli, mai 
vechi sau mai noi, mai mult sau mai puțin verificabile, și, de 
aceea, lupta sportivă trebuie apărată cu toată decizia.

Știm că in aceste zile, în focul pasiunilor, se judecă foarte 
mult cu sufletul. Acest „somn al rațiunii" poate avea, însă, efecte 
triste (să ne amintim că, recent, federația bulgară de fotbal a sanc
ționat in plin campionat anumite „aranjamente"), cel mai grav lu
cru fiind pierderea demnității, fie numai și în fața unui grup reS- 
trîns de oameni.

Acum, cînd se stabilesc laureatele și corigentele (și sînt destule 
partide cti implicații directe în ambele sensuri), acum, cînd totul 
devine ireversibil, trebuie ca lupta să fie loială, totală și sinceră 
tn deplină conformitate eu posibilitățile fiecărei formații. Ceea ce 
desigur, nu înseamnă o luptă aspră dusă dincolo de limitele regu
lamentului...

De mîine pîna la 20 iunie trebuie apărată puritatea ideii de 
sport și ierarhia reală a soccerului nostru. De mîine, pînă la că
derea cortinei, echipele noastre trebuie să dovedească aceeași seri
ozitate. corectitudine și spirit sportiv, așa cum au făcut-o in majo
ritatea partidelor de pînă acum. In fond, în acest final de între
cere, urmărit cu încordare și atenție maximă de milioane de oa
meni, fotbalul nostru este chemat să respecte și el înaltele princi
pii morale ale societății noastre socialiste.

Mircea M. IONESCU

PETROLUL (7J-UNIV. CRAIOVA (1)
ULTIMELE REZULTATE DIREC

TE : 1970/71 : 3—1 și 1—1 ; 1971/72: 
r—1 Și 0—3; 1972'73: 0—0.

Poate că fără intervenția „du
șului rece" pe care l-au primit 
miercuri craiovenii, meciul acesta 
n-ar fi căpătat atributele de mare 
derby.

Cum insă avantajul Universității 
s-a redus (in eventualitatea, proba
bilă ă tiflei victorii a lui Dinamo 
asupra C.F.R.-ului din Cluj) la doar
două puncte, partida de mîine ca
pătă sensuri majore pentru oaspeți. 
Pierzînd la Ploiești, elevii lui Cer- 
năianu riscă să se vadă ajunși, in 
cazul unui succes al dinamoviștilor 
in cuplajul interbucureșteap 
mîine.

Dar, va pierde antrenorul 
iovean în față echipei pe 
a antreriat-o atîțiă ani — atlt 
gur cît. și împreună cu Oană
al cărei joc îl cunoaște atît de 
bine ?

Universitatea dispune de între
gul lot, fiu are nici un indisponi
bil. Va fi aliniată aceeași echipă 
care a întrecut pe Steaua, duminica 
trecută și care a arătat că știe să 
joace îri deplasare.

La rihdul lor, ploieștenii n-au 
nici un motiv să schimbe „team“-ul

care miercuri a jucat bine la Cluj, 
reușind un valoros meci egal.

Deoarece repriza secundă se te
levizează (de la ora 17), acest joc 
va deschide etapa, începînd de la 
ora 16.

ARBITRUL PARTIDEI--: C. Ghe- 
migean (București)

CAPACITATe

Golgeterul Oblemenco : Cu trei go
luri îmi fac norma!

Desene de S. NOVAC și AL CLENCIU

C.F.R. CLUJ (3) - S. C. BACAU (5)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE 

1970/71 : 2—1 si 0—0 ; 1971/72 : 1- < 
și 1—0 ; 1972/73 : 1—1.

Echipele au locuri bune in clasa
ment, dar nu se poate, spune că a- 
vem de a face cu două formații li
niștite. „Agitația" lor, dorința de 
autodepășire. provine din perspecti
vele ocupării unei poziții finale care 
să le asigure dreptul de participare 
Intr-o competiție 
Va fi un meci 
meci de miză.

După cum se . .
a disputat ultima etapă de cam
pionat. Plecată în R. F. Germania 
pentru o întilnire amicală cu W. f.

europeană. De aceea 
încleștat, aprig, un

știe, C.F.R. Cluj nu

STEAGUL ROȘU (8) - A.S.A. TG. MUREȘ (14)
ultimele Rezultate directe■ 

(în 1970/71 : A.S.A. a activat în Di
vizia B) ; 1971/72 : 3—1 si 1—3 ; 1972/ 
1973 : 0—I.

Ecoul marii victorii de la Craiova 
încă nu s-a sttns la Brașov. Desigur, 
în rîndurile jucătorilor de Ia Steagul 
roșu domnește o atmosferă de bună 
dispoziție, dar, după cum ne măr
turisea antrenorul Meszaroș, nimeni 
nu e convins că meciul de duminică 
va fi mai ușor.

Steagul roșu s-a înapoiat de la 
Craiova miercuri noaptea, iar joi șl-a 
reluat pregătirile, efectuînd zilnic 
antrenamente (inclusiv azi). în par
tida cu A.S.A., s-ar putea să reintre 
Pescaru, care a avut o întindere mus
culară. Se așteaptă avizul medicului. 
Gybrfi, care la Craiova a avut o 
stare gripală, este apt de joc.

La A. S. Armata nu șînt lucruri 
deosebite față de meciul de miercuri. 
Singurul fapt care nemulțumește con
ducerea asociației este comportarea 
sub nivelul posibilităților a acestei 
echipe care, anul trecut, a avut o 
cu totul altă evoluție. Cel mai mult 
nemulțumește randamentul a doi ti
neri jucători, care, cu cîtva timp în 
urmă, anunțau o frumoasă carieră : 
Biilfini și Hajnat. Deocamdată, ei 
constituie marea decepție a echipei 
mureșene. Misiunea formației A.S A. 
este extrem de dificilă, dar, după 
cum ne mărturisea col. Alexand-u 
Florescu, președintele asociației din 
Tg. Mureș, se așteaptă o mobilizare 
totală din partea jucătorilor.

ARBITRUL PARTIDEI : A. Bentu 
(București).

Bochum, ea a pierdut această partidă 
(scor 1—3) în ciuda unei comportări 
meritorii (după cum ne-a declarat 
dr. C. Radulescu, care explică pro
porția scorului prin două regretabile 
gafe în apărare). C.F.R. s-a întors Ia 
Cluj vineri dimineață, la ora 4, cil 
efectivul în perfectă stare fizică. N'J 
se anunță de-cl modificări în for
mație.

S. C. Bacău are acum un morat 
foarte bun după acel 4—1 cu Jiul. 
După acest meci, au urmat antrena
mente obișnuite (vineri, bale de a- 
buri și masaj), iar plecarea spre Cluj 
se va face cu avionul (în dimineața 
zilei de azi). Ultima formație, victo
rioasă, va fi supusă, probabil. unui 
retuș, în linia de atac. Florea urmînd 
să-J înlocuiască pe tînărui Eneseu, 
al cărui randament în deplasare este 
deocamdată inferior aceluia de 
„acasă". O partidă între două echipe 
aflate în plutonul fruntaș, stimulate 
de mirajul cupelor europene, nu poate 
fl, teoretic, decît un spectacol reușit. 
Asteotăm

ARBITRUL PARTIDEI: N. Petli- 
ceanu (București).
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O ETAPĂ DE CLARIFICĂRI SAU
VOR APARE NOI COMPLICAȚII?

CU 
al 

de 
se 
ce

Amatorii de fotbal urmăresc, 
justificat interes, sprintul final 
divizionarelor B. Deși, mai sînt 
disputat doar patru etape, nu 
cunosc încă numele formațiilor
vor activa în viitorul sezon pe pri
ma scenă și nici ale acelora care 
vor cobori în „O". Oare, etapa 
de mîine, cea de-a XXVII-a, va 
clarifica, măcar în parte, situația ? 
Pentru aceasta să privim progra
mul rundei de mîine.

în seria I, cele două fruntașe, 
Politehnica Iași și Metalul Bucu
rești, vor juca acasă, în compania 
Progresului Brăila și, respectiv, 
Chimiei Rm. Vileca. avînd prima 
șansă. în schimb, urmăritoarea lor, 
Gloria Buzău, are un obstacol di
ficil de trecut la Plopeni, deoarece

echipa locală, Metalul, se află in 
apropierea drumului ce duce spre 
„C“. Mai atrage atenția și partida 
de la Tîrgoviște, dintre Clubul 
sportiv și Delta Tulcea, ambele a- 
flate în zona amenințată.

Liderul seriei a II-a, Politehnica 
Timișoara, are de susținut un exa
men greu la Brașov în fața unei for
mații, Metrom, care nu a prea cedat 
puncte pe terenul propriu. Deoare
ce F. C Bihor va juca la Oradea, 
in compania Olimpiei Satu Mare 
și, deci, poate să-și valorifice avan
tajul propriului teren, n-ar fi ex
clus ca mîine cele două pretenden
te la șefie să se afle din nou la 
egalitate de puncte. O situație de 
neinvidiat o au ocupantele lo
curilor 15 și 16 (Olimpia Oradea

și Metalurgistul Cugir). care vor 
evolua la Sibiu (partida 
loc astăzi) și, respectiv, 
raș.

Tată ce meciuri mai 
etapa a XXVII-a : C.F.R. Pașcani
— Progresul București, Ș. N. Olte
nița — Dunărea Giurgiu Ceahlăul 
P. Neamț — CSU. Galați, F.C. 
Galați — Știința Bacău (seria I), 
Minerul Anina — Corvinul Hune
doara. Gloria Bistrița — Metalul 
Drobeta Tr. Severin, C.F.R. Arad
— Electropulere Craiova și C.F.R. 
Timișoara — Minerul Baia Mare 
(seria a II-a).
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LA CURSUL DE PERFECȚIONARE

ÎNCEPE „CUPA ZIARELOR11 LA FOTBAL
Luni 11 iunie se dă startul într-o 

nouă ediție a tradiționalei competiții 
dotate cu CUPA ZIARELOR. în 
prima etapă, meciurile se vor dis
puta pe trei stadioane după cum 
urmează : Giulești, ora 17, România

liberă — Sportul; Politehnica, ora 
17, Scînteia — Combinata Satul so- 
ciallst-Informațla Buctireștiului . 
Progresul, ora 16,15, Scînteia tinere
tului — Elăre ; ora 17,30, Agerpres — 
Neuer Weg.

A ANTRENORILOR DE LA NEWPORT
între 23—29 iunie, în orașul New

port, va avea loc un curs oficial de 
perfecționare a antrenorilor orga
nizat de federația engleză de fot
bal.

Din partea țării noastre partici
pă antrenorii, Angelo Niculescu și 
Constantin Teașcă,



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag 1)

cestei situații a fost bietol Gabriel 
Pometcu al cărui loc este nu pe 
lista medaliaților cu bronz, ci în 
palmaresul campionilor continentali. 
Această opinie poate părea subiec
tivă venind din partea noastră. Dar 
iată că ziarul „SPORT BEOGRAD" 
de vineri titrează : „EROUL ELI
MINAT, ELIMINAT DAR NU ÎN
VINS". Un titlu frumos, care-1 ono
rează pe Gabriel Pometcu și-1 a- 
șează acolo unde îi stă bine, în rîn- 
durile eroilor sportivi ai acestui cam
pionat european. El este singurul bo
xer de aici care, de două ori Ia rînd, 
a trebuit să boxeze cu cite doi 
adversari în interval de 24 de ore. 
El a întîlnit în aceste condiții pe 
cei mai buni oameni ai categoriei 
Si i-a eliminat pe rînd, în împre
jurări care vă sînt cunoscute și care 
au făcut din el o figură extrem de 
populară în sala „Pionir" din Bel
grad. Dar ce folos că a învins pe 
campionul olimpic Kuznețov, pe 
campionul polonez Gotfryd, pe ma
ghiarul Kovacs, dacă pînă la urmă 
arbitrii îl înving pe el, lăsind o 
cale mult prea ușoară spre titlul 
continental Iui FSrster... Boxerul din 
R.D.G. a fost beneficiarul unui ver
dict ireal, dictat de arbitri, cărora 
nu Ie căutăm acum pricină, dar 
cărora nici nu le putem ierta mio
pia, dună un meci pe care Pometcu 
l-a încheiat excelent. sub ovațiile 
publicului îneîntat de vitalitatea ro
mânului. Arbitrul elvețian Neuhold 
anunța opinia sa, potrivit căreia 
Forster a cîștigat la două puncte 
diferență. Era de altfel singurul care 
a văzut așa ceva. Stupoarea celor 
prezenți nu poate fi risipită decît 
comumcîndu-vă că arbitrul Neu
hold a fost respins la ultimul con
trol medical al A.I.B.A. cu diagnos
ticul : vedere insuficientă.

Ne-am oprit ceva mai mult asu
pra cazului lui Pometcu întrucît în 
această zi a finalelor el ar fi tre-

MEDALIATI CU BRONZ

PENTATLONISTULSFERTURINASTASE IN
DUMITRU SPÎRLEA

LA FORO ITALICO

buit să figureze printre cei ce cu 
zîmbetul pe buze, încrezători, vor 
urca ringul. Pasul acesta îl vor face 
cu adevărat alți patru boxeri ro
mâni despre ale căror șanse vom 
vorbi alăturat. Pronosticul, prudent 
și realist ca întotdeauna, al antreno
rului emerit Ion Popa vizează în or
dine pe Tone, Cuțov, Gruiescu și 
Năstac, lăsind tuturor porțile spe
ranței deschise. Adversarii de astă 
seară sînt redutabili. Gruiescu s-a 
apropiat mai mult ca oricînd de 
titlul continental și el va trebui să 
întreacă vitalitatea și rapiditatea 
în execuții a spaniolului Rodriguez. 
Mircea Tone întîlnește un Aldo Co
sentino mereu în căutarea u-nei con
sacrări și. dacă ne amintim bine, 
finala de astă seară a categoriei 
cocoș, este din ounct de vedere na
țional, o repetare a celei de la 
București din 1969, cînd același Co-

sentino întîlnea pe Aurel Dumi
trescu. Atunci francezul a pierdut. 
De ce nu și acum 1 Răspunsul îi 
aparține lui Tone. Simion Cuțov a 
pornit — din ce în ce mai mult 
și mai evident — pe urmele frate
lui său Calistrat. Iată-1 acum în fi
nala categoriei semiușoare. cea care 
l-a consacrat pe Calistrat cu patru 
ani în urmă. Misiunea lui Simion 
nu este ușoară, el trebuind să com
bată un fost campion european (la 
categoria pană), pe polonezul Tomc- 
zyk. în sfîrșit, Năstac a ajuns din

nou în finală, ca și la Madrid cu 
doi ani în urmă. Acum are din nou 
un adversar sovietic ca și în capi
tala Spaniei. Atunci victoria a stat 
în cumpănă și unii l-au văzut chiar 
învingător în fața lui Iuoțiavicius. 
De data aceasta sarcina sa nu este 
cu nimic mai ușoară în fata lui Le- 
meșev, care înainte de a deveni 
campion olimpic și-a demonstrat ca
litățile la București cu prilejul cam
pionatelor europene de tineret.

Cu emoțiile inerente, seara fina
lelor poate începe...

ROMA, 8. — Cavalcada surprize
lor, mari și mici, continuă să agite 
desfășurarea campionatelor interna
ționale de tenis ale Italiei, care se 
apropie de fazele finale, pe terenu
rile parcului sportiv de la Foro Ita- 
lico din Roma.

Printre ultimele rezultate înregis
trate în turul al treilea, în proba 
de simplu bărbați, și-au făcut loc 
alte două partide-șoc, care au scos 
din luptă pe favoriți. Campionul 
italian Adriano Panatta, cap de se
rie nr. 6, a cedat în trei seturi în 
fața francezului Patrice Dominguez, 
cu 6—4, 3—6. 5—7. Speranțele italie
ne sînt purtate acum de Paolo 
Bertolucci — una din revelațiile re
centului turneu de la Roland Gar
ros — care l-a eliminat la scor iden
tic pe profesionistul britanic Roger 
Taylor : 4—6, 6—3, 7—5. Este o nouă 
confirmare a modificărilor care se 
produc actualmente în scara valori
lor tenisului, în continuă mișcare. Tot la .............. . — . -
trebuie 
nută în 
tot în 
pe Ion

In după amiaza de ieri, s-au dis
putat primele meciuri din cadrul 
optimilor de finală ale probei de 
simplu masculin. Ilie Năstase l-a 
învins ușor, cu 6—1, 6—1, pe italia-

Antonio Zugarelli, Stan Smith 
compatriotul său Solomon, cn 

6—0. 6—4, maghiarul Szoke pe
Mulligan (Italia), cu 7—5, 6—1. iar 
lom Okker pe sovieticul Korotkov, 
cu 6—2, 6—4.

Alți participant! români Ia în
trecerile de la Foro Italico produc 
rezultate neconcludente. Tinerele ju
cătoare Virginia Ruzici șl Mariana 
Sirnionescu, eliminate în primul tur 
la simplu, au reușit un rezultat bun. 
reunite din nou în pereche, în pro
ba de dublu. Ele au eliminat puter
nicul cuplu Laura Rossouw (R.S.A.), 
Kris Kremmer (S.U.A.).

nul
pe

CONDUCE
SOFIA, 8 (Agerpres). — La So

fia se desfășoară un concurs in
ternațional de pentatlon modern, 
la care participă sportivi din Ce
hoslovacia, România, Ungaria șl 
Bulgaria. După primele două probe, 
în clasament conduce românul Du
mitru Spîrlea, cu 2156 puncte, ur
mat de Bratanov (Bulgaria) — 
2 059. D. Spîrlea a cîștigat proba 
de scrimă, cu 1082 p. Pe echipe,' 
primul loc este ocupat de selec
ționata Bulgariei — 6 042 p, se
cundată de România — 6 035 p.

REZULTATE VALOROASE

In cel de al treilea meci

U.R.S.S ROMÂNIA 7-6 LA POLO
HARKOV 8 (prin telefon). Vineri 

seara s-a desfășurat in localitate cea 
de a treia întîlnire amicală de polo 
dintre formațiile Uniunii Sovietice, 
campioană olimpică, și cea a Româ
niei. La capătul unui joc extrem de 
echilibrat, gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 7—6 (3—1, 1—2, 
1—1, 2—2).

Poloiștii sovietici au luat condu
cerea din primele minute. Trei gre-

TURNEUL FEMININ
DE ȘAH

DE LA TIMIȘOARA
întrecerea internațională a șahiș- 

telor a continuat, ieri dimineață, cu 
desfășurarea partidelor întrerupte. 
Au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Troianska — Timmer 
Va—Vî, Juncu — Holzlein 0—1, 
Stadler — Sunnucks 1—0, Reicher 
— Sunnucks 1—0, Stadler — Tim
mer 1—0.

în runda a 7-a s-au disputat 
partidele : Levitina-Reicher într., 
Polihroniade-Sunnucks într., Tim- 
mer-Eretova V2—‘/s, Jurczynska- 
Stadler într., Juncu-Baumstarck 
0—1, Veroci-Troianska 1—0, Makai- 
Holzlein Vz—’/».

Clasamentul după 7 runde : 
Baumstark 5 p., 2—4. Levitina 
Polihroniade (1), Veroci 4V2 P-,

șeii consecutive ale lui Frîncu au 
permis pe rînd lui Romanciuk (4 m), 
Smucki si Osipov să înscrie tot 
atitea goluri. în această repriză, ro
mânii au avut o situație de ,.om în 
plus" și CI. Rusu a redus din han
dicap (1—3). în următoarele 5 minu
te, echipa țării noastre a făcut efor
turi pentru a echilibra situația după 
ce Msveniradzc (la o greșeală a Iul 
Ci. Rusu) mărise avantajul echipei 
de superioritate numerică, 
si apoi D. Popescu au i 
handicap (3—4). în cel de 
„sfert" o nouă greșeală 
Rusu permite lui Akimov 
(5—3) din 4 m. La rîndul 
firescu a transformat u.. ___ _
(4—5). în ultima repriză au mai 
înscris Romanciuk sl Smucki (ambii 
din 4 m), CI. Rusu (s.n.) și D. Popes
cu. Formația sovietică a avut în 
acest meci 5 lovituri de la 4 m și 
trei situații de „om in plus", iar 
echipa română a beneficiat de un 
penalty și de 4 momente de supe
rioritate numerică.

G. Osipov (U.R.S.S.) a condus 
slab următoarele formații : U.R.S.S. : 
Mitianin—Dreval, Akimov, Osipov, 
Smucki, Barkalov, Kabanov, Iselidze, 
Romanciuk, Msveniradze ; ROMA
NIA : F. Slăvei—Zamfirescu. Nasta- 
siu, Schervan, Cl. Rusu, D. Popescu, 
C. Rusu, V. Rus. I. Slăvei, Frîncu.

sale la 4—1 (4 m). In două situații---------------------------»-», c Busu 
redus din 
al treilea 

a lui CI. 
să înscrie 
său, Zam- 

un penalty

activul lui 
trecută și 
primul tur, 
trei seturi 
Țiriac.

Paolo Bertolucci 
victoria sa obți- 
în care l-a învins 
(3—6, 6—4, 6—4) PRAGA, 8 (Agerpres) în concursul 

atletic de la Ostrava, tunde Renate 
Stecher (R.D.G.) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 100 m plat 
(10,9 sec.) au fost realizate și alte re
zultate notabile. Astfel, atletul român 
Gheorghe Cefan a cîștigat proba de 
3000 m obstacole cu timpul de 8:37,8. 
O altă victorie românească a fost ob
ținută de fosta campioană olimpică

Viorica Viscopoleanu 6,19 m la sări
tura în lungime. La aruncarea greu
tății femei, Helena Fibingerova a 
stabilit un nou record al Cehoslova
ciei, cu performanța de 20,03 m.

Alte rezultate: MASCULIN: 110 mg 
— Nadenicek (Cehoslovacia) 13,7; 
1 500 m — Klaus Justus (R.D.G.) 3:38,7; 
100 m — Matamoros (Cuba) 10,2 sec; 
400 mg — John Akii-Bua (Uganda)

„LA PARIS, ILIE NASTASE
AR H (IȘTIOAT ORICE FINALA!

(Urmare din pag. 1)

la fileu între cei doi, în care Năs
tase, stăpîn pe minge, putea s-o tri
mită pe 
fața. Iul. 
coare cu 
pe lîngă

un întreg teren liber. în 
dar a -preferat s-o stre- 
un cros milimetric, chiar 
Pilici. rămas uluit...

— S-a vorbit mult despre „jo
cul șanselor", în acest turneu. 
Adică, a surprins eliminarea u- 
nor favoriți, permitind astfel u* 
nui out-sîder, Pilici, să ajungă în 
finală. Personal, urmărind pri
mele zile de întrecere, la Roland 
Garros, am avut impresia că nici 
unul din ceilalți mari favoriți — 
Smith, Newcombe, Ashe, Kodes 
— nu-1 puțeau incomoda pe 
Năstase...

— Este adevărat. Numele mari 
au dezamăgit. însuși Stan Smith 
părea foarte uzat, dună sezonul „in
door" în circuitele W.C.T., în plus 
neacomodat cu zgura. Consider că 
Ilie Năstase a avut perfectă drep
tate în a-și alcătui un program de 
iarnă mai lejer, intrind apoi cu 
toată forța în sezonul clasic, în aer 
liber. Oricum, la valoarea 
acum, la Paris, el ar fi 
orice finală !

— Pe partea lui Pilici 
figurat doi jucători în formă, Pa
natta și Okker. Cum ar fi fost 
finala cu aceștia ?

— Să nu uităm cum l-a învins

arătată 
cîștigat

au mai

GIMNASTELE ROMÂNCE CONDUC 
ÎN ÎNTÎLNIREA CU ECHIPA U.R.S.S.

1.
(1),
5— 

8. Stadler (1), Jurczynska (1), Ma- 
kai, Holzleln 3V2 P-, 9—10. Reicher, 
Eretova 3 (1), 11. Sunnucks 2 (1)
etc.

Astăzi este zi liberă.

(Urmare din pag. 1)

P. ARCAN — caresp. județean

succes, fetele noastre au evoluat 
la ultimul exercițiu — solul — în- 
tr-o manieră impresionantă, reu
șind nu numai să egaleze echipa 
adversă la punctajul general, dar 
s-o și întreacă cu două zecimi ! O 
remarcă specială se cuvine a fi 
acordată Elenei Ceampelea, care

nou valoarea de- 
tehnice : pe e- 

183,50 ; 2.

și-a confirmat din 
osebită. Rezultate 
chipe : 1. România
U.R.S.S. — 183,30 ; individual com
pus : 1. Koșel 37,50 ; 2. Ceampelea, 
37,30, 3. Grigoraș 37,05, 4. Scego- 
leva 37,00, 5—6. Sabău și Panaseiko 
36,40.

Astăzi sînt programate exercițiile 
liber alese.

Năstase pe Okker, în meciul de 
„Cupa Davis", la Scheveningen... 
Nici la Paris, nu-1 vedeam pe olan
dez rezistînd cinci seturi extraordi
narei presiuni la care ești supus în 
fața unui asemenea jucător, cum 
este campionul nostru. Iar Panatta 
a fost eliminat fără drept de apel, 
în semifinală, de Pilici. Dar și cu 
prețul unui mare efort. Au fost ele
mente 
atîrnă 
zultat. 
perior

de competiție, cane totdeauna 
greu în conturarea unui 
Repet, însă. Năstase este 
tuturor.

— La Paris, au evoluat și 
itorii noștri adversari din „Cupa 
Davis", neo-zeelandezii. în cali
tate de căpitan al echipei națio
nale, cum îi apreciați ?

— Meciul cu Noua Zeelandă va 
fi foarte greu, chiar pe teren pro
priu. Cei doi titulari, Brian Fairlie 
și Ony Parun, sînt jucători de forță 
medie, dar care-și stăpînesc bine 
mijloacele. Cred, totuși, că Parun 
ar putea fi vulnerabil, pentru al 
doilea echipier al nostru.

— Cine va fi acesta ?
— Pînă la meci mai este o lună

re-
6U-

vi-

și mai bine, așa că nu se poate 
stabili de pe acum formația. Bine
înțeles, dacă Toma Ovici se men
ține la valoarea arătată în meciul 
cu Olanda, el are prima șansă de 
selecționare. Dar doresc să mențin 
tub strictă observație și alți jucă
tori. în special, pentru dublu, unde 
avem dificultăți majore în alegerea 
unui partener potrivit pentru Ilie 
Năstase.

— Și cum acționați ?
— Jucătorii din lot, majoritatea 

lor, încep din aceste zile pregăti
rea la București- Acest lot va fi în 
permanentă mișcare, unii jucători 
plecind la concursuri peste hotare. 
Intenționez. în acord cu federația 
noastră de specialitate și avînd a- 
sentimentul lui Ilie Năstase. de a 
roda, alături de el. un partener 
de dublu, la concursurile din iulie, 
în preajma meciului de „Cupa Da
vis". Așa abordăm întîlnirea cu neo
zeelandezii, care, repet, se anunță 
foarte grea. Dar un prim pas a 
fost făcut. în fața Olandei, într-un 
meci de asemenea dificil. Să spe
răm că-1 vom reuși și pe al doilea !

Un vis împlinit: Renate Stecher — prima atletă din lume care coboară 
sub 11 sec. pe 100 m — și antrenorul ei. Horst Huelle, trăiesc emoția 

marelui succes.
Telefoto 1 A. P. Agerpre»

__________________________________  50,2 sec,; 200 m — Matamoros (Cu
ba) 20,6 sec.; FEMININ: 100 mg — 
Ilona Bruszeniak (Ungaria) 13,6 sec.;j —. j"*?-, , ■ , , , 200 m — Renate Stecher (R.D.G.)Q 1 / . \ IjfNJt / * \ 22>9 sec-J 400 m “ Truste (Cuba) 54,1I «"K / A\ i II kl I / A \ sec-5 înălțime — Hubnerova (Ceho-LJLJ/ A \ll! K l/ A \ slovacia) 1,80 m.

STÎNGACII IN HANDBAL

Protagoniștii Turului ciclist al Italiei sînt reuniți pe această fotografie, 
luată 'la cîțiva kilometri după startul in etapa de ieri (de la stingă la 

dreapta) : Eddy Merckx, Felice Gimondi și Giovanni Bataglin.
Telefoto i A. P. — Agerpres

TURUL ITALIEI ÎNAINTEA FINIȘULUI
A 19-a etapă a turului ciclist al 

Italiei a purtat caravana alergăto
rilor pe traseul Andalo-Auronzo di 
Cadore (208 km), A cîștigat spa
niolul Jose Manuel Fuente — 6h 
56:20. urmat de Francesco Moser

(Italia) — 6h 57:26 și Ole Ritter 
(Danemarca) — 6h 57:27. Belgianul 
Eddy Merckx —liderul detașat al 
cursei, a sosit pe locul al 
patrulea, în 6h 58:58. Următoarea 
etapă. Auronzo di Cadore — Tri- 
est, este ultima a competiției

Cînd echipa masculină de handbal 
Empor Rostock a cîștigat titlul de 
campioană a țării, privirile s-au în
dreptat în mod firesc asupra acestei 
formații — scrie într-un recent co
mentariu ziarul Deutsches Sport Echo 
din R. D. Germană. Au urmat analize, 
statistici, comentarii retrospective, 
așa cum se procedează In general 
pretutindeni, după ce o echipă cîști- 
gă campionatul național. Am reținut 
de pildă că 8 din cele 13 goluri 
marcate în finala cu D.H.f.K. Leip
zig au aparținut „stîngacilor" Reiner 
Ganschow, Georg Bolitschew șl Wolf
gang Bohme. Ultimul, a înscris cu 
acest prilej, cel de al 50-lea gol al 
formației sale. Succesul repurtat de 
Empor a făcut să se vorbească tot 
mai mult de forța jucătorilor oare 
aruncă mingea cu mina stingă...

Să o spunem deschis : cine dintre

spectatori, fie în sală sau în 
televizoarelor, observă golurile 
cate eu stînga ? Foarte puțini, 
tru că într-adevăr, acest lucru 
ce neobservat în viitoarea 
Este cunoscut faptul că 
constituie întotdeauna minoritatea In- 
tr-o echipă de handbal. Poate, din 
această cauză, ei sînt de invidiat. In- 
tr-o discuție avută cu antrenorul 
principal al campionilor de la Empor 
Rostock, Heinz Schmidt, acesta de
clara, că stîngacii au o misiune spe
cială în flecare echipă. „Apărătorii 
trebuie să fie obișnuiți cu fentele In
verse ale stîngacilor — spunea el 
iar portarii sînt deseori induși 
eroare de traiectoria neobișnuită 
mingii. Și pentru a mă servi de 
exemplu clasic, este suficient să 
mintesc de excepționalul jucător 
mân Gheorghe Gruia, al cărui

fața 
mar- 
pen- 
tre- 

luptei... 
stîngacii

In 
a 

un 
a- 

ro- 
»ut

COLABORARE SPORTIVA SOVIETO-AMERICANĂ
Sportul contribuie în mod activ, 

cu posibilitățile și mijloacele sale, la 
consolidarea climatului de înțelegere 
si stimă reciprocă, în relațiile inter
naționale. In acest context, cu mare 
interes a fost urmărită în cercurile 
sportive cele mai diverse recenta vi
zită întreprinsă, la Moscova, de o de
legație sportivă americană. repre- 
zentînd Federația de Sport Amator 
(AAU) din S.U.A., între cele două 
părți semnîndu-se un acord de cola
borare pe lungă durată.

înaintea plecării spre New York, 
conducătorul delegației americane, 
fostul „olimpic" Allan Cassell a a- 
cordat un amplu interviu redactori
lor ziarului moscovit '*
SPORT". El a declarat, 
„Dezvoltarea relațiilor dintre orga
nizațiile sportive din ” "
S.U.A. urmează un curs normal, ele 
propunindu-și să se extindă de la 
tradiționalele întîlniri de atletism și 
baschet la colaborarea in domeniul 
cercetării științifice de specialitate, a 
schimbului de cadre etc.

De asemenea — a insistat
— Un progres substanțial se notează 
în relațiile de import-export al ma
terialelor sportive, fiind cunoscut 
faptul că, la ora prezentă, lotul na
țional de haltere al Statelor Unite 
se antrenează cu haltere produse în 
Uniunea Sovietică, în vreme ce sări
torii sovietici de prăjină folosesc tot 
mai mult materiale de producție a- 
mericană".

SOVIETSKI 
între altele :
U.R.S.S. și

Cassell

AL 29-lea CONGRES F. I. S.
NICOSIA, 8 (Agerpres). — Reunite 

în Cipru, cu prilejul celui de-al 29- 
lea Congres al federației internațio
nale de schi, federațiile de schi ale 
Elveției, R. F. Germania, Franței, 
Italiei, precum și cele din Norvegia, 
Finlanda și Suedia s-au pronunțat, 
împreună cu conducerea FIS, pentru 
modificarea regulii 26 din statutul 
olimpic cu privire la calificarea spor
tivilor la Jocurile Olimpice.

In declarație se arată că fiecare fe
derație națională și Federația inter
națională trebuie să aibă dreptul de 
a stabili propriile sale reguli de ca
lificare, respectînd totodată spiritul 
ce guvernează Jocurile Olimpice. 
Punctul de vedere al Federației in
ternaționale de schi va fi expus în 
cadrul lucrărilor Congresului olimpic, 
ce va avea loc în luna octombrie, la 
Varna.

DEUTSCHES '

spori echo DE PE TERENURILE
DE FOTBAL

In încheiere, Allan Cassell a men
ționat : „Vrem să trimitem la Uni
versiadă sportivi care să arate o 
înaltă clasă. Acordînd o mare im
portanță acestui eveniment sportiv 
ce va fi găzduit de capitala dv., 
AAU va face toate eforturile ca la 
Moscova să sosească cele mai bune 
produse ale sportului universitar a- 
merican".

necruțător cu stingă l-a făcut de 
temut în întreaga lume".

Fără îndoială, nu trebuie trasă 
concluzia că orice jucător care arun
că balonul cu stînga este indispensa
bil într-o echipă. Determinantă în 
primul rtnd este valoarea jucătorului. 
Dar dacă ar fl de 
jucători de valoare 
ferat de obicei cel 
In campionatul R.D.
1964-65, întreaga echipă din Rostock 
a fost alcătuită din jucători stîngaci, 
dar ea nu a cîștigat campionatul... 
Acum, printre cei 20 de membri al 
lotului sînt numeroși jucători care 
preferă să joace cu stingă. Dar, fără 
îndoială, el au o valoare ridicată, 
în afară de cel trei jucători de la 
Empor Rostock, citați mal aus, in 
campionatul R.D. Germane »!nt șl 
alți stîngaci de valoare i golgeterul 
campionatului, Flacke, de la F.C. 
Magdeburg șl talentatul Rose din 
Frankfurt pe Oder. Este clar, deci, 
că orice antrenor caută stîngacii va
loroși pentru a-șl întări formația.

Și pentru a face o completare pre
țioasă este de notat că mulți jucă
tori cu mina stingă, sînt în activită
țile lor cotidiene perfect normali t 
scriu, lucrează și mănîncă cu... dreap
ta. Ba chiar aruncă greutatea, su
lița sau discul tot cu dreapta ! Doar’ 
handbalul face 
aruncă balonul 
cu ș-tînga.

Se pune însă 
vor fi atît de 
stîngaci ? Răspunsul 
pînă se va găsi împotriva lor anti
dotul tehnic cel mai potrivit. Un spe
cialist în box spunea că, astăzi, un 
boxer stîngaci nu mai este temut. 
Și avea dreptate...

ales "între dol 
egală, este pre- 
stîngacî. Totuși, 
Germane, ediția

pentru ei excepție : 
cu mai mare plăcere
întrebarea : cît timp 
apreciați handbaliștii 

este simplu :

In semifinalele
U.E.F.A." 
registrat
Anglia — Italia 1—0, R. D. Ger
mană __ ..... _ _____
competiției se vor întâlni echipei-’ 
Angliei (deținătoarea trofeului) ș 
R.D. Germane, revelația actualei 
competiții, selecționată care nu a 
primit piuă în momentul de față 
nici

„Turneului
pentru junioiri s-au în- 
următoairele rezultate :

Bulgaria 1—0. în finala

un gol!

turneului de la Paria
Feyenoord Rotterdam

In
BHBIU
șl Bayern Milnchen. După cele 90 
de minute și prelungirile de ri
goare, Boarul a rămas egal: 1—1. 
S-a trecut la executarea loviturilor 
de la 11 m. Au cîștigat în cele din 
urmă fotbaliștii olandezi, cu scorul 
de 5—4. Pentru locul 3 al turneu
lui : F. C. Paris — Olympique Mar
seille 4—2.

finala, 
tntîlnilt

★
Peste 25 000 de spectatori au ur

mărit la Florența finala turneului 
anglo-italian, în care s-au întîlnit 
Fiorentina și Newcastle United. 
Fotbaliștii englezi au terminat în
vingători cu scorul de 2—1 (1—0) 
prin golurile marcate de Craig 
(min. 34 și 54), respectiv Clerici 
(min. 78).

★
Reprezentativele de tineret ale 

Cehoslovaciei și Bulgariei s-au în
tîlnit la Fraga într-un meci ami
cal. Jocul s-a încheiat la egalitate: 
2—2 (1—1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După consumarea a 4 runde, in turneu) 
interzonal de șah de la Leningrad con
duce marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi cu 3*/s puncte, urmat de Lar
sen (Danemarca) 3 p (1), Karpov 
(U.R.S.S.) 3 puncte. In runda a 4-a, Kor
cinoi a remizat cu Karpov, rezultat con
semnat și in partidele Quinteros — Es- 
tevas șl Gligorici — Rukavina. Radulov 
l-a învins pe Uhlmann, iar restul parti
delor s-au întrerupt.
In cadrul concursului Internațional atle
tic desfășurat pe stadionul olimpic din 
Helsinki, sportivul finlandez Hannu Si- 
itonen a cîștigat proba de aruncarea su
liței cu un rezultat excelent: 93,90 “
Performanța sa este inferioară cu nu
mai 18 cm 
bei deținut 
Wolfermann.
toria a revenit atletului finlandez Pekka 
Paivaerinta cu timpul de 13:29.6, secun
dat de cehoslovacul Josef Janski — 13.32 
(nou record național). Lasse Viren, cam
pion olimpic la Jocurile de la Miinchen a ocupat locul trei în 13:34,4. Suedezul An
ders Faager a trecut primul linia de sosire 
în cursa de 400 m plat, cronometrat îr 
45,9. Alte rezultate: înălțime — Peter Habercker (Elveția) 2,16 m; 800 m —Josef 
Plachy (Cehoslovacia) 1:48,0; 3000 m obsta
cole — Michael Karst (R.F. Germania'. 
8:28,0 100 m — Raimo Vilen (Finlanda)

recordului mondial 
de vast-germanul 
în cursa de 5 600

m.
al pro- 

Klaus 
m. vlc-

10,3 ; disc — Markku Toukko (Finlanda) 
62.54 m.
Tradiționala cursă automobilistică de 
500 mile, care se dispută anual pe cir
cuitul de la Dover (S.U.A.), a revenit la 
actuala ediție americanului David Pear
son. La volanul unei mașini „Mercury", 
învingătorul a parcurs 804 km cu o me
die orară de 191,800 km, fiind urmat de 
Cale Yarborough („Chevrolet"), Bobby 
Allison („Chevrolet") șl Richard Petty 
(„Dodge").

La Barcelona s-a disputat meciul Inter
național de rugby dintre reprezentativa 
Spaniei și selecționata secundă a Fran
ței. Sportivii francezi au obținut victo
ria cu scorul de 30—23 (16—8).
Seria competițiilor atletice internaționale 
din S.U.A. a continuat la New York cu 
un concurs pe teren acoperit, la star
tul căruia au fost prezenți sportivi din 
mai multe țări ale lumii, Cursa de o 
milă s-a încheiat cu victoria campionului 
olimpic Kipchoge Keino (Kenya), crono- 
metrat în 4:03,0. Pe locul doi s-a clasat 
americanul Jerome Howe — 4:08,0, Un 
rezultat bun a obținut și Henry Hines 
(S.U.A.), învingător în proba de săritu
ră în lungime cu 8.25 m. Sprinterul Jean 
Louis Ravelomanantsoa (Republica Mal-

gașă) a fost cronometrat în proba de 60 yarzi plat cu timpul de 5,9, iar aus
tralianul Chris Fisher s-a situat pe pri
mul loc în cursa de 1 000 yarzț cu 2:09.2. Alte rezultate: înălțime — Jourdan 2,13 m; 
prăjină — Budd Williamson 5,26 m; două 
mile: George Young — 8:48,4; 60 yarzi 
garduri — Leon Coleman 7,1.

Participanții la tradiționala cursă inter
națională automobilistică de 24 de ore 
de la Le Mans au efectuat ultimul antrenament oficial. Cel mai bun rezultat 
a fost realizat de echipajul Arturo Mer- 
zario (Italia) — Carlos Pace (Brazilia) 
pe o mașină „Ferrari“. Ei au parcurs un 
tur de circuit (13,640 km) în 3:37,5, cu o 
medie orară de 225,776 km. Performanțe 
bune au mai obținut echipajele Jacky 
Ickx (Belgia) — Brian Redman (Anglia) 
pe „Ferrari“ — 3:38,5 și Henri Pescarolo 
— Gerard Larrouse (Franța) pe „Matra 
Simca“ 3:41,8.

în prima z! a turneului internațional masculin de volei de la Sofia, echipa 
Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—12, 15—3) formația Italiei. Alte rezul
tate: Selecționata studențească a U.R.S.S. 
— Reprezentativa de tineret a Bulgariei 
3—0 (15—10,............. " •
Selecționata secundă a R.D.
3—0 (15—13,...................

15—11. 16—14)^ Bulgaria —Germahe
15—8. 15—11).
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