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VIZITĂRII EXPOZIȚIEI „125 K ANI ANUL XXIX 4 PAGINI 30 BANI Duminică 10 iunie 1973

UN REMARCABIL SUCCES AL BOXULUI ROMÂNESC LA BELGRADTn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist; Român, președintele Consiliului. de Stat, s-a deschis, Ța amiază, la sala ,.Dalles" din Capitală, expoziția jubiliară de artă plastică „125 de ani de la revoluția din 1848 în România". Ea reprezintă un vibrant omagiu pe care pictorii, sculptorii și graficienii de pe întreg cuprinsul țării îl aduc glorioasei aniversări, marilor înaintași, celor ce au purtat steagul mișcării revoluționare pașoptiste, luptînd, cu inimile înflăcărate de o nobilă iubire de neam pentru libertate și progres, unitatea și independența române.La vernisaj au luat parte ții Manea Mănescu, Paul Niculeseu- Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Iile Verdeț, Maxim Berghtanu,. Gheorghe Cioară, Emil .pțăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leon- te Răuttj, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitee, Cornel Burtică, Miron Con- stantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț.De asemenea, er.au prezenți membri ai C.C. al P.C.R., miniștri conducători de instituții centrale și organizații Obștești. Șîret de față’ pârtie,ipanții la Conferința națională a uniunii artiștilor plastici, mulți dintre ei prezenți cu opere în expoziție, critici de specialitate și alți oameni de culțuiră.Este ora 12,15. La intrarea în saja expoziției, secretarul general al partidului este întîmpinat de Ion Jalea, președintele de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț Covaliu, președintele U.A.P., de membrii Biroului de conducere al U.A.P.Creatorii plastici care timp de trei zile au dezbătut în cadrul Conferinței lor naționale problemele majore ale artei căreia li s-au dedicat, ai ținut' șă fie prezenți la .aceaștă. festi- vitațe. Ei au făcut o călduroasă și însuflețită primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-si. satisfacția pentru prilejul de a sfe' intîlni din nou cu conducătorul partidului și statului, de a-i exprima direct, sentimentele de gratitudine pentru interesul și prețuirea care secretarul general, partidul înconjoară deosebită. dezvoltarea național.Ceaușescu,

sînt invitați să viziteze expoziția,care are drept „motto" cuvintelepline de semnificație rostite de secretarul general al partidului la recenta adunare populară de la Iași: „Sărbătorind împlinirea a 123 de ani de la revoluția de la 1848 din țările române, cel mai înalt omagiu pe ca- re-I putem aduce memoriei acelora care ara ridicat și ținut sus, în acele vremuri grele, steagul luptei libertateși țară, 
pentru națiuniitovară-

cu <și statui . nostru, artiști, pentru grija nitostatâ 'față de Uimonitilui spiritualTovarășul Nicolae lalți conducători de partid și de
pe mapa-cei- sta-t,
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/mportanta sarcină trasată or
ganizațiilor noastre sportive 
de către Hotărirea Plenarei 

C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, aceea de a iniția la 
fiecare sfirșit de săptămină acțiuni 
cit' mai numeroase, cit mai variate 
și mai atractive, adresate unei mase 
largi de cetățeni, este transpusă 
sistematic și consecvent in viață. 
Astăzi, de pildă, programul activi
tăților de acest gen, simple și ne
pretențioase (care nu-și propun să 
consacre mari campioni, ci doresc 
numai să ofere posibilitate fiecărui

pentru națională, pentru unitate și progresul patriei, este de a ne aninatăgaja cu toții să muncim cu energia și priceperea pentru înfăptuirea politicii interne si externe a partidului și statului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România''.Lucrările înmăniunchiate în expoziție constituie o pregnantă mărturie a prețuirii pe care artiștii o dau trecutului glorios al patriei, năzuințelor statornice ale poporului român pentru păstrarea și afirmarea ființei naționale, eroismului și demnității sale, vocației sale creatore.Tovarășul Nicolae Ceaușescu., ceilalți conducători de partid și de stat, se opresc îndelung în fața’ a numeroase opere din. expoziție, apreciind calitățile lor artistice, forța lor sugestivă, evocatoare. Secretarul general al partidului se întreține călduros cu membrii conducerii Uniunii Artiștilor Plastici, subliniind că operele expuse relevă faptul eă pictorii, sculptorii, graficienii s-au apropiat, cu dragoste și înțelegere, de marile teme ale realității vieții noastre, ale isțorieij de momentele sale de seamă. câine reprezintă simboluri ale luptei pentru libertate și independența a poporului nostru. Conducătorul partidului șl starului arată că artiștii plastici trebuie să aibă tn vedere, permanent, realizarea u- nor . lucrări monumentale, inspirate din trecutul de luptă, din tradițiile revoluționare — adevărate vii — orașc- piețele
neastge reyoluționaire mărturii ale istoriei noastre lucrări care să înfrumusețeze le țării, noile lor cartiere, publice..Mulțumind pentiru onoarea bită ce i s-a făcut întregii obști a artiștilor plastici, pentru întîlnirea cu participant!! la Conferința națională a Uniunii de creație, pentru prezența secretarului general al partidului la vernisajul expoziției, pictorul Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, a spus i Mult stimate și iubite tovarășe secretar general, stimați tovarăși din

deose-

conducerea de partid și de stat, este pentru noi, astăzi, o mare bucurie acest moment emoționant — pe care îl reprezintă vizita dumneavoastră -— prin care se încheie Conferința Uniunii Artiștilor Plastici din România.Aș dori să vă informăm, tovarășe secretar general, că lucrările conferinței s-au desfășurat într-o atmosferă foarte vie, în spirit constructiv; au luat cuvîntul peste 40 de tovarăși, care au manifestat, împreună, adeziunea totală a artiștilor plastici pentru politica partidului nostru, pentru o artă care sâ servească poporul, care să facă legătura între efortul creator și dorința maselor largi. S-au discutat aspecte importante ale activității noastre, cum ar ii arta pentru public, problema expozițiilor, s-au discutat aspecte majore privind rolul social al genurilor, s-au formulat și pentru că. uniunea mai are multe de făcut, de realizat.Noi, stimate tovarășe secretar general, am vrea să vă asigurăm, în măsura în care am reușit această expoziție, că sîntem hotărîți să facem artă din idealurile sociale și revoluționare ale partidului nostru, ale poporului nostru, o artă care să deschidă un orizont larg spre viitorul socialist ai patriei noastre.Tntîmpinat cu îndelungi aplauze de sutele de artiști prezenți la inaugurarea expoziției, a luat cu. vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aprecierile secretarului general al partidului Ia adresa operei artiștilor noștri plastici, mesajul pe care l-a trimis creatorilor de frumos care, reuniți la conferința lor națională, au reafirmat hptărîrea întregii obști de a duce mai departe tradițiile luminoase ale plasticii românești. îndemnurile sale ca arta să slujească idealurile poporului, să reflecte năzuințele și aspirațiile sale, lupta pentru, progres și o lume mai bună au găsit un puternic ecou, au fost primite cu deplină aprobare, cu conștiința răspunderii ce incumbă artistului-cetățean al României Socialiste.Aceste simțăminte și-au găsit expresia în mulțumirile profunde adresate secretarului general al partidului ne către președintele U.A.P., care a relevat că îndemnuriie partidului și . cuvintele calde ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresate a- cum, ca și cu prilejul altor întîlniri, tree prin inima tuturor artiști lor, plastici.

tuturor critici foarte

UN SFiRSIT DE SÂPTĂMlNĂ
DEOSEBIT

a-și petrece timpul li- 
mod util și plăcut) este 
bogat. Vom încerca sa

DE BOGAT

C. GRUIESCU Șl S. CUȚOV - CAMPIONI EUROPENI!
BELGRAD, 9 (prin telex, de la trimișii 

noștri).

Gala finală a celei de a 20-a ediții a 
campionatelor europene, desfășurată sîm- 
bătă seara în sala Pionir din Belgrad 
consfințit remarcabilul succes general 
boxerilor români la această mare confrun
tare, 
iescu 
clare, 
tență. 
campioni ai Europei. Alături de acești ad
mirabili reprezentanți ai pugilismului ro
mânesc, la completarea prestigiosului pal
mares la această ediție a C.E. au contri
buit și Mircea Tone, Alee Năstac — me
dalii de argint, Gabriel Pometcu, Sandu
Tirîlă și Ion Alexe — medalii de bronz.
Sincere felicitări tuturor boxerilor precum și 
antrenorilor care i-au pregătit pentru rea
lizarea acestor performanțe care contribuie 
la sporirea prestigiului sportiv internațional 
al țării noastre.

VICTORIA TEHNICII

Evoluînd admirabil. Constantin Gru- 
și Simion Cuțov au cucerit victorii 
certe, îndelung aplaudate de asis- 
Ei au fost încununați cu titlurile de

Categoria semimuscă; V. ZA- 
SIPKO (U.R.S.S.) b.p. (5—0) B. 
Fuciadjiev (Bulgaria). Așa cum ne-am așteptat, în partida dintre bulgarul Fuciadjiev și sovieticul Zasîpko s-au confruntat două tactici : ofensiva lui Fuciadjiev și defensiva activă a lui Zasîpko. Boxerul bulgar a încercat să se impună cu vigoarea și ambiția tinereții. Mult mai experimentat și mai bine pregătit tehnic, campionul sovietic a profitat de atacurile adesea imprudente ale adversarului său și doi a contrat drumul spre- aparținut în sovietic, care unanimitate.

începînd din rundul precis, netezindu-și victoriei- - Finalul a întregime boxerului a primit decizia în
SUCCES CATEGORIC

cetățean de 
ber intr-un 
deosebit de 
spicuim de pe agendă momentele 
cele mai semnificative ale ..dumini
cii sportive".

de
„CROSUL DE VARĂ" 

DOMINĂ ACTUALITATEA 
BUCUREȘTEANĂSuccesul marcant înregistratcrosurile primăverii, a determinat organizațiile sportive ale Capitalei să asigure acestei forme deosebit de eficiente a practicării exercițiului fizic — alergarea — continuitatea pe parcursul întregului an. A venit, așadar, rîndul crosurilor de vară, din suita celor 9 prevăzute

Campionatele republicane școlare

și concursul de atletism al juniorilor

CÎTEVA PERFORMANȚE VALOROASE
PE STADIONUL TINERETULUI

• Mariana Nan peste 50 m la disc • Dorel Cristudor 10,4 pe 
100 m • Doina Spinu 6,19 m la lungime

Dorel Cristudor ciștigă detașatLeagăn al sportului bucureștean, stadionul Tineretului a fost pur și simplu Inundat ieri de... tinerețe. 897 de atleți ți atlete, reprezentînd 95 de cluburi și asociații sportive din 31 de județe ți din Capitală, s-au prezentat la startul campionatelor republicane școlare și al concursului do primăvară al juniorilor de categoria I. A fost — mai înainte de toate — o posibilitate de a trece în revistă rezultatele realizate de atletism In tentativa sa de a-și extinde aria, de a-și mări audiența Ia școlări. Ținînd seama de faptul că â fost vorba de o participare selectivă, prezența la startul finalelor fiind condiționată de realizarea unor baremuri. vom socoti că atletismul cu tentă de performanță, a. pătruns în trei ceea* ce curator.8 ..pete țârii și
sferturi din județele țării, este, fără îndoială, îmbu- Mai rămîn însă 8 județe, albe" pe harta atletică a — "trebuie să recunoaștem —

la finele lui 1973. Reamintimpînă _ ,_______că obținerea a minimum 5 taloane de concurs (condiția fiind terminarea cursei) dă dreptul de participare la tragerea la sorți a unor frumoase premii în materiale și echipament sportiv oferite de Consiliul municipal pentru educație fizică și sport. Astăzi există posibilitatea de a obține un nou jeton. în sectoarele 3, 5, 6 și 7 se organizează, începînd de la ora 9, noi ediții ale atractivei competiții. Locurile de concurs : aleile din jurul stadionului „23 August", Baza Hipică din Calea Plevnei. Casa de cultură a tineretului „Ecran club" din șoseaua Grozăvești, Stadionul Străulești, de Ia caoătul tramvaiului 6.Totodată, vor avea loc competiții sportive populare în Parcul Herăstrău, în pădurea Mogoșoaia, la stadionul Progresul, un mare concurs de orientare turistică în pădurea Brănești.
FESTIVALUL 

CULTURAL-SPORTIV 
„STEJARUL"Consiliul județean Maramureș pentru educație fizică și sport. în colaborare cu Comitetul județean U.T.C. și Consiliul județean al dicatelor, organizează astăzi, pădurea „Stejarul" de lîngă tenșul Mare, o amplă acțiune tural-sportivă adresată cetățenilor de toate vîrstele. Vor avea loc întreceri de gimnastică, scrimă, box, volei, tir (cu arme cu aer comprimat), ciclism și jocuri distractive.Un excelent prilej de a petrece o zi frumoasă, intr-un cadru deosebit de pitoresc, în tovărășia atit de

sin- în Fin- cul-

(Continuare în pag a 3-a)

în de tio
finala sprinterilor la 100 m Fotogij^fii: Vasile BAGE AC1973 lucrul nu poate să nu ne dea gîndit. Dacă vom cerceta cu aten- listele de rezultate realizate în concurs vom afla și „Îngăduința" cu care au fost socotite trecute normele în multe localități și atunci lista asociațiilor, cluburilor și — implicit — a județelor este și mare...Imaginea despre grija eu care privit și înconjurat atletismul diferite colțuri ale țării ne-a ____întregită de defilarea particlpanți- lor. Argeșul și lașul au fost singurele reprezentative care au prezentat „plutoane" masive de concu- renți, echipate uniform. îngrijit, frumos. în rest... Ce să mai vorbim I Toate culorile curcubeului într-o singură... echipă, culori estompate

Romeo VI LARA 
Hris-ache NAUM

(Continuare in pag, a 4-a)

maleste în fost

Categoria muscă : CONSTAN
TIN GRUIESCU (ROMANIA) b.p. 
(5—0) V. Rodriguez (Spania). Primul dintre boxerii români care a urcat treptele ringului pentru finala continentală a fost Constan
tin Gruiescu. Reprosentantui nostru a început lupta cu un calm de- săvîrșit (multiplele competiții internaționale la care a participat spunîndu-și cuvîntul în această ultimă încleștare a categoriei). Gru
iescu a plasat încă din primele minute numeroase directe de stîn- ga, care și-au atins ținta cu regularitate, dublate de excelente cro- șee de dreapta ce l-au incomodat vizibil pe spaniol. Prima repriză s-a încheiat îa ay^ntajul evident al românyjui. îp ^rundul doi.’ Ro- driguez a trecut la atac pentru a recupera terenul pierdut, dar pre-

â
SIMION CUȚOV

MIRCEA TONE ALEC NĂSTAC(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE FINALE
semimuscă: 
muscă: 
cocoș:

directelor lui Gruiescu l-au la respect. Spaniolul a încer-CONSTANTIN GRUIESCUcizia ținut cat mereu o lovitură decisivă, dar cel care a plasat lovituri puternice, repetate a fost Gruiescu. Spre finalul reprizei, românul a expediat cîteva upercuturi ce au fost aplaudate de spectatorii prezenți în seîa Pionir. Ultimele trei minute au început intr-un riun debordant. Gruiescu. cu avantajul primelor șase minute în față, a continuat să practice același box sigur, economic și precis. încercările disperate ale spaniolului de a intra în posesia titlului s-au lovit de un Gruiescu pus pe fapte mari, care nu a iertat nici o inexactitate a adversarului său, și a punctat din toate pozițiile, eschivînd cu măies-
Victor BANCIULESCU 

Mihai TRANCA

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria pană:
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

semiușoară: 
ușoară: 
semimijlocie: 

mijlocie mică: 
mijlocie: 
semigrea: 
grea:

V. ZASÎPKO (U R.S.S.) b.p.
C. GRUIESCU (România) b.p.
A. COSENTINO (Franța) b.p.
S. FORSTER (R.D.G.) b.ko. 1 
SIMION CUȚOV (România) b.p.
M. BENEȘ (Iugoslavia) b.ab. 3 
S. CSJEFF (Ungaria) b.p.
A. "------------ ----------------
V. LEMEȘEV (U.R.S.S.) b.p.
M. PARLOV (Iugoslavia) b.p.
V. ULIANICI (U.R.S.S.) b.p.

KLIMANOV (U.R.S.S.) b.p.

B. Fuciadjiev (Bulgaria) 
V. Rodriguez (Spania) 
Mircea Tone (România) 
Z. lovanovici (Iugoslavia) 
R. Tomczyk (Polonia) 
A. Kamnev (U.R.S.S.) 
M. Weidner (R.D.G.) 
J. Rudkowski (Polonia) 
A. Năstac (România) 
J. Gortad (Polonia) 
P. Hussing (R.F.G.)

CONTINUĂ „MARATONUL

Campionatele internaționale de tir ale României
ras

TINERII NOȘTRI TRĂGĂTORI
SE AFIRMA CU AUTORITATE

• Laurențiu Ilovici, Ana Buțu și Grațian Calota - învingători în ziua a treia • Gheorghe Sencovici con
duce la skeet, după prima manșă • Proba de pistol viteză a revenit (după baraj) cehoslovacului Vladimir 

Hurt • Azi, ultima zi a intrecerilor

Juniorul român Lau- 
rențiu Ilovici, unul din
tre âștigătorii din ziua 
a treia a „internaționa
lelor" de la Tunari, a 
înscris un rezultat de 
valoare: 596 p la armă 
standard 60 de focuri 
culcat.Foto : Dragoș NEAGU

DIVIZIEI A DE FOTBAL

Vfi ADUCE ETAPA DE AZI PRIMELE
CLARIFICĂRI?

Acum, cînd finalul campionatului e 
atit de aproape, dar rezolvarea (defini
tivă) a locurilor ce aduc titlul r 
Divizia B atit de departe, rezultatul 
cărei partide este legat cu mii de 
fie de fruntea clasamentului, fie

București s 1

în cuplaj 
Reșița : C.s.
Brașov ! STEAGUL ROȘU 
Arad î UT.A. (13) 
Petroșani : JIUL (9) 
Ploiești : PETROLUL (7) 
Cluj : C.F.B. (3)

RAPID (10) 
STEAUA (S) 
pe stadionul 

I.M. (11)

CLASAMENTUL

sau..
1 orl-
■ fire 

de

,83

(S)

coada lui, iie... de amindouă. Rezultat 
de mijloc aproape că nu mal există.

De altfel, chiar și programul etapei 
de azi nu face excepție de la această 
regulă. Vi-1 reamintim :

— SP. STUDENȚESC (16)
— DINAMO (2)

August", începînd de la ora 17.30
- „U" CLUJ (15)
— A.S. ARMATA (14)
- F.C. CONSTANȚA (13)
-• F. C. ARGEȘ (4)
— UNIVERSITATEA CRAIOVA (1)
- S. C. BAC AU (5)

Primele patru partide ale programu
lui de azi au tangențe foarte vizibile 
cu înverșunata luptă ce se duce în par
tea de jos a clasamentului pentru evi
tarea locurilor 15 șl 16. flecare dintre 
ele puțind fi decisiv nu numai pentru 
echipele care se înfruntă în mod direct, 
ci și pentru acelea angajate în aceasta 
„horă a evitării" Doar partida de la 
Petroșani — dacă facem o abstracție 
voita, dar desigur nereală, de la dorin
ța echipei campioane de a-și onora 
titlul cucerit anul trecut — poate fi 
considerată de mijloc. în schimb, ulti
mele trej jocuri sint legate direct de 
lupta <ce părea aproape încheiată înain-

Universitatea Craiova — 
pentru tricourile de cam-

tea partidei 
Steagul roșu) 
pioni.

în legătură _ . ... . . __ . ... .
notăm că Universitatea șt Petrolul s-au 
tntîlnit ptoă acum de 17 ori in campio
nat. bilanțul fiind favorabil craloveni- 
lor care au învins de șase ori (față de 
cinci victorii ale ploieștenilor) și av 
terminat tot de șase ori la egalitate; gol 
averaj ; 21—19 în favoarea Universi
tății. De regulă fiecare echipă a cîștl- 
gat meciul susținut pe terenul său.

întîlnirea de la Ploiești nu' eclipsează 
însă cuplajul interbucureștean și mai 
ales tradiționalul derby Steaua — Di-

cu jocul de la Ploiești să

1. Univ. Cv.
2. Dinamo
3.
4.
3.
6.
7.

C.F.B.
F.C. Argeș 
S.C. Bacău 
Steaua 
Petrolul

8. Steagul roșu
9. Jiul

10. Rapid
11. C.S.M. Reșița
12. F.C. Constanța
13. U.T.A.
14. AS.A.
15. „U“ Cluj
16. ap. studențesc

26
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
23
28
26

23—22
38—24
30— -31
33—25
18—26
31— 19
33—36
25— 23
29—32
29—30
29-33
32— 39
21—39
26- 40

namo. A învinge, pentru Dinamo este 
acum o necesitate stringentă dană vrea 
să se mențină în lupta pentru titlu. Să 
amintim că Steaua și Dinamo susțin azi 
al 50-lea joc al lor în Divizia A. Un 
Jubileu care se cere onorat — credem 
— de ambele echipe printr-un joc de 
calitate. Din cele 49 de meciuri dispu
tate pîhă acum, Steaua a clștigat 12. 
14 s-au încheiat la egalitate Iar 23 au 
revenit lui Dinamo. Raport de goluri: 
76—64 în favoarea echipei din șos. Ște
fan cel Mare.

tn încheiere să reamintim că meciul 
de la Ploiești începe la ora 16. (repriza 
a II-a fiind televizată), iar cuplajul in- 
terbucureștean debutează la ora 17.30 
cu partida Rapid — Sportul studențesc, 
continuindu-se la lumina reflectoarelor 
cu Steaua — Dlnamo. Restul confrun
tărilor, la ora 17.30.

După ce tînărul pușcaș Ilie Co dreanu a inaugurat campionatele internaționale ale României cu o victorie reconfortantă la armă liberă calibru redus 60 de focuri culcat, iată că și ieri — în ziua a treia a întrecerilor — alți reprezentanți ai noii generații de trăgători din țara noastră au realizat rezultate remarcabile. La armă standard 60 
de focuri culcat juniori, primele trei 
locuri au fost ocupate de țintași 
români. Laurențiu Ilovici, campionul continental, și-a confirmat valoarea și posibilitățile, cucerind titlul cu un rezultat excepțional : 596 p, cu trei puncte peste recordul Europei. El a fost urmat de Vili Stancu și Gheorghe Barbu, de asemenea sportivi cu evidente perspective.

O evoluție excelentă au avut și 
reprezentantele noastre la pistol 
sport, probă care a revenit Anei

Buțu, pe locul al doilea clasindu-se 
Anișoara Matei.Extrem de disputată, conform prevederilor. proba olimpică de pistol viteză a oferit un spectacol deosebit de antrenant. A ieșit învingător cehoslovacul Vladimir Hurt (locul 9 la J O.), la capătul unui baraj (3 serii a cite 4 secunde) susținut în compania 
Jaime Gonzales (locul Egal cu adversarul săucea de a treia serie. Hurt s-a arătat superior in seria secundă : 49—47. Dintre pistolarii români, cel mai bine s-a comportat (mai. ales în manșa a II-a : 299 p). Marcel Roșea — medalie de bronz, 593 p. Cu un punct mai puțin și cu trei locuri mai jos s-a situat Dan luga. Și aici,

C. COMARNISCHI

pasionant, spaniolului 5 la J.O.). în prima și

e

(Continuare în vaq a 4-a)

DUBLA VICTORIE
IN MECIUL

A GIMNASTELOR ROMÂNCE
CU ECHIPA U. R. S. S.

Elena Ceampelea
CONSTANȚA, 9 (prinCea de a doua zi a meciului internațional amical dintre reprezentativele feminine de gimnastică ale României și U.R.S.S. a programat exercițiile liber alese. Dată fiind diferența foarte mică dintre cele două echipe, se punea problema ca fiecare team în parte să cerce să aibă la activ cît mai ține ratări, dar acest lucru n-a chiar așa de simplu, întrucît siunea firească a solicitat la ximum sportivele ambeloi ții. Spre meritul lor, gimnastele ro- exce- prima cu re-— să

învingătoare la individual compus I
telefon).

în- pu- fost ten- ma- forma-mânce s-au comportat lent, reușind — pentru dată în istoria întîlnirilor dutabila garnitură sovietică cîștige, și încă într-o manieră categorică !

Am avut prilejui să le vedem pe fetele noastre extrem de mobilizate și ajunse la o maturitate remarcabilă, evoluînd dezinvolt, cu precizie ți eleganță, continuînd să meargă, de altfel, pe linia ascendentă din ultimele întîlniri internaționale. în mod special se cere a fi subliniată comportarea avută de Elena Ceampelea și Anca Gri- goraș, cele mai bune sportive ale noastre în această întîlnire.Formația sovietică a trebuit să suporte handicapul serios produs de cele două ratări (surprinzătoare) avute de .gimnasta sa nr. 1 Antn- ■>inn Kosel. care a greșit ambrte *-â-
'■-•nstnntto «afOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)
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contactele fizice, intru în

prin știu și o din

ni se dă voie să pes- dc baraj, cu ’ autorizase explică unde se care vom putea tanop- ptirees la treabă... Dar

duc pe cauciuc, ho- mormăind.că n-are cine . să București, îl conso-Aruncăm, de pe

„Am jucat și eu rugby !/y • „Cultiv curajul, cinstea,

a- x
A <

pede, ne-am luat cele trebuitoare și, cînd încă nu pălise Calea Lactee, eram pe malul lacului.— Nu mă mai târăște doctorul,— Bine faci, conducă pînă la lăm într-uin fel. mal, tot felul de linguri șl woblere. Nimic Insă, nici un păstrăv nu vrea să le guste. Insistăm. Nimic.strigă tot docto- Știam că ideile lui sînt năs- oarecare

O excursie de sfîrșit de săptămînă, la pescuit de păstrăvi, începe, de fapt, la începutul săptămînii : luni — informații de la cei care au fost duminică la lacul Vidraru (Argeș), la păstrăv. Indiferent de cantitatea și calitatea informațiilor adunate, marți încep tatonările în ceea ce privește mașina cu care ne vom deplasa ; acestea continuă și miercuri, iar joi sîntem siguri- că doctorul merge ou mașina; vineri am pus totul Ia punct în ceea ce privește nălucile și alte momeli artificiale, iar sîm- bătă, la prînz, am și plecat.Conduce doctorul, pe autostradă și nici nu știu cînd am ajuns la baraj. O scurtă formalitate la brigada silvică și culm în lacul ție legală ; ni află cabana în ța etc. Și am pînă să ne montăm lansetele pînă am ales lingurile sau alt soi de năluci potrivite păstrăvilor, soarele a trecut peste munte....în zori, am „făcut ochi", eu toții, cam în același timp. Repede — re-

Legendele sportuluiDe obicei, atunci cînd se reeditea* ză o carte interesiul manifestat de cronicari este mai limitat, avînd în vedere că ei și-au exprimat opiniile fn momentul primei apariții, totul reduclndu-se apoi la simpla înregistrare a lansării edițiilor următoare, în cazul cărții lui Victor Bănciulescu, 
„Sport și legendă", această, să-i zicem, regulă, nu mai poate fi aplicată. Și nu din cauză că s-ar fi adus îmbunătățiri substanțiale lucrării, ceea ce ar nou punct permite — de nimerit cest sector . .. .Stadion. Epuizarea ediției întîi con- publicul este interesat în mai multă iiteratură spor- cartea „Sport și leger.dă" ilustrată — reprezintă un eveniment literar, chiar lectorul nu citește o lucrare a-

— Am o idee ! rtll. trușnice, dar le acordăm credit...— Na ! S-a dus dracului ! — se lamentează doctorul.— Ce s-a dus ?— Ideea mea și borcănelul cu capac găurit...— Era ceva dp.. ideea asta ? — glumesc.— Era !, strigă el. Dacă ești în stare să scoți de la cei 8—10 m adîn- cime borcăneiul cu capacul crestat, prindem păstrăvi !...Am ptonjat în lac, am scos borcă- nelul cu capacul crestat în care erau bucățelele de piine și peștișori verzui. An) PUS în cirlig itn peștișor verde și am culc-s și roadele inițiativei : a trebuit să mă străduiesc să ajung la aproximativ 12--14 m adîncime, ca șă descurc firul pe care un păstrăv de aproximativ 3 kg îl încurcase Intr-un ciot, după ce înghițise peștișorul verde, cu cîrlig cu tot... Pînă pe la prînz lucrurile s«au desfășurat cam așa : inginerul arv-nca cu lanseta și agăța un păstrăv sau o cioată, eu plonjam în lgc ca să eliberez năluca clin cioată, sau să conving păstrăvul să nu se mai ascundă prin răgălii, iar doctorul extrăgea, prin operație, ciriigele din cavitatea bucală a păstrăvilor. Ultima „operație" pe care a făcut-o a test aceea cu respirația artificială. Mi-a făcut-o mie. Știți, cînd plonjezi in apă și te lovești cu capul, d.t ceva tarp, să presupunem un ciot din lacul Vidraru, nu e chiarSeara ne-am de soare, dar — păstrăvii...

firmă că a citi cîț tivă. (Și — bogțit asemenea dacă

i substanțiale lucrării, fi necesitat, eventual, un, de vedere, ci pentru că prilejul este cîț se poate — o discuție privind fide activitate #1 Editurii

ILIE CÂRCIUGheorghe NERTEA

urăsc minciuna0 • Zilnic,

atît da sim Iu... înapoiat osteniți, arși cu trofee remarcabile

VICTOR SANCfUlESeU
■a

URĂRILE NOASTRE!

învățați sportul

cu balonul oval *)

place-

faptul echipa 1 dinsubiect că ar tumul:
*) R. Chiriac, „Minirugby", Editura 

Stadion, 1973, 119 pag., 7 lei.

Să le urăm tinerilor căsătoriți via
ță lungă, fericită, casă ele piatră și 
Marianei să se numere și de aici 
încolo printre cele mai bune jucă
toare. (EM. F.).

al unor cali- om, rugbyul

De necrezut și totuși adevărat ! Trfi noi în țară există o antrenoare de rugby. Și nu putini sînt aceia eare auzind de ea, se îndoiesc că... ș-ar pricepe, într-adevăr, la rugby — sport prin excelență bărbătesc. Cei ce trăiesc în lumea acestei discipline o cunosc însă pe profesoara de educație fizică Mariana Lucescu §i știu cum lucrează. Duminică 3 junift, ea a înregistrat un succes

circa 7 ore pe stadioane
Ciad văd că unii sînt mai fricoși, 
că evită
joc. Și-i plachez, fără menajamente. 
Astfel îi ambiționez, îi formez. Dacă 
se vaită sau se feresc, ic rănesc 
amorul propriu spunîndu-le : „Nu 
ești nici cîț o femeie. Mai bine să 
ne lași. Noi lucrăm numai cu băr
bați".— Se spune că „aveți ochi" în depistarea lor. Cum îi selecționați ?

că majoritatea copiilor trecuți „mîna“ Marianei Lucescu rugby, au clarviziune în joe bună condiție ' fizică (evoluția finală este o dovadă). Fiindcă an-trenoarea nu face rabat la însușirea elementelor de tehnică, la pregătirea fizică. Zilnic, stă pe stadioane de la 9 la 13 și de la 16 la 18. Nu putem să nu mai amintim și de ținuta sa elegantă din timpul finalei. Spre deosebire de alți antrenori care în asemenea ocazii se agită, aleargă pe marginea terenului dînd indicații sau admones- tîndu-șî elevii, Mariana a stat li-
în această primăvară, bogată în jocuri internaționale, care au angajat toate reprezentativele țării noastre, începînd cu lotul A și sfîrșind cu cel de juniori, un tânăr și talentat fotbalist, opre avea șanse mâți să se numere printre seleeționabili, a fost nevoit să schimbe verdele gazonului, atît de drag lui, cu ecranul televizorului, privind cu nostalgie și regret la evoluțiile altor fotbaliști. Este vorba de Vasile Aejenei, atacantul echipei Steaua, care în etapa a IlI-a a returului, in meciul cu Jiul de la Petroșani, a avut neșansa să suporte consecințele unei fracturi a tibiei piciorului stîng la o ințrarș mai dură, dar involuntară, a unui fundaș advers.S-au scurs două luni, perioadă de timp în care acest fin dribler stă cuminte acasă, cu piciorul imobilizat în gips și numără ca un școlar zilele care au mai rămas pînă ce se va dispensa ds nedorita „jambieră albă". Supus de curînd unui control radiologie sub directa supraveghere a doctorului Dumitru Tomsscu, s-a constatat că fractura lui Aelenei merge spre vindecare, călușul format fiind o dovadă în acest sens. Totuși, ca măsură de precauțiune, el trebuie să stea încă imobilizat aproximativ trei săptă- mîni. Abia la sfîrșitul lunii iunie sînt speranțe să poată începe un program special, care va cuprinde

exerciții fizice, de reeducare a piciorului. pentru revenirea Ia norma) a mușchiului atrofiat.Pe Aelenci îl așteaptă cu nerăbdare iubitorii fotbalului. îl așteaptă și Valentin Stănescu, antrenorul e- chipei naționale, cel care i-a acordat credit deplin, selecționîndu-1 în lotul reprezentativ, atunci, cu puține zile înaintea stupidului accident.Spectatorii îl așteaptă cu aceeași nerăbdare cu care și el.., așteaptă reîntâlnirea cu pi.

care-i confirmă valoarea în această direcție : echipa Școlii sportive nr. 
2 București, pe care o antrenează, a cîștigat titlul de campioană republicană la juniori.— Cum ați ajuns la... rugby? — am întrebat-o.

— Întîi, rețineți că sînt absol
ventă a I.E.F.S. cu specializarea 
rugby. In al doilea rînd, șă știți 
că... am jucat și eu rugby. în urmă 
cu ani, mergeam ia antrenamente 
Pe stadionul Progresul unde venea 
actualul conf. univ. Nicolae Pădu- 
reanu cu studenții ce se pregăteau 
pentru specializarea rugby. Se fă
ceau „miuțe“ și cu cu încă o co
legă — Niculina loncșcu — jucam 
cu ei. Cu viteza mea reușeam să 
marchez încercări. Cam de pe atunci 
m-am îndrăgostit de acest sport.— Sînteți cunoscută ca un vajnic grădinar ce sădește de ani în inimile copiilor pasiunea pentru rugbv...

— Da, am început tte prin 1953, 
an în care mă aflam la Școala gene
rală nr. 65 din comuna Pantelimon. 
Cîte talente am găsit aici, pentru 
toate sporturile, este de necrezut ! 
Aici am început să formez primii 
rugbyști.A urmat apoi trecerea la Școala sportivă nr. 2 București, unde Mariana Lucescu a lucrat în. continuare pentru depistarea și formarea de 
tineri jucători în această disciplină. L.ucrînd cu copiii care abia împlineau 10 ani, antrenoarea a reușit performanțe de toată lauda. Cu echipele sale de 7, 8 și 10, a cîștigat toate competițiile la care participa. Iar în acest an, formația școlii sale 
a cucerit „Cupa școlilor sportive" și titlul de campioană republicană la juniori. Interesant de arătat este că mulți dintre rugbyștii formați de ea — numărul lor este de ordinul sutelor — sînt azi și jucători în divizia A : Țața, Achim. Cioarec, Dumitru (Steaua), Ilie, Iordănescu (Sp. studențesc), Lazăr, Bujor, Bi- direl (Gloria) ș.a.— Cum reușiți să le explicați copiilor jocul ?

— Simplu : jucînd și cu cu ei

Entuziasm și recunoștință...

— Mi-au venit mii de copii ce- 
rîndu-mi să-i primesc la rugby. Fe 
cine am oprit ? Mai întîi mă uit Ia 
ei, fiind foarte important să-mi 
inspire încredere figura lor, să-mi 
pară dezghețați. Calitățile pe care 
pretind să le aibă sînt în ordine : 
inteligență, calități motrice, gabarit. 
Fără inteligență nu se poate juca 
rugby bine.Interesant de remarcat este faptul

niștită pe bancă, deși rugbyștii ei erau încleștați într-un joc foarte greu. I-a lăsat în pace întrucît, după cum ne spunea, ei știau foarte bine cum trebuie să joace și nu mai aveau nevoie să fie dădăciți.Nu este și aceasta o dovadă a siguranței antrenoarei, a seriozității cu care își pregătește elevii ?
Modesto FERRARINI

9 Recordul mondial l(i suliță a- 
parține Soarelui. Aruncă sulițe la 
milioane de kilometri depărtare.

• Ori de cite ori juca o partidă 
de șah cu albele, șe enerva. Pasă
mite, vedea negru în fața ochilor.

• Cei doi înotători au terminat 
cursa bras la bras.

• De cite ori juca prost, tribuna i se părea... tribunal.
• Căsătorindu-se, gimnasta renunr 

ță să mai concureze la inele.
• Golul lui umplu inimile supor

terilor.

parținînd unui gen sau altul al ra'turii sau publicisticii, ci doar „cronici" ale unor... meciuri de demult, cronici cuprinse, însă, in mari opere ale literaturii române sau universale, de la clntecele populare la Iliada și Odiseea).Or, în acest sector — nu negăm utilitatea lucrărilor de pură specialitate — mai sint multe de făcut : de la publicarea unor volume dedicate marilor sportivi (și, din fericire, nu ducem lipsă de astfel de „eroi") pînă la editarea unor cărți asemenea celor semnate de Fănuș Neagu, Alexandru Mirodan, Mircea Radu iacoban sau alții. Fără îndoială, motivul rentabilității trebuie să fio luat în considerare. dar avem convingerea că s-a făcut încă prea puțin atît în ceea ce privește sondarea publicului, cit și popularizarea lucrărilor sportiva.

V. D. POPA

• ;

VÂRI
MARATON... IN FAMILIE

Soția campionului olimpie de mara
ton de la Miinchen, americanul FranK 
Shorter, pare să respecte cu sfințe
nie angajamentul luat în fața ofițeru
lui stării civile : „Unde vei fi tu, acolo 
voi fi și eu..."

Ca atare, ea își urmează soțul nu nu
mai la concursurile la care acesta 
participă, dar nu pregetă să-l însoțeas
că și la... antrenamente, alergînd cot 
ia cot cu campionul olimpic pînă a- 
proape de jumătatea cursei !

Cîțiva ziariști japonezi, sosiți în 
S.U.A. pentru a fjlma antrenamente
le iui Shorter, au rămas uluiți de vita
litatea soției acestuia, de competența cu 
care discută despre maraton, de rea
lismul sfaturilor pe care le împărtă
șește campionului în timpui istovitoa
relor antrenamente.

Unul dintre ei a scris, cu o evidentă 
admirație : „Dacă femeile ar avea drep
tul să participe la maraton, 
Shorter ar fi — neîndoios • 
recordmană mondială a acestei probe".

Pe remarcat că Mary Shorter p-a 
făcut niciodată sport de performanță i

COLECȚIONARUL
— RECORDMAN...

După părerea autorizată a specialiș
tilor, colecția de cărți de șah a 
pensionarului pavei Savinov din Chi
șinău este cea mai completă „biblio
tecă" particulară de acest gen din U- 
niunea Sovietică, pe alocuri ea puțind 
rivaliza cu fondul bibliografic pe pro
fil al... Academiei U.R.S.S. t

Numai 18 cărți îi lipsesc pasiona
tului colecționar din toate edițiile de 
șah tipărite în limba rusă in ultimii 
200 de ani, marea lui mindrie consti-

doamna 
prima

Școala și sport. Iată un despre care nu putem spune fi inedit. Aspecte din viața tuoasă a tineretului studios, surprinse în amfiteatre, în laboratoare, ca și pe terenurile de sport și-au găsit loc deseori în paginile ziarului nostru. Mai rar, însă, ni s-a oferit prilejul să relatăm fapte ca acelea pe care Ie vom reda în rîndurile de mai jos...Sîntem în curtea Liceului nr. 1 din Miercurea Ciuc (Liceu care, în anul 1968. și-a serbat trei secole de existență și a. cărui echipă de hochei s-a calificat în prima divizig.’a. Banapionatului • național !).Este recreație. în jurul nostril, larmă obișnuită. Ceva mai retrași, băieții prof. Emeric Mezei.întreaga clasă a Xl-a, 30 de elevi la număr, toți hocheiști, este adunată în curte. Vorhește Mezei. Subiectul pare captivant.' Cînd și cînd intervine cîte un elev. Da, discuția este intr-adevăr interesantă. S-au anunțat, iar acum se dezbat condițiile de participare la cea de a IlI-a tabără, de vară, a clasei de hochei, de la Lacul Sf. Ana. Proiecte? Cu adevărat frumoase. Din nou vor fi instalate pe marginea lacului corturile. Zece la număr. în mijlocul lor va trona, „gigantul", cortul, cu O capacitate de 40 de persoane. Aici ee va amenaja’ biicătăria. „Bucăta-

rul șef", Enteric Mezei, și-a stabilit de pe acum ajutoarele. Cîte patru în fiecare zi. Mereu altele. Toți băieții, fără excepție, trebuie să învețe să gătească. Cine știe ? De data asta, cămara va trebui improvizată într-o... groapă, nu ca anul trecut cînd, instalată într-un colț, în cortul gigant, a dat iama în ea un... urs. Atunci, ursul a păgubit băieții de 24 de pachete de unt. Pe toate le-a mîncat. Provizia taberei pe șase zile...Teodor Gherman va trebui neapărat să adauge bagajului său chitara. Ssara, în jurul focului, melodiile ce picliră din Strune au un mec ca nicăieri altunde. Și nu buie uitate nici mănușile de După hochei, a doua pasiune a vilor dintr-a Xl-a este boxul, prof. Mezei sportul cu nicilor săi fost inclus nament, de alături de alergările de fond în jurul lacului, de probele de sprint. In tabăra de Ia Lacul Sf. Ana va începe pregătirea propriu-zisă a elevilor pentru de hochei.

far- tre- box. ele- iar a găsit de cuviință că mănuși le dezvoltă voi- forța. Astfel, boxul a în programul de antre- vacanță, al hocheiștilor.
noul sezon competiționalmai sînt acești 30 de

că, din această primava- clasei a Xl-a a Liceului Miercurea Ciuc și-a cîș- tigat dreptul de participare în prima divizie a campionatului național de hochei, în care joacă formațiile Dinamo și Steaua din București ? In sezonul competițional 1972-1973, băieții lui Mezei au cucerit titlul de campioni orășenești, apoi de campioni județeni ; iar în final venit campioni naționali de Participînd în campionatul chei, Divizia B, aici, tot ei, pat primul loc în grupă, iar ciul de baraj cu formația Gheorghieni — pentru promovarea in Divizia A — elevii clasei a Xl-a au înscris adversarilor lor luri, în timp ce propriul scos doar de trei ori pucul tă...Succesul clasei a Xl-a a bătorit de profesorii și elevii liceului cu fastul cuvenit. Era și firesc. Satisfacția a fost generală. Expe- rie'nța cu clasa specială de hochei a reușit. Iar reușita, ca să nu rămî- nă un caz izolat, a determinat ca alte și alte clase speciale de hochei să ia ființă la Liceul nr. 1. clasele de hochei au intrat, pe... bandă rulantă. Hocheiul

au de- juniorl. de ho- au ocu-în me- Avîntulșapte go- portar a din poar-fost săr-

E T A T I»
pu- 

numai
tuind-o „Manualul de învățare", 
blicat în 1824, la Petersburg, în 
două sute de exemplare de cunoscutul 
precursor al șahului rus, A. Petrov. 
După cit se pare, exemplarul pe care 
îl deține Savinov este unul din cele 
două care s-au mai păstrat, celălalt 
— conținînd autograful editorului — 
aflîndu-se în Casa memorială 
din Leningrad.

Fost profesor de istorie și — 
pul liber — istoric al mișcării 
din Uniunea Sovietică, pave! 
se ocupă în prezent de răspîndirea 
sportului minții în rindul elevilor, fiind 
animatorul cercului de șah de la Casa 
pionierilor din Chișinău.

SFÎRȘITUL MECIULUI 
FLUIERAT DE... PRIMAR I

pușkin

în tim- 
șahiste 

Savinov

într-un mod original s-a încheiat, nu 
de mult, meciul de hochei din campio
natul elvețian dintre Lugano și Chaux 
de Fonds. întrerupt in repetate rin- 
duri de intervenția suporterilor celor 
două echipe, confruntarea — decisivă 
pentru stabilirea ierarhiei finale’ in 
prima ligă — părea fără șfîrșit, jucă 
torii celor două formații mai ’ mult.. 
parlamentînd decît patinînd ! !

In cele din urmă, primarul orașului 
Lugano a apărut pe gheață, oprind 
desfășurarea așa-zlsului joc. grație u- 
nel prevederi a legislației locale care 
prevede suspendarea oricărei distracții 
publice cu începere de la ora 11 noap
tea.

Căutînd să afle, a doua zi, cit de 
fundamentată a fost intervenția pri
marului, ziariștii au constatat că ono
rabilul șef al Consiliului municipal a- 
vusese dreptul să oprească meciul, ba- 
zîndu-se pe s lege votată la Lugano 
ta. ,. secolul al XVIH-iea ! j

Strașnici ____ ____ _____elevi ai lui Mezei I în componența de astăzi sînt din clasa a IX-a, din 1970. Atunci s-a înființat, la Liceul hr. 1 din Miercurea Ciuc, clasa specială a hocheiștilor. Și tot atunci, Mezei, profesorul de educație fizică, a fost numit antrenorul și dirigintele clasei. Ce a urmat ? O suită de succese în sport și la învățătură, de-a dreptul excepționale.Cum poate fi, de pildă, numit alt-

Aici, parcă, are asigurate la acest liceu toate premisele unei dezvoltări impetuoase, așa cum nu a cunoscut pînă în prezent nicăieri în țară., Pentru dezvoltarea lui, elevii liceului muncesc, se antrenează, și cu toții învață bine. Dar, iată că se apropie vacanța și, deocamdată, clasa specială, campionii, se pregătesc și ei să o întîm- pine...

Consemnăm totaeauna cu 
re, evenimentele fericite din viața 
sportivilor noștri. De data aceasta, 
„eroina" rîndurilor de fală este 
voleibalista Mariana Popescu, com
ponentă de bază a echipei Dinamo 
și a reprezentativei naționale, care 
a cucerit anul acesta titlul de cam
pioană balcanică. Alături de ea. Alexandru Ionescu, electronist la 
Studioul cinematografic București, 
Un fidel suporter al formației din 
șos. Ștefan cel Mare și. fără îndo
ială, al voleiului.

Ieri la prînz. Mariana și Alexan
dru s-au prezentat în fața ofițeru
lui de stare civilă, pronunțind. în 
prezența colegilor de echipă, a 
prietenilor și a rudelor, un hotărît ,.DA“.

Sport al curajului, tăți definitorii pentru , .poate fi ((și trebuie) învățat de la o vîrsță fragedă, pentru a se putea atinge culmile măiestriei. Ceea ce încearcă, de altfel, să demonstreze și cunoscutul specialist Rene Chiriac in lucrarea „Minirugby". Dedicată antrenorilor și profesorilor de educație fizică, preocupați de probleme sportului cu balonul oval, autorul pune la îndemîna celor interesați un npa- nual foarte util, însoțit de numeroase chinograme.
Rubrică redactată de

Emanuel FÂNTANEANU

PSEUDO-PUBUCITÂTE SPORTIVĂ
PRIMESC ta gazdă pentru cel puțin 

un an echipe din categoria superioară 
cu puncte puține. Adresați : campiona
tul Diviziei B.

JUCĂTOR rezervă Divizia A caut post 
titular Divizia B sau C ; prefer pro
vincia. Nae Navetistul — Loco.

SCHIMB locul ia în clasament cu lop 
ceva mai central Adresați : Post-restant 
— Cluj.

ANTRENOR capabil, pregătesc fun- 
dași-ofensivi pentru echipele eu înain
tare deficitară. Căsuța poștală A.

CAUT urgent golgeter. Poate fi și cu 
lovituri de la 11 metri. Adresați : Co
dașă — Regie.

AURESC rachete de tenis. 
Iile — România.

PREDAU lecții de înot cu 
clientului. Adresați : Fotbal 
Constanța.

Adresa :

p
M. T.» VALEA CHIO ARULUI. Să știți 

că iubitorii fotbalului nu sînt obligați 
să scrie versuri, ori de cîte ori pîșțigă. 
echipa favorită. Ne-am gîndit, 
du-vă versurile, _ 
cest lucru. . .

GHEORGHE 
lată rezultatele 
torul, alcătuită 
lotului de juniori U/ 
la desființarea ei : _ „
2— 4 cu Steaua, 1—3 cu Știința Timișoa
ra. 0—0 cu Știința Cluj, 3—1 cu Farul, 
7—1 cu Steagul roșu, 0—3. cu Petrolul,
3— 1 cu Rapid, 1—5 cu Progresul, 2—2
cu C.S.M.S. Iași, 2—2 cu U.T.A., 3—1 
cu Dinamo Bacău, 2—3 cu Crișana 
Oradea și 7—0 cu Minerul Lupeni. 2) 
în finala ediției 1966—67 a Cupei Ro
mâniei, Steaua a învins- cu 6—0 pe di
vizionara C, Foresta Fălticeni, care 
eliminase unsprezecelg Rapidului. 3) Da, 
în finala cu Steaua, ~ ‘ 2
a ratat 
minutul 
altfel, 
leze ’

IOAN ____.-T- - -.......................... - ..
cum știm cu toții, autorii golurilor 100, 
200, 300 și 400 au fost premiați de că
tre „Loto-Pronosport". Dar, clacă golul 
ai 500-lea va fi un autogol ? Autorul 
Iui va nrrmi un premiu pentru acest

-ș citrn-
că poate” nu știați a- .

NEAGU, SĂCELE. 1) 
obținute de echipa Vli- 
din foștii jucători ai 

' “'.E.F.A. 1962. pînă
1—0 cu Dinamo,

Foresta Fălticeni 
o lovitură de la 11 metri, în 
00. Mă îndoiesc, totuși, că, 

ar mal fi avut șanse să ega-

MARCUS, SATU MARE. „După

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

colacul 
Club —

pt. conf.
D. C. MAZILU 5

deschidă

COMUNA ROTENI. 
__  în ultima Vre_ 

Kevederea este, în orice caz 
catrenul 

medalie 
Berceanu :

ar fi culmea ! Dacă s-ar 
ar ploua eu autogoluri, 

se înre- 
s-ar da

gol î”. Asta 
întîmpla așa, 
Nu vedeți că iii nepremiate, 
gistreazft destule ! Dar dițpS 
și premii pentru treaba asta !

VASILE 1. NEAGU, CÎMPULUNG MUS
CEL. Bine au tăcut prietenii dv. că 
v-au contrazis : mingea respinsă de 
portar, la executarea unui penalty. 
POATE FI RELUATA DE CĂTRE JU
CĂTORUL CARE A EXECUTAT LO
VITURA. Numai dacă mingea, la o 
lovitură de la 11 metri a lovit bara și 
a revenit în teren, ea trebuie să fie 
reluată de alt Jucător decît cel care 
a executat lovitura.

I. GHINESCU. 
Unde ați stat „ascuns", 
me ? ’
piăoută. Să ascultăm. întîi, 
prin care cinstiți noua 
eare a cucerit-o. la lupte.

Cu colecția-i splendidă 
Meșterul Ion Corneanu 
Și-a propus, cred, să 
„Expoziția Berceanu !“

UN GRUP DE SPECTATORI 
SATU MARE. Nu trebuie confundate 
rezultatele neașteptate din fotbal (Stea
ua — Universitatea Craiova, Universita
tea Craiova — Steagur roșu) cu „sur-

prizele4' de genul acelora pentru care, 
echipa dv. favorită, Olimpia, și alte for
mații, au fost penalizate la sfîrșitul 

, campionatului trecut.
MARIUS MOGOȘ, CRAIOVA. „ 

s-a pus Ia adăpost de o surpriză 
plăcută. Dar, eu am așteptat mai 
de

.Rap’.d 
ne

mult
la această echipă. De aceea

întreb : să mai țin cu ea sau nu 
Intrebați-vă inima, nu pe mine ! De 
altfel, suporterului îi stă bin.e cu su
ferința. Ca și îndrăgostitului;..

MARIN DAN GAVRIL, CONSTANTA. 
Eu zic că se cuvine să mulțumim Ra- 
dio-televiziunil pentru spațiul pe care 
îl acordă transmisiunilor sportive, *“ 
general, și fotbalului. în special, 
uitați 
tea 
turnă, 
fixate 
radio, 
să se 
priza _

IONIȚA POTERÂȘU. CLUJ. 1) Te- 
nlsmanul Petre Mărmureanu a abando
nat activitatea competlțională, deve
nind antrenor. 2) Nu putem spune că 
jucătorii amintiți de dv. n-ar putea 
figura și ei în lotul național de fotbal. 
Să știți. însă, ca nu s-a mărit numărul 
jucătorilor. Tot în unsprezece, se joa
că !

R. TRAIAN, BUCUREȘTI. După CU1H 
ați putut constata, nu publicăm jocuri 
de cuvinte încrucișate, acrostihuri, mo- 
noverbe etc. informat, de ' ’

- , ....... ta
și fotbalului, în special. Nu 

că meciul Steaua — Universita- 
Craiova s-a desfășurat in noc- 
deci, în afara orelor dinainte 
pentru transmiterea etapei la 
Și, totuși, s-a găsit posibilitatea 
transmită o bună parte din re- 

a doua a partidei.

altfel,

și-a propusnici revista „Rebus- nu și 
publice. . . cronici sportive !

' Ilustrații: N. CLAUDIU
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CUPLAJULUI
PROGRESUL -
Încălțăminte

O activitate care poartă girul conducerii fabricii șiGlițwwUPf» ta locul de muncă Iți șppreșțe necontenit adepții, Ne-am convins de acest adevăr vizîtînd —• eu totul,., neoficial — una din unitățile socialiste din sectorul 3 al Capitalei, I.I.S. PROGRESUL — ÎNCĂLȚĂMINTE.Am sosit pvt cîteva minute înainte de ora J0, cînd salariații au pauza de mașă. Secretara comitetului de 
partid, tovarășa Qlga Pădurarii, ne-a propus să întrermem discuția în care 
ne aflam angajați :ț- Vreau să vă arăt ceva care bă- 
nuiesc că vă interesează...Și ne-a condus către o hală uriașă, caa a sectarului de croit fețe.Pră 10,03.,, Toți muipcitorii șî mun-

cltoarele se grupaseră pe culoarele dintre mașinile de lucru. Toată lumea executa exerciții do gimnastică. Exerciții de brațe, de trunchi, da respirație. Exerciții cu o gamă foarte variată, conduse chiar de piaistr1 din atelier, loan Bocancea și Ioan Dumitru Am notat cu atenție : ni
meni nu s-a eschivat de la această activitate extrem de interesantă si. mai ales, atit de uțilp. Timp de 5 minute, întregul polecțjv al acestui atelier ne-a oferit o demonstrație extrem de convingățofire a ceea ce înseamnă să practici CONȘTIENT exerciții menite șă te destindă în mod efectiv, după patru ore de muncit. Cinci minute de sănătate colectivă

activității 
sportive

UN SFÎRȘIT 
DE SĂPTĂMÎNĂ

H de masa
DEOSEBIT

tei

DE BOGAT
(Urmare din pap I)plăcută a exercițiului fizic, a jocului și cînțecului popular maramureșean.
UN MARE CROS 

LA BUZĂUCompetiția de cros organizată de ziarul „Viața Buzăului" își programează astăzi, ta ora 10, pe un traseu ales în centrul orașului, actul final. Cei mai buni alergători, calificați în etapa pe școli și asociații, își vor disputa întîietatea în cadrul a 7 categorii de vîrstă. După date statistice preliminare, cărora avem toate motivele să le dăm crezare, au participat pînă acum la întrecere peste 20 000 de țineri și tinere. Buzăul relansează ferm ideea Sportului de masă !
START ÎN

„CUPA STAȚIUNILOR"începînd de duminică va începe, la Ocnele Mari, tradiționala competiție de masă dotată cu „Cupa stațiunilor", organizată de Consiliul județean sindical și de C.J.EF.S. Vîlcea. Vor avea loc dispute la volei. handbal, fotbal și atletism, cu participarea sportivilor din Călimă- nești, Căciulata, Govora, Olănești și Ocnele Mari. întrecerile se vor desfășura săptămînal, urmînd ca Stațiunea care va acumula mai mare punctaj să cucerească trofeul pus în joc.Programul „week-end"-ului spor
tiv din orașul de pe Dunăre pre-

vede acțiuni numeroase1 șț șțracți- Vg- Pp ațeile Grădinii publice șe va desfășura un nou „Cros al fetelor" cu participarea tinerelor salariate de la I.I.S. Textila, Sănătatea și Comerțul. Poligonul orașului va găzdui întrecerile de tir dpțațe cu „Cupa Femina". în timp ce arena „Dunărea" va fi locul de disputare a unei competiții similare de nopice,Pe fluviu se vor întrece caiaciș- tii și canoiștii în tradiționala Cupă a sindicatelor.Ample acțiuni sînt prevăzute, de asemenea. în orașele Tecuci. Berești și Tg. Bujorului unde vor avea loc concursuri de cros, orientare turistică, volei, baschet, handbal.
„CROSUL CEAHLĂUL"Ziarul județean „Ceahlăul", organizează la Piatra Neamț pn mare cros popular deschis tuturor amatorilor alergării. Numărul partici- panților se estimează la 6 000. Câștigătorii vor primi cupe, oferite de redacție, și Diploma de onoare a filialei Neamț a Uniunii Ziariștilor din România.

★Adăugind la toate acestea marea acțiune cicloturistică din pădurea Ceala, de la Arad, crosurile populare de la Oradea și Baia Mare (despre care ziarul nostru a relatat în numerele sale trecute), primele acțiuni din cadrul „Săptămînii sporturilor ojimpice", avem în față o agendă bogată, variată, atractivă și care — fără îndoială ■ noaște un deplin succes.

al comitetului de partidîn cadrul unei scurte dar dense pauze sportive pe care sutele de practi- canți de la „Progresul — încălțăminte" o desfășoară nu numai eu Interes, dar ți cu pasiune.— Dacă vreți, să urcăm si ta e- tajul I...Sus, la primul etaj al clădiri! centrale, se află secția de cusut, pregătit și tras tălpnit. Alte sute de muncitori și muncitoare. La ora 10,08 si aici întreaga secție se afla angajată — ca și jos, la parter — în aceeași activitate de gimnastică. în frimțod celor care executau exercițiile, maiștrii Constantin Crișan și Maria Constantin. Și aici, așadar, 5 minute de repaoș activ, in cpdrul unui program de exerciții interesaniț și bine selecționat. Lg 10,10 programul s-a încheiat.— In acest interval de timp, de ta 10 la 10,10, colectivele principalelor secții din fabrică — ne-a dat explicații tovarășa Elena Tănăsescu, secretara psocjjțtieî sportive — Participă la exerciții de gimnastică, ionele de la 10—10,05, altele — după cum ați văzut si dv. — de la 10.05 la 10,10. Mai răniîn 20 de minute din pauza pentru masă ca salariatele fabricii să coboare în curte să ia o gustare...Curtea, (în paranteză fie spus) re prezintă ' un veritabil parc, cu si pomi umbroși, de ambele Dacă ai încerca să elimini din acest decor clădirile uriașe ale fabricii, a- flate în spate, ai fi tentat să crezi că miile de salariate de aici (în proporție de 75 la sută „Progresul — încălțăminte-’ are un profil feminin) se află undeva 1a iarbă, verde...De la tovarășa Păduraru aflăm că gimnastica la locul de muncă se practică în proporție da 85 Ia sută (adică în toate secțiile unde este posibil) — nu de ieri, de alaltăieri, ci de aproape 10 ani. Adică de la înființarea fabricii. Iată, într-un viitor apropiat salariații de aici vor sărbători un deceniu de cînd se afiâ în acest veritabil palat. Un palat al muncii creatoare, entuziaste, de înaltă calificare, de meritată prețuire. Nu

cilealei părți.

scăpăm din vedene să notăm faptul că produsele de încălțăminte realizate aici iau calea exportului, în numeroase țări de i:>e continent (Uniunea Sovietică, Iugoslavia. Cehoslovacia, Olanda, R. D. Germană, Belgia, R. F. Germania), din Africa (Libia, Sudan), din Orientul Apropiat (Kuweit) și, mai recțmt, îij S.U.A.— La randamentul sporit al muncii noastre contribuie nemijlocit și a- țeastă activitate de gimnastică, tina să remarce unul dintre muncitorii fabricii, Atanasc Savoy.Este un bărbat trecut de prima tinerețe, dar care ne vorbește cu o prospețime cuceritoare.— Eu practic exerciții de gimnastică si acasă, dimineața, la sculare și seara, de asemenea. Cite 10 minute de fiecare dată. Mă simt foarte bine. Cele 8 orc de muncă n'i SP par că trec pe nesimțite",Maria Lazăr, o muncitoare tînără, în jur de 20 de ani, se arată și ea mulțumită de inițiativa organizării gimnasticii lu locul de muncă : „După cele 5 micuțe de exerciții, am senzația că a dispărut oboseala după primele patru ore de producție. Ceea ce ne îndeamnă să practicăm exercițiile este și modul cum este alcătuit programul de către instructorii noștri ; aproape, în fiecare zi altul. Eu practic exerciții de gimnastică și a- casă, care.somn plcț,în . ....... -țjunea introducerii gimnasticii la locul de muncă poartă girul conducerii fabricii (director, ing. Constantin Nechita) si al comitetului de partid — comuniștii fiind primii care au îmbrățișat cu căldură această extrem de utilă activitate. Totodată ea s-a înfăptuit prin colaborarea care ș-a statornicit între cpiȚiițetul s dical (președinte. Pandit Neagu) asociația sportivă (președinte, i Tudor Rachieru, inginerul-șef al fabricii). Cu alte cuvinte, o acțiune cu baze solide, căreia succesul i-a fost hărăzit încă din start.

niai ales seara, înainte de c«l- Și pot să vă spun că am un liniștit, care mă reface com- după o zi de muncă".final, reținem alto detalii : ac-

Tibariu STAMA

LUPTĂ STRÎNSĂ SI INTERESANTĂ 
ÎN TURNEUL FEMININ DE ȘAH 

DE LÂ TIMISOARA

ULTIMELE VEȘTI DIN TABERELE
ECHIPELOR BUCUREȘTENEEtapa a 27-a a Diviziei A programează în acest final de campionat atît de fierbinte un nou cupla) interbucureștean, întîlniri aflate în centrul atenției iubitorilor da fotbal, indiferent de pozițiile pe care cele patru formații le ocupă în clasament- Steaua — Dinamo a fost întotdeauna un meci tare, iar acum, cînd dinamoviștii se gîndesc că liderul poate pierde la Ploiești, meciul lor cu Steaua capătă un plus de interes. Ce au făcut bucureștenele Ieri și ce vor face azi pînă la ora primei lovituri de balon ? Iată cîteva amănunte în plus față de cele prezentate în avancronica noastră de ieri.

Antrenament ușor, recuperare, plimbare — iată punctele cuprinse în programul comun, de la Șăftica. Ținînd seama de randamentul și rezultatul de mjercuri, de la Pițești, formația va rărriîne, probabil, aceeași. S-ar putea să fie utilizați Vlad, oare luat foarte bine la tineret. Răducanu, înapoiat eu niori din Italia. a evo-

încadrării mei bine ta joc a tînâ« rujul si talentatului Rotaru. Și o surpriză i s-ar putea să fie folosi» și alt jucător tînăr — Gh. Ene.
ȘPORTUL STUDENȚESC. Eugen Banciu, vicepreședinte al clubului, ne spunea ieri că cea mai importantă problemă râmîne pentru Sportul studențesc recuperarea lui Menea, Jurcă, Sandu, Leșeanu, Cazan, Moldoveana, adică mai mult do jumătate din e- chipă. Meciul de la Constanta a lăsat... urme serioase.- Studenții s-au aflat și ei tot la Șnagoy, ca și adversarii de azi, unde, sîmbătă, au făcut un nou antrenament, iar după- amiază o plimbare toate pentru o burii psihică. și... au pescuit, condiție fizică șl

Căml
LUCACI

DIN GREȘEALA

formații vor Snagov azi,Cele patru la Șăftica și stadion.
ÎN GREȘEALĂ!

veni da direct ta

DINAMO. După ce joi au evoluat în orașul lui Cornel Dinu, la Tîrgo- viște, dinamoviștii și-au continuat pregătirile la Săftica. Sîmbătă, echipa a făcut o plimbare la Sinaia, de unde s-a înapoiat seara. în acest timp, doi oameni de bază au continuat să rămînă departe de teren, de colegi. Chcran se afla la un nou control la centrul medical „23 August", iar Dcleanu piciorul în ghips și se pare va mai apărea pe gazon în
PETREANU

RAPID. Oaspeți obișnuiți ai . ... nului C.F.R. de lingă Gara de Nord, giuleștenii au preferat acum Șnago- vul. Sîmbătă, în programul echipei au fost cuprinse vizionarea unui film, un antrenament ușor, o plimbare, o ședință de pregătire tactică în ideea

EFERVESCENȚĂ LA GALAȚI

HANDBAL După cum se știe, între 
!7 și 29 iunie la Brașov, Hunedoara și 
București se vor desfășura turneele de 
calificare pentru cele două campionate 
divizionare (A și B) ale campionatului 
intern. Cea mai Importantă întrecere 
de acest gen va avea loc Ia Brașov, 
tinde își vor disputa șansa de a evolua 
anul viitor în Divizia A. patru echipe 
masculine și patru feminine. Repent, a 
fost alcătuit și programul acestor jo
curi : 27 iunie (de la ora 14,45) : Mu
reșul Tg. Mureș-Universitatea Iași (f). 
Progresul București-Ualversitatea Cluj 
(t)> Voința Bucurcștl-Politehnica Galați 
(m) Carom-A-S.A. Tg. Mureș On) ; 28 
IUNIE : Mureșul Tg. Mureș-Universita
tea Cluj. Progresul București-Univerși- 
tatea iași, Voința București-A.S.A. Tg. 
Mureș, Carom-Politehnica Galați ; 29
IUNIE : Universitatea Iașl-Unlversitatea 
Clu.I, Progresul București-Mureșul Tg. 
Mvrrș, Politehnica Galatl-A.S.A. Tg. 
Mureș, Voința București-Carom. Meciu
rile vor avea loc pe terenul Dinamo, 
undo dimineața au loc partidele ds ca
lificam pentru Divizia B. seria I mascu
lin Rafinăria Teleajen. Celuloza Călărași 
șl Victoria Sf. Gheorghe) și seria a 
II-a feminin (Jiul Petroșani. Voința 
Rădăuți, Argeșoana Pitești, Știința Ba
căul. La București, se vor disputa în- 
ttlntrile seriei I feminin (Constructorul, 
Geologia, P.T.T. — toate din. București) 
pe terenul Voința, de la ora 18, iar la 
Hunedoara se întrec formațiile din se
ria a Tr-a masculin (Știința Lovrin, Vo
ința Sighișoara, Tehnometai Timișoara).

LUPTE De curînd a, avut ioc., în Sa- 
la sporturilor din Pitești, întîlnirea in
ternațională de lupte greco-romane din
tre formațiile C.S. Pitești clasată po pri
mul loc în seria I a Diviziei A șl Pa- 
favag Wroclaw (Polonia) locul secund 
în prima ligă a campionatului polonez. 
Partidele, la toate cele 10 categorii, au 
fost extrem de echilibrate. De altfel 
rezultatul final evidențiază cu prisosin
ță acest aspect : 5—5. Dintre luptătorii 
piteștem au obținut victorii s-au au ter
minat la egalitate I. Delcanu (cat. 43 
kg), N, Bădălan (cat. 52 kg), N. Olaru 
(cat. 57 kg), M. Botilă (cat. 62 kg). M- 
Văcăroiu (cat. 68 kg) și A. Bucov (cat. 
4- 100 kg) • In Sala sporturilor din 
Craiova s-au disputat, zilele trecute, 
finalele campionatului școlilor sportive 
de lupte greco-romane. Au participat 
6 echipe : Iată clasamentul final : 1.
ȘC. SP, 2 CONSTANȚA (antrenor C. 
ofițerescu) 53 p„ 2. Șc. sp. 2 Galați (an
trenor I. Donose) 42 p., 3. Șc. sp. Lugoj 
(antrenor A. Ciosa) 33 p.. 4. Șc. sp. 
Brașovia Brașov 32 p.. 5. Șc. sp. Olim
pia Craiova 26 p„ 6. Șc. sp. Gloria A- 
rad 24 p. învingătorii pe categorii : 
48 kg — Vasile Săsărma-a (Arad), 52 kg 
— Ion Anton (Constanța), 56 kg — 
Siml Salop (Constanța), 60 kg — Ale
xandru Neagu (Constanța), 65 kg —
Nelu Marinescu (Brașov), 70 kg — Con
stant?.! Stănescu (Craiova). 75 kg — 
Vlorel Gahor (Galați), 81 kg — Viorel 
Mihai (Galați), 87 kg — Ion Tirizică 
(Constanța) șl + 87 kg — Nicolae 
Sghlrea (Lugoj).

JUDO In sala Floreasca din Capitală 
s-au desfășurat, joi și vineri, întreceri
le tradiționalei competiții de judo „Cu
pa Olimpia". La aceste confruntări 
participat sportivi și sportive din 
bucile și asociațiile bucureștene. 
primit clasați — masculin : cat. 58
1. Constantin Gruia (Olimpia), 2. 
Stoica (Universitatea), 3, Ion 
(Șc. sp. 1) și Șandcn- Szdcs (Șc. sp. 2); 
cat. 63 kg : 1- Ilie Papa (Metalul). 2. 
Ion Diacon-escu (Șc. sp. 1), 3. Nicușor 
Pasăre (Universitatea) și Adrian Luca 
(Șc. sp. 2) : cat. 65 kg : 1. Ovldiu Co- 
jocaru (Universitatea). 2. Petre Moțiu 
(Olimpia), 3. Petre Bnache (Șc. sp. 1) 
și Ion Lache (Universitatea) ; cat. 71) 
kg : 1. Vasile. Rusnac (Universitatea), 2. 
Ciprian Marinescu (Șc. șp. 1), 3. Gheor
ghe Barbu (Șc. sp. 1) șl Mlhai Constan- 
tinescu (A.S.E.) ; cat. 75 kg : 1. Victor 
Popovici (Universitatea) .2. Ioan Pe
trol (Universitatea), 3. Ion Cherebeț 
(Olimpia) șl Marin Anger (Șc. șp. 2): 
cat. 80 kg : 1. qheprghe Ungureanu 
(A.S.E.). 2. Ervin Fekeyaș (Universita
tea) : 3. Viorel Mălutan (I.O.R.) și Con
stantin Marinescu (Energia) ; cat. 85 
kg : 1. Constantin Știrbu (A.S.E.),
2. Ștefan Nuță (Energia), 3. Horia VI-
șan (Universitatea) și Mlhai Huzun 
(Olimpia) ; feminin : cat. 50 kg : 1.
Adriana Dinu '(01’mpia), 2. Emilia Co- 
man (I.O.R.), 3. Eugenia Bîgiu (Olimpia) 
și Mariana Pitulice (Energia) : cat. 58 
kg ; 1. Geta Angelescu (Metalul), 2. 
Ecaterina Polynoș (Energia), 3. Rodiea 
Soveja (Energia) și Virginia G-rosu 
(Olimpia) ; cat. +60 kg 1. ioana Ilies
cu (Metalul) 2. Silvia Petrescu (Olim
pia). Echipe : — masculin : 1. Universi
tatea 26 p„ 2. Olimpia 19 p., 3 Metalul 
15 p. ; feminin : 1. Olimpia 9 p., 2. Me
talul 5 p.. 3. Energia 4 p.

au 
du
rată 
kg : 
Ion 

Marian

SCRIMA In vederea principalelor 
competiții din cursul acestei veri — 
campionatele mondiale, ce vor avea loc 
la Gotebprg de la 2 la 13 Iulie și tur
neul din. cadrul Universiadei de la 
Moscova (25—28 august) — forul nostru 
de specialitate a alcătuit loturile, _ din 
care urmează să aleagă pentru fiecare 
din cele două mari întreceri elementele 
corespunzătoare. Loturile cuprind, pe 
lingă trăgătorii consacrați, cu o bogată 
experiență competițională, și o serie de 
elemente tinere, apreciate de antrenorii 
federali a avea perspective certe de 
progres. Dintre cei desemnați în lotu
rile amintite menționăm pe : Ileana 
Gyulai, Ana Pasc», Ecaterina Stahl, Su- 
zana Ardeleana. Magda Bartoș (floretă 
tete). Mihai Țiu, Tudor Petruș, Con
stantin Nicolescu, Ștefan Ardeleanu, Au
rel ștefan. Paul Kuki (floretă bărbați). 
Dan irimicîuc, Dan Popescu, Alexandru 
Nilcă, Cornel Marin. Gheorghe Culcea. 
Constantin Nicolae (sabie). Alexandrii 
tstrate. Constantin Duțu. Anton Pon- 
graț. Nicolae lorgu, Ion Popa (spadă) 
Loturile sînt susceptibile de amplificări 
cu o serie de trăgători care, reținuți de 
probleme școlare (in special, pregătirea 
examenului de bacalaureat și cel de ad
mitere în facultăți), nu pot începe de 
acum pregătirea specială în vederea 
marilor competiții.

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
ora 9 : campionatul republican șco
lar și Concursul republican de pri
măvară.

CARTING. Traseul str. Cimpina— 
Mănăstirea Cașin, ora 9 : etapa a 
ni-a a „Cupei Semănătoarea".

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora
9.30 : Steaua—Dinamo (tineret-rezer- 
ve) ; stadionul Giulești, ora 9,30 : 
Rapid—Sportul studențesc (tineret 
rezerve) ; stadionul „23 August", ora
17.30 : Rapid—Sportul studențesc
(Biv. A) ; ora 19,15 : steaua-Dinamo 
(Biv A) ; stadionul Metalul ora 11 : 
Metalul Buc.—Chimia Rm. Vîlcea ; 
teren Dinamo : Dinamo Obor—voința 
Buc. ; teren Electronica • Electroni
ca—Sirena ; teren Flacăra : Flacăra

Sala „23 August", 
amicală București— 
junioare).
Tineretului, ora 10 :

roșie—T.M.B. : teren Laromet : La ro
mei—Azotul Slobozia ; teren Auto
buzul : Autobuzul—Tehnometal (toate 
aceste meciuri din Divizia C var în
cepe la ora 11).

GIMNASTICA, 
ora 9 : întîlnirea 
Sofia (juniori șl

ÎNOT. Ștrardui
România—Iran.

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
11 : Școlarul—Mureșul Tg. Mureș 
(div. A) Și meciul Internațional Ro
mânia (juniori)—Iran.

RUGBY. Teren Gloria, ora 9 : Glo
ria—Sportul studențesc (div. A) ; 
stadionul Steaua, ora 10,30 : Steaua— 
Farul constanța (div. A).

Ajuns 1a jumătatea desfășurării sale, turneul de șah de ta Timișoara nu-și dezminte reputația u- neia dintre cele mai puternice competiții feminine organizate pe plan mondial în actualul sezon. 14 concurente — 14 maestre internaționale (!), iată un raport care nu se în- tîlnește chiar atît de des în arena tablei cu pătrate albe și negre.Prima parte a concursului — fără să fi limpezit definitiv apele — a conturat grupul liderelor din care se va alege, peste o săptămînă, In- vingătoarea. Fruntașele sînt, în general, cele pe care le prevedeam, din eșalonul de elită nelipsind campioana noastră națională Elisabeta 
Polihroniade și fosta deținătoare a titlului Gertrude Bamnstarck (mai energică și mai activă de 1a o rundă 1a alta), Ira Levitina (fostul „copil minune" al șahului feminin sovietic), astăzi — la 21 de ani — 
o jucătoare matură, puternică, ale cărei pairtide le studiază cu toată atenția Nona Gaprindașvili, deținătoarea titlului, văzînd în ea o prezumtivă adversară în meciul direct — Zsuzsa Veroci, multiplă campioană a Ungariei, calificată. în turneul interzonal, poloneza Ana 
Jurczynska, cehoslovaca Kveta Ere- 
tova, iugoslava Tereza Stadler și altele. Remarcabil ni se pare faptul că. pe lingă Polihroniade și 
Baumstarck „piesele" noastre de bază la acest turneu, și-au ameliorat situația din concurs Suzana 
Makai și Rodiea Reicher, ambele puțind — prințr-un finiș bun — să le tatoneze pe fruntașele clasamentului.Dar, desigur, mai sînt de jucat 6 runde, distanță apreciabilă, care poate provoca serioase modificări

în situația actuală de pe tabel. Și mai este, derbyul dintre Polihro
niade și Levitina, așteptat aici, 1a Timișoara, cu maximum interes.Pînă atunci, transcriem o bună realizare a campioanei noastre, obținută ta startul concursului, cu scurtele adnotări ale maestrului Serban Neamțu.

ALB : Polihroniade
NEGRU ; Troianska

APĂRAREA SICILIANA

l.e4 că, 2.CÎ3 e6, 3.d4 c:d4, 4.C:d4 
a6 (Varianta Pauitaen modernă, care duce ta un joc foarte tăios, cu șanse de ambele părți), 5.Nd3 (Cu această mutare Fischer a obținut o frumoasă victorie în meciul cu Petrosian). 5..-Nc5, 6.Cb3 Na.7, 7.cl
Cc6, 8.De2 Dc7 ? (O mutare neobișnuită .și care nu va scontate), 9.Cc3 d6, 
ll.D:e3 Ce5, 12.0—0 Cfg4 (începutul unui care va fi respins dealbelor), X4.Dg3 h5, 15.Ne2 h4, 16. 
Df4 gă ? (Consecvent, dar... incorect. Mai bine era 16...Cf6), 17.D:g5 
f6, 18.Df4 Tg8, 19.h3 Dh7, 2O.Tcdl (Pppibil era .și ^Q.h:g4. Polihroniade preferă. însă, să întarească presiunea asupra poziției negre) 2O...Ch6, 
21-D:f6 Chf7 (Cu doi pioni în plus și o poziție net superioară, campioana noastră decide repede partida în favoarea sa). A mai urmat: 
22.a3 Tg6, 23.Df4 Dg7, 24.Rhl Nd7, 
25.Nh5 Tf6, 26.De3 Re7, 27.N:f7 
R:f7, 28.f4 Tg8, 29.Tf2 Cc6, 3O.T:d6 
Rg6, 31.e5 Tff8, 32.Î5+ Rh7, 33.f6 
Dg6, 34.Tfd2 și negul cedează.

P. ARCAN, coresp. județean
în avanpremiera etapei a XXIV-a de rugby

DINAMO A DEPĂȘIT NET PE RULMENTUL
Stadionul Olimpia din Capitală a fost 

ieri după-amiază, gazda intîlnirii dintre 
echipele Dinamo și ’ " ’
contind pentru etapa 
plonatului diviziei A 

partida, '
tehnic și spectacular 
dcțminată de jucătorii bueureșteni, 
au reușit să tovL-gătC-l
30—11 (9—4). Meciul a început,
surprinderea generală, în nota de supe
rioritate a oaspeților, care reușesc să 
deschidă scorul, înscriind în min. 1, prin 
Mihăilă, o încercare, ca urmare a unei 
neatenții grave, a apărătorilor formației 
gazdă. Dar. ofensiva bîrlădenilor ~ ~ 
dovedit a fi un simplu „f~- 
dinamoviștii punînd 
și inițiind atac după 
adverse. Dominarea 
urmări, bucureștenii 
situația pe tabela de

fără a se

Rulmentul Bîrlad, 
a XXIV-a a 
de x'ugby. 
ridica la un 
deosebit, a

cam-
să termine învingători

nivel 
fost 
caro 

cu 
spre

s-a
..foc de paie", 

stăpîhire pe joc 
atac spre buturile 
nu rămine fără 
echilibrând repede 
marcaj, reușind ca

pînă ■ la sîîrșitui reprizei să înscrie prin 
Nicolescu — o lovitură de picior căzută, 
Nica — o încercare, transformată de 
Florescu. Și în repriza următoare cei 
care manifestă mai multă acurateța în 
joc, dovedindu-se superiori la margine 
și în grămezi, sînt toț rugbyștii dinam°- 
vlști. Ei constring pe oaspeți la o apă
rare cit mai strînsă, care nu reușește, 
însă, să limiteze proporțiile scorului. 
Drept urmare, Dinamo își mărește avan
tajul prin transformarea unei lovituri 
de pedeapsă de către Nica. tot el fiind 
și autorul unei încercări. In acest mo
ment, Rulmentul reduce din handicap, 
Peiu transformînd lovitura de pedeapsă 
dictată da arbitru, Borei (încercare), 
Constantin (încercare), Nica (transfor
mare), Iftimie (încercare) realizează noi 
puncte pentru Dinamo. Bîrlădsanul Bițu 
(încercare) stabilește scorul final. A ar
bitrat bine, Al. Lemneanu. (O. GUȚU)

A LUAT SFIRSIT TURNEUL DE RUGBY
AL ȘCOLILOR PROFESIONALE DIN M.T.TcStadionul Giu'lești din Capitală găzduit în cursul zilei de ieria - --------ultimul act al turneului final al 

campionatului de rugby al școlilor 
profesionale și liceelor industriale 
din cadrul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor. A fost o întrecere deosebit de importantă pentru viitorul rugbyului de la noi. ta care au participat opt echipe din țară (Iași. Cluj, Oradea, Galați, 
Constanța. Ploiești si București — cu două formații).în cursul dimineții s-a disputat întîlnirea dintre Școala profesională 
C. F- din Constanța (antrenor M. Mihai) și Școala profesională C. F. 
din Oradea (antrenor V. Vînătoru), care avea șă desemneze pe ocupantele locurilor 3—4 din cadrul acestui turneu. Partida — în ciuda scorului la care s-a terminat, cit și 
a faptului că echipa din Oradea este formată de numai patru luni — a plăcut, fiind foarte disputată și presărată cu multe faze frumoase. Constănțenli. care au învins cu 30—3 (12—0). au dominat net această confruntare. Ei au practicat un joc deschis, foarte bun pe linia de treisferturi. dovedind încă o data că orașul Constanța a deve-

nit centru rugbystic de seamă în țara noastră.După amiază, am asistat la finala turneului (locurile 1—2), între formațiile bucureștene Școala profesională C. F. (antrenor H. Stan) și 
Liceul industrial transporturi (S. Veiselberg). O partidă agreabilă de bun nivel tehnic. Prima repriză a adus după pumai 5 . minute o încercare realizată de Fieraru (Sc.) și scorul de 4—0 a rămas pînă la sfîr- șitul reprizei. în a doua parte a jocului, formația liceului, superioară, categoric, a reușit să cîștige cu 7—4 (0—4), prin punctele înscrise de Șișu (încerc, și l.p.).Deci, cîștigătoarea turneului : formația Liceului industrial transpor
turi din București. (M. FR.).

RADU NUNWEILLER

DUMITRU

sezon. în cazul lui Dumitraclia nimic cert, medicul avînd verdictul înaintea partide»
evurile pe făgașul lor regulamentar. wh*Față în față cu reacția" violentă a publicului, N. Rainea n-a mai reușit să stăpînească jocul neintervenind hotărît pentru a curma „actele repetate de indis
ciplină ale jucătorilor ambelor 
echipe". în plus, arată observatorul șeala facă doua.

Niculae Hainea ; trei stele pentru arbitrajul din meciul F. C. Constanța — Sportul studențesc ! Și, cum este vorba de un „cavaler al fluierului" cu o bună carte. de vizită, prezența sa, cu cea mai slabă notație, în etapa de miercuri, nu poate fi luată ca up fapt fivers. De altfel, și observatorul federal, Robert Cos- 
moc, a considerat necesar să se oprească mai mult, în raportul său, asupra arbitrajului, deficitar sub toate aspectele.Totul avea să pornească de la prima greșeală de arbitraj : validarea golului înscris de bucu- reșteni, dintr-o flagrantă poziție de ofsaid. Este adevărat că tu- șierul Ștefănescu — notat de observator cu 4 — nu -a semnalat nimic, dînd dovadă de o inadmisibilă lipsă de atenție, dar aceasta nu micșorează prea mult vina arbitrului de centru, care — arată 
Robert Cosmoc — „se afla aproa
pe de fază." și avea, deci, posibilitatea și datoria de a repara greșeala tușierului, de a repune lu- Comisia de disciplină ! (J.B.)

federal, cu gîndul 1a gre- comisă, N. Rainea avea să una nouă, în repriza a 
„acordind cu ușurință o lo

vitură de la 11 data aceasta, în F. C. Constanța, fel conducerea : 
involuntar".Prestația necorespunzătoare a arbitrului N, Rainea nu nervozitatea excesivă și din tribune și, mai dinea unor spectatori pauză, au încercat să iască cu arbitrul șl cu jucătorii Sportului studențesc. Moldoveanu a și fost lovit! Subiecte nedorite, atît pentru Colegiul central al arbitrilor, cit și pentru

metri (n.n. : de favoarea echipei care a luat ast- 2—1) Ia un henț

scuză din teren ales atitu- care, la se războ-

repeta 
apară 

frumos

STEAUA. Program de menținere a pregătirii fizice în tabăra militarilor.
da rezultatele

10.Ne3 N:e3.
Cf6, 13.Tacl atac hazardat conducătoarea

antrenor întîmplarea a 
de neplăcută, pentru schi-

cent însă, 
în spital cu o 
ră, căpătată în 
bal I

Dacă pentru 
fost destul 
orii echipei Austriei ea a fost... salva
toare, deoarece balonul rotund a înce- 

‘ lorput să zboare din nou in taberele 
de la poalele Alpilor.

ȘEPCILE LUI 
BOBBY CHARLTON

nevoit să explice in ' — — nu aconti-

reprezentind

Toni Sailer... victima, fotbalului!

■Ife

TONI SAILER ȘI FOTBALUL
în cursul iernii trecute, renumitul 

schior austriac Toni Sailer, de nenumă
rate orj campion olimpic, iar actual
mente antrenorul lotului austriac, a luat 
o măsură menită a-i feri pe componen
ța reprezentativei de traumatisme inu
tile. Li s-a interzis să joace fotbal, sport 
pe care ei îl practicau cu plăcere. Re- 

Toni Sailer a fost internat 
gravă întindere mu scul a- 
cursul unui meci de fot-

Unul din marile magazine londoneze 
specializat în vinzarea de pălării, a avut 
de curînd o fericită idee de reclamă a 
produselor sale : a expus în vitrine 106 
modele foarte frumoase, 
celebra colecție de șepci a fui Bobby 
Charlton. El a făcut această coîecție 
adunind șcpcile oferite drept amintire 
de liga engleză de fotbal pentru fie
care meci internațional în care a jucat.

ba domiciliul său, colecția de șepci

ocupă trei vitrine primite în dar de la 
marinarii comerciali britanici, mari a- 
matori ai fotbalului. Magazinul despre 
care am vorbit mai sus s-a oferit să 
cuiȚipere originala colecție spre a-i servi 
ca reclamă permanentă, dar celebrul 
internațional englez a refuzat ademeni- 
toarea ofertă, preferind să se bucure 
singur șepcile ce îi evpcă atitea a- 
riiintiri.

A FLUIERAT PAPAGALUL...
La toate meciurile pe care fusese de

legat să le arbitreze, brazilianul Euge
nio Da Silva, arbitrul de categoria 1 ve
nei) însoțit de papagalul său. care de 
pe acoperișul tribunelor își privea liniș
tit stăpînul oficiind pe gazon. Numai 
că de la o vreme, pasărea amatoare

CONSFĂTUIRE A CONDUCĂTORILOR
Șl ANTRENORILOR ECHIPELOR DE DIVIZIA A DE FOTBALMîine dimineață are loc, la sediul F.R.F., o reuniune a conducătorilor și antrenorilor echipelor de Divizia A. Tn cadrul acestei reuniuni, antrenorul echipei naționale, Valentin Stănescu, va pre-

zenta programul de pregătire a lotului reprezentativ pentru sezonul de toamnă și vor fi discutate și alte probleme ale activității curente și de perspectivă.

de fotbal a mai adăugat o sene de su
nete repertoriului său și așa destul de 
bogat. A învățat să imite fluierul arbi
trului cu o perfecțiune care uimea pe 
jucători și spectatori, ba chiar și pe 
bietul da Silva, . *,
mijlocul nedumeririi ’ generale că 
fluierat el și câ meciul poate să 
nue.

Cum cazurile continuau să se 
i s-a interzis arbitrului să mai 
pe stadion cu papagalul său, i 
colorat și foarte simpatic, dar sursă a 
numeroase buclucuri. Meciul de cupă 
dintre Bahia și Fluminense, de exemplu, 
a trebuit să fie rejucat din cauza pa
pagalului care a fluierat tocmai la o 
fază de gol, provocînd un mare scan
dal ’

Pasărea a trebuit să fie închisă în co
livie la domiciliu, dar și aici continuă 
să fluiere și să repete la infinit adjec
tivele cu care spectatorii îi gratulau 
stăpînul în cursul meciurilor și pe care 
le-a învățat pe de rost. Cum însă da 
Silva are acum o suspendare de șase 
luni, această atmosferă familiară de sta
dion, creată de papagalul său, nu poate 
decît să-1 bucure...
A. PONOMAREV NU MAI ESTE

Fostul international sovietic de fotbal 
Aleksandr Ponomarev a decedat la 
Moscova in urma unei lungi maladii. 
Aleksandr Ponomarev unul dintre cei

mal buni atacanțl de fotbal în vremea 
sa, a fosț mult timp antrenor al repre
zentativei sovietice.

HEYLENS — FRACTURA 
DE PERONEU

Reintrat recent după un accident mai 
iung, în finala Cupei Belgiei. încheiată 
cu victoria echipei sale (Anderlecht —

„Trecutul și viitorul așa își 
intitulează explicația revista ma
ghiară „Labdarugas", care publică 
pe copertă această imagine. Ea îl 
reprezintă pe Jozșef Bozsik, rfe 100 
ori selecționat în prima reprezen
tativă a Ungariei și pe fiul său Peter, în vârstă de 12 ani, un real 
talent, care joacă — deocamdată — 
in echipa de pitici a echipei Hon- 
ved. Poate, peste cîțiva ani, vom 
auzi și de un Bozsik-junior...
Standard 1—0). cunoscutul internațional 
belgian Georges Heylens a suferit o 
nouă contuzie, de data aceasta mult mal 
gravă. Contrat la o minge aeriană de 
Musovici. fundașul lui Anderlecht. a 
trebuit să părăsească terenul în minu
tul 3. medicii diagnosticând o gravă frac
tură de peroneu și smulgerea ligamen
telor piciorului sting.

După opinia unuia din conducătorii 
clubului din Bruxelles, cunoscutul jucă
tor nu-și va putea relua antrenamen
tele înaintea sfirșitulul acestui an, acci
dentul producindu-se în apropierea glez
nei. acolo unde Heylens a mai fost se
rios accidentat — în două rânduri — 
in actualul sezon.

CRUYFF LA BARCELONA ?
Johann Cruyff, cei mai popular jucă

tor de fotbal din Olanda.. ii .fost soli
citat să joace in sezonul viitor Tă: echipa 
spaniolă C.F. Barcelona. Conducerea 
clubului Ajax Amsterdam poartă tra
tative cu echipa spanttflă, dăr transfe
rul lui Cruyff nu este țlgopapidată o 
certitudine.

CUM SE PĂTRUNDE PE... WEMBLEY
E bine cunoscută tuturor Iubitori

lor cu balpțiul rotund panica în care 
se află „bietul microbist" în ziua fi
nalei Cupei Angliei, atunci cind nu 
arc bilet de intrare.

La ultima finală, o mașină de de
panare a societății londoneze de elec
tricitate a lăsat la poartă trei lucră
tori încărcați cu scule, sțrme. ca
bluri și crampoang. care au fost 1- 
mediat lăsați să intre deoarece pre
tindeau oă au fost chemați să re
pare o pană de curent apărută la 
vestiare. Erau, doar, spectatori... Alt 
„truc" des întrebuințat este acela 
al „fratelui mai mic", care apare 
transpirat în fața intrării jucători
lor. aducînd pe umăr o pereche de 
ghete pe care scrie : .Charlton, Gra-

ves sau Best". Acesta pretinde că 
sînt ghetele preferate ale fratelui său 
mai mare și trebuie să i le predea 
imediat, deoarece le-a uitat la ple
care. Metoda e cunoscută, dar adesea 
controlorii închid ochii... Mai există 
și chelnerul, îmbrăcat în bluză ima
culată, ținind o tavă, pahare și sticle.

Dar cel mai utilizat „truc" este a- 
eela al microbiștilor, care dorm 
noaptea Pe stadion ascunși în cele 
mai neașteptate cotloane. La ultima 
ediție a Cupei, unii au reușit să 
sape un tunel din curtea unei case 
vecine pînă înțr-un ioc mai retras 
din preajma toaletelor .' Construit cu 
multă dibăcie, el a fost totuși des. 
coperlt în ultimul moment !

—



TURNEUL DE TENIS FORO ITALICO

ILIE NASTASE ÎNVINGE NET PE KODES: 6-2, 6-2
in semifinale, reprezentantul nostru Intilnește pe Bertolucci iar Okker pe Orantes

MWZțfi lume
ROMA, 9 (prin telefon). — Iile 

Nastase continuă seria victoriilor la scor, în campionatele internaționale de tenis ale Italiei, care au ajuns în stadiul semifinalelor. în cel mai așteptat meci al după amiezii de 
simbătâ, la P'oro Italico, campionul român l-a surclasat pe cehoslovacul Jan Kodes, acc-lași pe care-1 învingea tot aci. în finala ediției din anul 1970. Nastase cîstigă acum cu <3—2, 6—2 !Intr-un alt sfert de finală de a- 
tracție, olandezul Tom Okker l-a învins din nou pe asul american 
.Stan Smith. în două seturi : 7—
6—3. Celelalte „sferturi" s-au înche

iat cu rezultatele i Paolo Bertolucci 
(Italia) — Jan Hrebec (Cehoslovacia) 4- -6, 6—2, 7—5 ; Manuel Orantes(Spania) — Peter Szoke (Ungaria) 6—4, 6—2. în optimi, Orantes eliminase cu 6—4. 6—1 pe iugoslavul 
Bora lovanovici, iar Hrebeo trecuse cu 6—4, 6—2 de portoricanul Char- litto Pasarell. Prin tie-break se departajase Kodes, în primul . set, do chilianul Patricio Cornejo : 7—6,
6— 2. Apoi Bertolucci l-a Învins pe francezul Patrice Dominguez, cu
7- 5. 6—3.Iată acum programul semifinalelor,, programate pentru duminică după amiază : Ilie Nastase—Paolo Berto

lucci și Manuel Orantes—Tom Okker. 
în sferturile de finală feminine s-au înregistrat rezultatele : Chris 

Evert (S.U.A.) — Katja Ebbînghaus (R.F.G.) 4—6, 6—1, 6—1 ; Evonne Goolagong (Australia) — Rita To
manova (Cehoslovacia) 6—0, 6—3 ;Helga Masthoff (R.F.G.) — Linda Tuero (S.U.A.) 6—-3, 6-—0 ; ■ VlaștaVopîckova (Cehoslovacia) —■ Kris Kemmer (S.U.A.) 6—4. 6—4.Intr-Un meci contînd pentru turul trei al probei de dublu masculin, americanii Smith și Lutz au eliminat perechea Metre veil (U.R.S.S.) — Tiriac (România) cu 7—6,. 1—6, 6—3.

UN SUCCES AL BOXULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

ÎNTRECERILE PRIETENEȘTI DINTRE SPORTIVII ROMÂNI Șl IRANIENI

ANCA GROZA 2:27,6 LA 200 m DELFIN
UN VALOROS RECORD NATIONALîntrecerii? întîlnirii amicale dintre înotătorii români șl cei iranieni ati debutat ieri (iupă-amiasă, la piscina do 50 rn din ștrandul Tineretului, cu un promițător record al celei mai hune sportive din țară. Anca fi roza. Ir.otătoarea dinamovistă. pregătită în prezent de Cristina Balaban—Șopti - reanu, a luat startul în cursa de 200 m delfin convinsă de posibilitatea obținerii unui rezultat bun După prima ..sută‘\ cronometrată în b9,8 (cu 1.4 sec mai mult decît recordul ei la 100 m !), toată lumea era convinsă că vechiul record <2:30,3) va fi corectat. Multipla noastră campioană și recordmană a parcurs și celelalte două lungimi într-un ritm susținut, astfel că în final cele trei cronometre pentru bucureșteancă 2:27,6, timp 2,7 sec», .mai rb,un. decît vechiul, cord. Performanța Ancăi foărte bună pentru actualul ei din de pregătire și constituie o primă promisiune a talentatei sportive

lungimi că indicau cu re- Groza este sța-

înaintea campionatelor mondiale de ia Belgîrd.în celelalte ale sportivilor formanțe mai tehnice : Groza nioare 2-44,4 : 61,11, da (Iran) 70,3 ; 100 m liber (f) : Daniela Georgescu 66,7, Eugenia Cr.is- tescu 67.S, Shole Mahoutian (Iran) 1:31,4 : 100 m liber (b) : M. slavic57,2, Z. Oprițescu 57.3, H. Songeani (Iran) 61.0 ; 100 m bras (f) : AncaGeorgescu 1:21,5 Adelina Hidos 1:24.5 ; 100 m bras (b) : O. Resler1:12,7. L,. Șoptereanu 1:14,8, A. Haz- rati (Iran) 1:19,3; 100 m spate (!) :I avinlâ Dbnia 1:14.4 ; 100 m spate(h): D. ’-Gro|»an 64.9, D. Wetterneck 65.4. R. Kamrani (Iran) 1:14,3: 200 m mixt (b) : Anca Groza 2:41,4 ; 400 m liber (b) : M. Slavic 4:30.3, E. Aimer 4:34.2, G. Fereidun (Iran)

probe victorii clare români, dar eu per- modeste. Rezultate 200 m deliii» (f) : Anca2:27,6 — nou record de se- și junioare. Siegrid Slecian 100 m delfin (b) : I. Miclăuș D. Wetterneck 63,6. M. Geava-

5:15,7 ; . 400 niCristescu 5:13,2; 4x100 m liber (b): România 3:58,6, Iran 4:19,5. După prima zi : România—Iran 46—26.
liber (f) : Eugenia

DUBLĂ VICTORIE
A GIMNASTELOR

ROMANCE
(Urmare din pag. 1)rituri și presie schimb, executat mining (Tsukahara), primind nota 9,45. Ea avea să se claseze, de altfel, pe locul II la individual compus, după reprezentanta țării noas-

a căzut la paralele. O im- frumoasă ne-a lăsat, în
Irina Scegoleva care a cea mai grea săritură fe-

ROMÂNIA (juniori)i încheierea întrecerilor de înot, desfășura: meciul de polo din- selecționata de juniori a Rotn.â- și cea de seniori a Irajiului, conduse de doi foști internaționali români : pe banca de rezervă a oaspeților — Nicolae Firoiu, iar pe ce i a gazdelor — Ștefan Kroner.Partida a fost echilibrată si interesantă prin evoluția scorului, r.iorii noștri — de. .fapt cea > doua gat nitură — au condus 1—0. 2—1. 4—2, 5—3. Oaspețiii treia (5—5). do- în real progres. Ia scorul de 6—6, golul victoriei, cînd 17 secunde pînă la La sfîrșitul meciului marcaj a indicat scorul

La s-a i tre s niel
prin noștri 5a> nitură — . .. 2—1. 4—2. 5—egalat în repriza a vedind că se află In ultimul „sfert", ] Gaiță a înscris mai erau exact fluierul finul, tabela de

Jude a cu a-.i

de 7—6 (2—1, 2-2, 2—2, 1—1) în favoarea juniorilor români. Au în- sțris : Munteanu 2, Gaiță 2, Ilie GheOrglie, Lorincz. Szerzo de la învingători și H. Tavakoli 3, R. Kanirani 2. Pcydayos de la învinși. A condus Kliosro Amini (Iran). Cele două formații se vor întâlni din nou ,. astăzi, deja ora 12. la ștrandul Ti- neretului -
A. VASILIU

tre Elena Ceampelea. care obține în acest fel unul dintre cele mai frumoase succese ale sale.REZULTATE TEHNICE. Pe chipe : 1. ROMÂNIA 370,25 ;U.R.S.S. 366,80 ; Individual compus; 1. Elena Ceampelea 75,25 ; 2. Irina Scegoleva 74,60 : 3. Anca Grigoraș 74.50 ; 4. Olga Panaseiko 73,70 ; 5. Alina Goreac .73,45 ; 6. Rodica Sa- bău 73,15 : 7. Olga Handavova72.75 ; 8. Gabriela Trușeă 72,45 ; 9. Maria Antinie 72,25 : 10. Elena Ti- tovskaia 71.85 ; 11. Antonina Koșel71.75 ; 12. Larisa Gapeenko 69.80.

e-2.

trie loviturile lui Hodriguez. Deși decizia a fost considerată o simplă formalitate, am așteptat-o toți cu emoții avînd în vedere antecedentele create de arbitrii-judecă- tori. Totuși, învingător Ia puncte cu 
5—0 și campion european, Constan
tin Gruiescu — care a realizat o 
performanță demnă de toată lauda. 
COSENTINO S-A REVANȘAT...

Categoria cocoș: A. COSENTI
NO (FRANȚA) b.p. (4—1) M. Tone 
(România).I-a fost dat acestui admirabil boxer francez cate este Aldo Cosentino să se revanșeze în finalele campionatelor europene de la Belgrad', în fața lui Mircea Tone, pentru înfrîngerea suferită acum patru ani tot în finalele europenelor în fața unui alt pugilist român, Aurel Dumitrescu. Cosentino a boxat foarte bine acum la Belgrad și a reușit să dejoace toate planurile de atac ale reprezentantului nostru. Tone, mai puțin viguros, mai lent în lovituri în această partidă, a alergat tot timpul după un adversar deosebit de mobil, care a știut să contreze și să răspundă cu serii la figură, care a știut în momentele dificile pentru el să obstrucționeze pentru a evita lupta de aproape în era avantajat.Mircea Tone pentru a-1 depăși pe Cosentino dar, așa cum am mai fost dispus să accepte schimburile, iar Tone nu a mai avut viteza necesară pentru a-1 surprinde pe francez. Finalul îi aparține lui Cosentino, care eschivează cu ușurință și punctează spectaculos, con- vingînd juriul să-i acorde decizia Cil 4—1.
Șl, TOTUȘI, POMETCU A FOST 

CEL MAI APLAUDAT!
Categoria pană : S.- FtJRSTER

(R.D.G.) b.k.o. 1 Z. lovanovici (Iugoslavia). Meciul final al acestei categorii (în care normal ar fi trebuit să se afle Gabriel Pometcu) a fost o simplă formalitate pentru Forster, care a avpt în față un sportiv fragil, lipsit , de experiența marilor competiții. După aproximativ două minute de Ia primul sunet de gong. lovanovici s-a angajat într-un schimb de lovituri cu Forster, iar acesta din urmă a profitat din plin de prilejul ivit și a expediat un năpraznic croșeu de dreapta. în bărbia adversarului său. lovanovici a. căzut și nu s-a mai putut ridica înainte ca arbi-

care românula încercat totulspus, acesta nu a

trul să pronunțe verdictul de învingător prin k.o. a lui Forster. La festivitatea de premiere, Gabriel Pometcu a primit doar medalia de bronz, dar a fost aplaudat ea pentru cea de aur...
ȘTAFETA DE AUR A FRAȚILOR 

CUȚOV
Categoria •emiușoară: SIMION 

CUȚOV b.p. (5—0) K. Tomczyk (Po
lonia). După patru ani, a venit rîndul fratelui mai mic al lui Cali- strat Cuțov să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a C.E.! Simion a repetat succesul fratelui mai mare, cucerind titlul continental la aceeași categorie și întrecînd în finala de la Belgrad pe un alt campion european (la cat. pană, la Madrid), polonezul Ryszard Tomczylc, Meciul a început cu un studiu de ambele părți, în care românul a expediat — pentru tatonare — citeva directe de stânga ce și-au atins cu precizie ținta. Tomczyk! a încercat să impună lupta de aproape care, e- vident, îl avantaja, dar Simion nu i-a permis acest lucru și prima repriză s-a terminat în avantajul său. Următoarele trei minute ne-au prezentat în ring doi boxeri hotă- rîți să facă totul pentru victorie. Ambii combatanți s-au angajat într-un prelungit schimb de lovituri, întreaga asistență urmărind' cu emoție această superbă confruntare. Atît Cuțov cît și Tomczyk au aruncat în luptă toată vigoarea lor tinerească, iar această risipă de energie a fost aplaudată cu multă căldură de publicul spectator. Ultima repriză trebuia să consfințească pe cel care va fi declarat campion continental. Cuțov a reluat lupta cu aplomb, plin de vigoare, a atacat continuu și l-a a- dus pe Tomczyk în situația de a abuza de țineri și procedee neregulamentare. Ultima parte a meciului: lupta a fost acerbă, dar cel care s-a dovedit superior a fost reprezentantul nostru. Prin modul ireproșabil în care a evoluat i-a convins pe toți cei cinci judecători să-i acorde verdictul
UN PUNCHEUR

Ia cu Năstac. Lupta, însă, nu a decurs așa cum ne așteptam. Campionul nostru a început prudent, încercînd să se apropie de adversar cu cît mai puține riscuri. El reușește acest lucru chiar în primele minute ale meciului și cu un năpraznic croșeu de stînga la figură îl expediază pe Lemeșev la podea. Arbitrul Wolf (R.D.G.), îl numără pe Lemeșev. Acesta traversează momente dificile, dar își revine și în rundurile doi și trei contrează un adversar enervat la culme de sîeîielile arbitrului Wolf. Năstac este la rîndul său numărat, încearcă în ultimul rund să răstoarne soarta partidei în favoarea sa. Efort inut.il, însă. în plin a- tac, arbitrul Wolf 11 oprește și îi dă un avertisment. Finalul îi aparține sportivului sovietic, care-1 trimite de două ori la podea pe Năstac și primește decizia de învingător.
ALTE REZULTATE

Categoria mijlocie mică: A. KLI
MANOV (U.R.S.S.) b.p. 
Rudkowski (Polonia).

Categoria semigrea: 
LOV (IUGOSLAVIA) 
J. Gortad (Polonia).

Categoria grea: V. 
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) P. 
(R.F.G.).

M. PAR-
b.p. (5—0)

ULIANICI 
Hussing

★Delegația boxerilor români se înapoiază in țară luni dimineața (ora 8,01) cu trenul.

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 
1-1 LA POPICE

MANGALIA, 9 (prin telefon). -» Așteptată cu un mare interes, dubla întâlnire de popice dintre reprezentativele feminine și masculină de seniori ale României și Iugoslaviei, desfășurată astă-seară în moderna sală din stațiunea Neptun! a avut un caracter jubiliar, sportivii fruntași din cele două țări aflîndu-se la a 10-a lor confruntare la nivelul echipelor naționalei Bucurîndu-se de un binemeritat prestigiu pe plan internațional, popicarii români și iugoslavi, lau- reați ai ultimelor campionate mondiale de la Split, au satisfăcut publicul spectator, oferind dispute atractive, echilibrate, din care nu a lipsit elementul surpriză. Pornind ca favoriți îp întrecerile masculine, jucătorii iugoslavi, meda- liați cu bronz la C.M. de anul trecut, avînd în formație pe actualul campion al lumii N. Dragas și pe fostul deținător al titlului suprem. M. Sterjai, au întîlnit în primele schimburi ale selecționatei noastre adversari hoiărîți să întrerupă șirul victoriilor înregistrate de oas-> peți în acest sezon. în schimb, la fete, iugasl avele, cu un plus de siguranță în manșele de „pline"] au dominat pe campioanele mon-s diale, româncele nereușind, sprd deosebire de partenerele lor, să depășească granița celor 400 p.d. La jumătatea partidei feminine oaspetele conduc cu 1 213—1185, iar la băieți, echipa noastră are —’■după două schimburi — un avans de 64 p.d. (1731—1667).în continuare raportul de forțe nu se schimbă: popicarii români și-au menținut și mărit avantajul iar fetele nu au putut reface tot handicapul. Rezultate finale : România — Iugoslavia (D 2 401—2 411 p.d.; România — Iugoslavia (m) 5 237—5112 p.d.Duminică .sportivii români și ceî iugoslavi vor participa la un turneu individual.Troian IOANIȚESCU

IMBATABIL
M. BENEȘ
A. Kamnev boxerul

EDDY MERCKX
VICTORIE NETA

IN „TURUL ITALIEI**
e- 

vic- 
care 

și 
e-

197

Ieri, a luat sfîrșlt cea de # 56-a 
diție a Turului ciclist al Italiei, cu 
toria finală a lui Eddy Merckx, 
ciștigă într-o manieră categorică 
această mare competiție. Ultima 
tapă (Auronzo di Cadore — Triest.
km) a revenit italianului Marino Basso 
în 5h 28:46. în clasamentul general in
dividual Eddy Merckx, este urmat Ia 
7:42 de Felice Gimondi. și la 10:20 
de Giovanni Battaglin (ambii Italia), 
la 15,51 de spaniolul Jesus Pessrodona 
etc.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI
național al României, 2. Branko Vego 
(Iugoslavia) 571 p. 3. Harstein (R. D. 
Germania) 570 p. 4. Taysnel (Polonia) 
570 p. 5. Munzert (R.D. Germană) 569 
p. 6. Emptaz (Franța) 569. p... 8. ștefan 
Caban (România) 568 p... io. Marin I'e- 
recatu (România) 568 p... ,13. Gheorghe 
Vasilescu (România) 561 p. Mistreț aler
gător (30- -30)’: 1. Mari Italo (Italia)
549 p. 2. Ashroft (Marea Britanie) 53» p, 
3. Cerratți (Ralia) 535 p. Pistol viteză 60 
de focuri : I. Vladimir Hurt (Cehoslova
cia) 594 p (2984-296) — după baraj (146 
p) — campion internațional al ~ 
niei, 2. Gonzales (Spania) 594 p (298-;- 
296) — după baraj (144 p). 3^ 
Roșea (România) 593 p (294-!-299).
Hyka (Cehoslovacia) 592 p. 5. Torsjn 
(U.R.S.S.) 592 p, 6. Dan Iuga (România) 
592 p (2974-295)... 9. Virgil Atanasiu (Ro
mânia) 590 p. Juniori ; 1, Grațian Ca
lotă (România). 579 p — campion inter
național al României. 2. . Chrmura (Po
lonia) 578 p. 3. Rafailov (Bulgaria) 578 
p. 4. Pospisil (Cehoslovacia) 573 p.
Prlan (Cehoslovacia) 570 p. 6, Evelyn*5 
Manchon (Franța) 569 p. Armă standard

(Urmare din pag 1)dar la juniori, vom sublinia evoluția frumoasă a cîștigătorului Gra- 
țian Calotă. în progres evident.O Întrecere la fel de atractivă a prilejuit și prima parte a probei olimpice de skeet, unde — după 10(1 de talere —- conduce țintașul român 
Gheorghe Sencovici, în vădită revenire de formă. El a realizat o ci- unfră remarcabilă : 99 t, ratând singur taler în seria întîi.

Azi, în ultima zi a programul cuprinde probe sânte, întrecerea de skeet deținînd capul de afiș, prin lupta care se anunță.
Rezultate tehnice, armă standard 3x30 

focuri seniori : 1. Aleksandr Mitrofa
nov (U.R.S.S.) 372 p — campion ințer-

competiției, intere-deschisă

9

Romă-

Marcel
4.

5.

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE DE LA MADRID

60 de focuri culcat femei: 1. Elzsbieta 
Kowalewska (Polonia) -595 p — cam
pioană internațională a României, X 
Irena Wierbowska (Polonia) 590 p, x 
Ana Goreti (România) 590 p, 4. Valeria 
Sabotka (Iugoslavia) 589 p, 4. Mariana 
Feodot (România) 589 p. 6. N. Sakowicz 
(Polopia) 588 p. Juniori : 1. Laurenjiu 
Ilovici (România) 596 p — campion in
ternațional al României. 2. Vili Stancu 
(România) 592 p, 3. Gheorghe Barbu 
(România) 589 p. 4. Mitov (Bulgaria.) 
589 p, 5. Pejovîci (Iugoslavia) 587 p. 6 
Le jar (Franța) 387 p, Skeet (talere arun
cate din turn-man șa I : 100 t), seniori: 
1. Gheorghe Scncovici (România) 99 ♦ 
(24 25'4- 254-25), 2—3. Socharski (Polo
nia) și Castillo (Cuba) cu cîte 98 t, 4. 
Torres (Cuba) 97 p. 5—6. perez (Spania) 
și Below (R.D. Germana) cu cîte 94 t... 
8. Gleb Pintihe (România) 93 t. Juniori 
(manșa I : 75 t): 1. Mayer (Ungaria) 
70 f. 2. Vanea Petrovan (România) 67 t. 
3. Heszele (Ungaria) 54 t. Pistol sport 
femei (30-,-30) : 1. Ana Buțu (România) 
578 p — campioană internațională a Ro
mâniei, 2. Anișoara Matei’ (România) 
576 p, 3. Evelyne Manchon (Franța) 
573 p, 4. Danuta Blaszkov (Polonia) 568 
P, 5. Tereza Bertesinska (Polonia) 569 
p. 6. Georgiana Barthelemy franța)

mâniei,
576 P.
573 P.
n. 5. 1
P. 6. <
558 P-

ALEKSEEV - REDING, 0 REEDITARE
Programul de azi

De la ora 8 : skeet (manșa a il-a : 
100 t. seniori și 75 t. juniori), de la ora 
8.30: pistol calibru mare (304 30), de Ja 
ora 9 : armă standard 3x20 locuri femei 
și juniori, ora 14: festivitatea de pre
miere.

Categoria ușoară : 
(IUGOSLAVIA) b.ab.3 
(U.R.S.S.). Marian Beneș, fără .gardă, a avut surpriza să fie contrat și numărat chiar în primul minut al meciului. Kamnev, foarte atent, a mizat mult pe. loviturile de „contră", , care i-au reușit de minune în prima parte a meciului. în a doua repriză, Beneș e- chilibrează lupta prin citeva rafale izbutite la figură, în urma cărora una dintre arcadele adversarului său începe să sîngereze. Ultima parte a meciului ne arată un Beneș dezlănțuit. Loviturile sale îl zdruncină pe Kamnev, agravîndu-i rana de la arcadă, motiv care l-a determinat pe arbitrul francez Mas- caut să întrerupă lupta, declarîn- du-1 învingător prin abandon pe imbatabilul puncheur M. Beneș.
TIR PRECIS, VICTORIE CLARA

Categoria 
CSJEFF (UNGARIA) b.p. 
M. Weidner (R.D.G.). Am la un meci între doi stingaci care au urmărit în permanență lovitura decisivă. Pentru spectatori era evident că primul care va reuși să-și atingă scopul va fi pugilistul maghiar, al cărui tir de lovituri este foarte precis. în primul rund, Csjeff izbutește să plaseze un clasic un-doi la figură și pugilistul din R.D. Germană este numărat în picioare. Elevul lui Laszlo Papp se impune în continuare prin directe și un-doi-uri la față, reușind să-și expedieze adversarul la podea în fiecare rund.
NĂSTAC A RATAT DIN NOU 

TITLUL DE CAMPION 
EUROPEAN...

semimijlocie: S.
(5—0) asistat

A DISPUTEI DINTRE FOSTUL SI ACTUALUL
RECORDMAN MONDIALAzi, la Madrid, încep campionatele europene de haltere, competiție la care țara noastră va fi reprezentată de patru sportivi > Ion 

Hortopan, Zoro Fiat (cat. muscă), 
V. Rusu (cat. cocoș) și Vasile Daniel (cat. pană).La toate categoriile lupta pentru primele locuri va fi pasionantă, protagoniști fiind halterofilii sovietici, bulgari, polonezi și maghiari.Cu toate că pînă la ziua finală a întrecerii a mai rămas o săptămînă, de pe acum întrecerea de la „super- grea“ este așteptată cu un interes deosebit. Este vorba de lupta dintre

Vasili Alekseev (U.R.S.S.) fostul 
recordman mondial„titanii" Vasili Alekseev și Serge Reding. Cei doi coloși s-au întîlnit în ultimii trei ani de 4 ori și de fiecare dată victoria a vului sovietic. Estecă belgianul Serge Reding a fost . rmărit de neșansă :rat bolnav, fie că în timpul încăl-

revenit sporti- adevărat însăfie că a concu-

zirii sau concursului a suferit accidente, așa cum s-a întîmplat la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. 
„Dar, cu bibliotecarul din Bruxelles — ne spunea într-o discuție dl. Oscar State, secretarul general al F.I.H., — se mai întâmplă ceva : 
el este o fire foarte sensibilă, emo
tivă, și nu poate face față unei 
lupte echilibrate în care tensiunea 
nervoasă atinge apogeul. Și, ca do
vadă, Reding posedă o carte de vi
zită impresionantă, obține recorduri, 
care mai apoi, în întrecerea directă, 
nu se mai confirmă..."Intr-adevăr, la ora actuală, Serge Reding este recordmanul mondial la categoria supergrea. Zilele trecute, în întrecerea Belgia—Franța desfășurată la Bruxelles, „uriașul" belgian (31 ani, 139 kg) a reușit să smulgă o bară în greutate de 182,5 kg, depășind vechiul record al lumii deținut pînă atunci de finlandezul Lahdenranta cu 181 kg. Apoi, la „aruncat", Reding a ridicat 230 kg realizînd o excelentă performanță la total ) 412,5 kg. Nou record mondial, cu 7,5 kg, peste vechiul record deținut de Vasili Alekseev IFără îndoială că prin prisma a- 
cestui rezultat, Serge Reding pare să fie favorit Ia actualele campionate ale continentului, dar rămîne de văzut va putea din nou, ci dentare tală...Campionul lumii sili Alekseev are, misiune dificilă cu oarece concurează oară în condițiile noului regulament pentru titlul european. Prin eliminarea „împinsului", în care Vasili Alekseev a fost de neîntrecut, el pierde un mare avantaj. Iată de ce, pentru „sn.uls" și „aruncat" (pro-

Serge Reding (Belgia) actualul 
recordman mondial

JACK KRAMER

FACE DECLARAȚII

Categoria mijlocie : V. LEME
ȘEV (U.R.S.S.) b.p. (5—0) AI. Năs
tac (Romania). în partida „mijlociilor", prima șansă de a obține victoria o avea, desigur, campionul olimpic de la Miinchen,. Lemeșev. Tehnica sa superioară și avantajul alonjei anticipau succesul în fina-

dacă cu «cest prilej el își reedita performanța sau, tensiunea nervoasă, o ac- neprevăzută, îi va fi fa-și olimpic, Va- fără îndoială, o acest prilej, de- pentru prima

bele rămase în concurs) antrenorii și medicii î-au recomandat să mai slăbească, pentru a fi mai suplu și a avea o mai mare mobilitate. Nu sîntem în prezent în posesia vreunei știri în ce privește greutatea sa, dar Ia recentele campionate unionale, Alekseev a smuls 180 kg și a aruncat în concurs 230 kg, realizînd un total de 410 kg, cit reprezenta recordul său mondial înainte de fi fost depășit de Reding. Dar. nu este lipsit de importanță că Alekseev a ridicat din a patra încercare 238 kg (record mondial) și în acest caz, recordul lumii neoficial la total ar fi de 518 kg ! Dacă la Madrid Alekseev va reedita acest rezultat, titlul nu-i poate scăpa...In orice caz, mai mult ca oricînd lupta supergreilor se anunță pasionantă și nu numai cea dintre Alekseev și Reding. Un „greu" mai au de spus „out-sideri", finlandezul ranta și vest-germanul Mang...
cuvînt așa-zișii Lahden-

lon OCHSENFELD

PARIS, 9 (Agerpres). — Aflat la Pa
ris cu prilejul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, cunoscutul 
organizator de turnee Jack Kramer a 
declarat câ va propune organizarea în 
S.U.A. a unui campionat de tenis între 
selecționatele a 16 orașe după modelul 
competițiilor organizate în baschet, 
baseball și hochei pe gheață. Fiecare 
echipă ar urma să fie alcătuită din 
patru bărbați și patru femei.

Referindu-se îa Asociația jucătorilor 
de tenis profesioniști (A.T.P.j. Kramer 
a declarat că aceasta cuprinde 96 de 
tenișmeni, o parte dintre’ei urmînd să 
fie selecționați în echipele participante 
la acest campionat.

în ceea ce privește „Cupa Davis“, 
Kramer declară că este de acord cu 
propunerea franceză de a modifica ac
tuala formulă prin înlocuirea elimina
toriilor interzonale cu o fază finală a 
?.Cupei Davis“, ia care ar urma să par
ticipe. într-un turneu de două săptă- 
mîni, cele mai bune opt echipe califi
cate în etapele precedente.

CONCURSUL DE BOWLING

DE LA MAMAIA
(prin telefon). peste 
juniori își dispută în- 

republican 
a început vineri 

Deși această... 
se practica

MAMAIA. 9 
50 de seniori și 
tiietatea în primul concurs 
de bowling, care 
în sala .de la Mamaia, 
rudă a jocului de popice 
de puțină vreme în țara noastră, con- 
curenții s-au dovedit temeinic pregă
tiți. reușind să obțină rezultate bune.

Favoriții au dominat partidele. su
fragiile publicului fiind cucerite de 
Vasile Dobre și Nic. Dobre (ambii de 
la I. T. Constanța). ?are au cîștigat 
proba de perechi cu rezultatul de 4 341 
p. urmați în clasament de C. George 
(Palas) — C. Constantineseu (Construc
torul Constanța) 4 258 p 
ghină — C. Dumitrescu
P-

în probele individuale 
lîa Ivan (Ovidiu) cu 
Dobre (I.T.C.) cu 2 182 p.

și Gh. Bo-
(Neptun) 4 184

conduc Aure-
905 p și V.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI
ÎNVINȘI CU 2-0 LA ROMA
Echipa de fotbal a Braziliei și-a 

Început turneul în Europa, prin jocul 
desfășurat iert pe stadionul olimpic din 
Roma, cu reprezentativa Italiei. Victo
ria a revenit Italiei cu 2—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Biva (mln. 26) șl 
Capello (min. 76).

TURNEE DE ȘAHleningrad. — tumsul Interzonal se află marele runde, în 
_ _ _ __  ,__ în frânte
-D maestru danez Bent 

Larsen, eu 4 puncte și o partidă în
treruptă, urmat de V. Korelnoi 
(U.R.S.S.) și R- Byrne (S.U.A.) — 4 p. 
tn runda a 5-a s-au înregistrat rezulta
tele : Kstevas — Larsen 0—1; Radulov
— Gllgorlcl Vi—’A; Koreinol — Kuzmin 
Vs—'A; Byrne — Torre 1—9; Taimanov
— Karpov ‘/i—Vi.

VARȘOVIA. — In turneul internațional 
feminin de șah de la Piotrokow Tribu
nalski, după consumarea a 10 runde, 
conduce Pytelj (Polonia), cu 7 (1) p.
urmată de Kramova (Bulgaria) 7 p. 
Erenska (Polonia) și Van der Giessen 
(Olanda) — 6 p. Șahista româncă Eleo
nora GogUea. care în runda a 7-a a 
învins-o pe Erenska, se află pe locul 
6. cu 5 (1) p.

După 5 
de șah.

7r

50,28 m.
rcalizat, din. ultima aruncare, un frumos record de 

junioare cu
Mariana

(Urmare din pag. 1)de o îndelungată folosire, grupuri res - trinse la... doi atleți (Harghita)... Și culmea, două mari centre — Clujul si Bucureștiyl — prezintă la defilare cite 4 sportivi, primii-atlete, sețunzii-atleți. Probabil pentru simetrie.Nu din exceș de exigență (nu ne ascundem bucuria de a fi văzut reuniți în același concurs aproape 1 C00 de tineri pasionați realmente pentru atletism) vom reveni la discutarea modului cum este privită de profesori necesitatea validării cu seriozitate a performanțelor-barem. Prea mulți dintre participant și-au încheiat proba la băieți cu rezultate mediocre chiar si pentru fete, iar în probele feminine cu „performanțe" care trezesc îndreptățite meriri. Ce fel de cronometra fel de rulete vor fi avut la ziție cei ce au creditat atleți lete, 'evident începători, cu rezultate care ar fi trebuit să însemne „pașaportul" spre măiestrie, spre rea performanță ?Fără îndoială, concursul ne-a lejuit și satisfacții, alături de aceea a masei participanților. Cîțiva dintre cei ce de mai multă vreme ne dau speranțe si — de ce să nu fim drepți? — chiar și performanțe promițătoare, șiau onorat participarea cu rezultate valoroase. Dorel Cristu- <!or (L.C.E.A. Cîmpulung) a egalat, în serii recordul la 100 m (juniori 1) cu 10,4 — pe pistă de zgură, să nu uităm si cu vînt din față !; Doina Spinu (Șc. sp. Pitești) a realizat ia lungime mai întîi 6,13 m. nou record de junioare II, apoi 6,19 m (excelent) — nou record al României atît la junioare II cît și la junioare I. Deosebit de frumoasă și încheiată cu rezultate remarcabile a fost proba de aruncarea discului fete. „Școala" întemeiată, de I-ia Manoliu progresează continuu. Două junioare — Florența Ionescu ~ vine Craiova) și Mariana (L.C.E.A. Cîmpulung) — au recordul de junioare dincolo metri. Primul record a fost zat de Florența Ionescu cu 49.88 m. Cîteva minute mai tîrziu, Mariana Nan arunca 50,28 m. Și, sigur în anul 1973, anul campionatelor europene pentru juniori, ne vor mai rezerva astfel de surprize plăcute.Dintre rezultatele înregistrate în

nedu- si ce dispo- și at-ma-pri-

(Ro- Nan purtat de 50 reali-

de debut a finalelor cam- școlare și a concursului de primăvară pentru ju-această zi pionatelor republican niori I ar mai putea fi remarcate și altele care, chiar dacă nu au valoarea celor de la 100 m băieți, lungime si disc fete sîiit, totuși, grăitoare pentru progresul realizat de mulți dintre cei ce formează viitorul atletismului românesc. Despre ele ne propunem să discutăm pe larg într-un comentariu retrospectiv al acestor întreceri în care a e- voluat in corpore ,.noul val".
Citeva 

registrate __
BĂIEȚI : HO mg : 1. 
sp. Brașov — Lie. Meșotă)
Ad. Calimente (Șc. sp. Gloria Arad — 

" 3. I. Galea (Lie. Slavici
4. Gh. Petrescu (Viitorul 

5. I. Mitu (LCEA C-lung) 
Popa (CSM Reșița) .
D. Cristuclor (LCEA C-lung) 
Răducu (Lie. Odobescu Pi- 

3. L. Constantineseu 
Dan Știrbu 

' 5. M.
(Șc.

dintre rezultatele tehnice In
in prima zi a întrecerilor : 

D. Stăniloiu (Șc. 
15,3, 2.

Lic. 2) 15,4,
Arad) 15,4,
Buc.) 15.4,
15.4, 6. I.
100 m : 1.
10,6. 2. E. 
tești) 11,0,
ind. Cîmpina) 11.0, 4.
Constr. Mașini. Pitești) 11,1,
(Lie. 2 Iași) 11,2, 6. V. Ilie

Lie. 4) 11,4_: GREUTATE :
15.50 m,

14.5-1 m,
14.31

Progresii!) 
G. Humo- 
(Pr ogres ul 

1. C. 
2. C. Antal

C-ța. . . . .. . ___
P. Neagn (Lie. 35 Buc.)
V. Mocanu (Metalul Buc.) 

preda (Lie. 35 Buc.) 
~ ■ (CS Brăila — Șc.

V. Moraru (Lie. 
ni, 6. M. Matei 
m : ÎNĂLȚIME :

15,9 ;

(Lie. 
(Lie. 
Slav 

sp.
1.
2.
3. 

m. 4.

w

c.
V. Grigore 
14.07 m. 5. 
rulul) 13,92 
Buc.) 13.40 , _____ T_____
Cîrstea (Steaua Buc.) 2,08 m.
(Șc. sp. Oradea — Lie. muzică) 2,04 m,
3. D. Oprea (CS Brăila — Lie. P. cer-
nș) 2,04 m, 4—6. " ’ ;
C-lung), Cr. Ene (Șc. sp. Tr. Severin — 
Lie. Traian) și M. Zară (SSA Buc. — 
Lie. Gh. ...............................*

FETE : 
(Șc. sp. 
nioare I 
Băicescu 
colae (CSU Galați — Lie. 4) 5,76 m. 
Dorina Cătineanu (Lie. M. Viteazu) 5,76 
m, 
5,71 m, 6. 
Timișoara) 5,68 m : 
Nan (LCEA C-lung) 
nioare I, 
Craiova) _ . _
(Lie. F. Bolyai Tg. Mureș)
4. Elena Condraschi (SSA Buc.
ind. Constr.) 42.58 m. 
cu (Lie. 
Sofia Mitrică (SSA Buc. 
40,66 m : ___ _
(Șc. sp. Bacău — Lie. 2) 12,2,
niela Melinte (Dinamo Buc. — 
35) 12,3. 3. “ ' ' ............ “

V. Lazariuc (LCEA —

C&linescu) toți 2,00 m.
LUNGIME : 1. Doina Spinu 
Pitești) 6,19 m — rec. ju- 
și II, 2. Anca Hoinărescu (Lie. 
Cluj) 5.85 m. 3. Madlen Ni-■ - - - _ . ---- ,.

5. Mariana Florioan (LCEA c-lung) 
m, 6. Monica Raiea (Lie. 4 

DISC : 1. Mariana 
__ _ 50.28 — rec. ju-
2. Florența Ionescu (Rovine 
49.88 m. 3. Suzana Herman 

' ~ 44,72 m,
Lie.

. . 5. Mariana iones- 
Chlmie Craiova) 41.74 m, 6.

.. Lie. 28) 
100 m : 1. Greta Măgirescu

-• - — 2. Da-
Lic.

_,_ steluță Vintilă (Steaua Buc. 
— Șc. g-rală 193) 12,3, 4. Maria Musteați 
(Șc. sn. Caransebeș) 12.4, 5. Adela Ba- 
neș (Lie 3 Arad) 12,4, 6. Olga Ciobanu 
(Lie. 2 iași) 12,5.

Concursurile continuă astăzi, de la 
ora 10.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Atleții fruntași suedezi au participat la 
un concurs de verificare desfășurat în 
localitatea soedertalje. Cunoscutul re
cordman Ricky Bruch a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu 63 m șl »-a 
clasat pe primul loc în proba de arun
carea greutății eu 19,81 m. în cursa de 
10 000 m, victoria a revenit Iul Bengt 
Naadje, cronometrat ~ '
28:20,8.

Sapporo cu echipa „Al Stars", în fața 
căreia au cîștigat cu 56—31 (31—27).

cu timpul de
L» Rio de Janeiro a început un turneu 
internațional de baschet la care par
ticipă selecționatele masculine ale iugo
slaviei, Italiei, S.U.A. și Braziliei, In 
primul meci ai competiției, baschetba- 
liștii iugoslavi au învins cu scorul de 
76—74 (37—34) formația Italiei. în par
tida dintre reprezentativele S.U.A. și 
Braziliei, victoria a revenit cu 69—60 
(38—29) echipei braziliene, din rîndul 
căreia s-a evidențiat pivotul Marquinho, 
care a înscris 16 puncte.
II
Selecționatele de baschet ale Ceho
slovaciei au obținut noi victorii în ca
drul turneului pe care-1 întreprind în 
prezent în Japonia. Echipa masculină 
a evoluat la Fukuoka în compania for
mației Nippon Kokan, pe care a în
vins-o cu scorul de 96—64 (40—33). E<is- 
ehetbaPstele cehoslovace au jucat ia

Tn localitatea vest-germanâ Rdsselsheim 
s-a desfâșurat întîlnlrea internațională 
de judo dintre selecționatele R.F. Ger
mania șl Austriei. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 12—« puncte.

Desfășurau la Leeds, dubla tntlinire in
ternațional# de natațle dintre »elecțio- 
natele masculina șl feminine ale Angliei 
șl R.F. Germania »-a Încheiat cu scorul 
general de 213—176 puncte în favoarea 
îotătorilor englezi. Victoria gazdelor a 

fost decisă de buna comportare a Înotă
toarelor, care au cîștigat 10 din cele 
probe incluse In program.■
în cadrul campionatului european 
fotbal rezervat echipelor de tineret, 
Varșovia s-au Întîlnit selecționatele Po
loniei șl Danemarcei. Fotbaliștii polo
nezi au obținut victoria cu scorul de 
4—1 (1—0). prin golurile Înscrise de Ka- 
salik. Lato, Kmiecik șl Aras. 
echipei daneze a 
sen.
■ 
„Cupa Franței" la 
meciurile tur ale

ția actualei ediții a competiției, for
mația Avignon (care activează în divi
zia secundă a campionatului) a jucat 
pe teren propriu cu echipa Lyon, 
care a ' "
cealaltă 
Nantes■
tn tiua ___ ____ ____ ____ _
volei de la Sofia, l.1 
Întrecut cu 3—i formația italiei. într-un 
alt joc, selecționata secundă a R.D. Ger* 
mane a dispus cu scorul de 3—2 de re
prezentativa secundă a Bulgariei.

.. ,______  ... ______ on, ps
invins-o cu’ scorul de 1—0. în 
semifinala, echipele Nlmes țl 

au terminat la egalitate : C—0.

a doua a turneului masculin de 
echipa Bulgariei a

15

de 
la

_  __ Punctul 
fost marcat de Nlel-

fotbal a programat 
semifinalelor. Bevela-

Federația americană de tenl» a anunțat 
oficial că finala zonei americane a „Cu
pei Davls" dintre echipele S.U.A. și 
Chile va avea loc între 4 și 6 august 
la Little Rock (Arkansas). Formația În
vingătoare din acest meci 
echipa " " 
(grupa

cîștlgătoare a zonei 
A).

probei de simplu din 
internațional de tenis

va Intimi 
europene

cadrul tur- 
de la Man- australianțil 
Stewart. In 

CU 6—4,

Finala
neului ______ ,_____ ____
Chester se va dispută între 
R. Crealy și americanul S. 
semifinale, Crealy l-a învins
G—4 pe danezul Torben Ulrich, iar Ste
wart a dispus cu 6—4. 6—2 de mexica
nul R. Chavez.

redacția adm-nistrafa: Buqjrejli, str. Vasile Conte nr. 16; telefoane: centrala 11.10.05, secția corespondent 1^1.09, Interurban Î2 (i 386; telex: sporiro» buc. 180. Tiparul L P. „Informația", București «0 3G8

inut.il

