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La Invitația președintelui Conaiiiu- 
lui de Stat al Republicii Socialist» 
Româpla, Nicolae Ceaușescu, luni 
și-a început vizita oficială în țara 
noastră președintele Republicii Volta 
Superioară, generalul Sangoule Lami- 
zana.

Vizita în România a președinte
lui Voltei Superioare reprezintă o 
vie și pregnantă mărturie a bunelor 
relații statornicite între . cele două 
țări și popoare, a dorinței lor de *i 
promova, în planuri superioare, aceste 
raporturi de prietenie și colaborare 
în interesul reciproc, ai cauzei înțe
legerii și păcii în lume.

Solemnitatea sosirii președintelui 
Sangoule Lamizana a avut >loc 1® 
aeroportul Otopenl.

La ora 17,00, nava prezidențială își 
face apariția deasupra aeroportului, 
însoțită de avioane ale forțelor noas
tre armate.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului șl geo
logiei, și Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul României în Republica 
Volta Superioară, vin în întâmpina
rea președintelui Sangoule Lamizana.

La coborîrea din avion, înalții 
oaspeți sînt salutați cu cordialitate. 
Cei doi șefi de stat își string cu 
căldură mina.

Conducătorul Republicii Volta Su
perioară prezintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe dr. Joseph Conombo, 
ministrul afacerilor externe, Tiemoko 
Marc Garango, ministrul finanțelor și 
comerțului, Felix Tiemtaraboum, mi
nistrul tineretului șj sportului, Gre
goire Nana, deputat In Adunarea Na
țională, pe celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc în vizita sa în Româ
nia.

La rindul său, președintele Consi
liului de Stat prezintă președintelui 
Sangoule Lamizana personalitățile 
române venite în întâmpinare, precum 
ți pe membrii misiunii române ata
șată pe Jîngă înaltul oaspete.

Sînt de față Pierre Ilboudo, am
basadorul Republicii Volta Superioară 
la București, și membrii Ambasadei.

Ceremonialul sosirii continuă. O 
gardă militară prezintă onorul. Sînt 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări, în timp ce se trag 21 de 
salve de salut.

Ceremonia se încheie cu defilarea 
gărzii de onoare.

Miile de b-ucureșteni aflati pe ae
roport participă cu însuflețire la în
tâlnirea dintre cei doi șefi de stat, 
aclamînd îndelung pentru prietenia 
rom&no-volteză.

In aplauzele celor prezenti, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Sangoule 
Lamizana iau loc într-o mașină des
chisă, escortată de motocicliști, îri- 
dreptându-se spre reședința rezervată 
înalților oaspeți.

De-a lungul traseului, locuitorii 
Capitalei fac celor doi președinți o 
caldă primire. Ei își exprimă sim
țămintele de stimă șl prețuire față 
de solul poporului voltez prieten, sa
tisfacția deplină față, de vizita gene
ralului Sangoule Lamizana în țara 
noastră, convingerea că ea va marca 
•o etapă superioară în evoluția rela
țiilor bilaterale. Am asistat, totodată, 
la o nouă și entuziastă manifestare 
de dragoste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în 
fruntea partidului și statului nostru, 
desfășoară o activitate neobosită in 
slujba edificării unei lumi mai bune, 
mai drepte, o lume a păcii, secu
rității și colaborării.

★
La scurt timp după sosire, preșe

dintele Republicii Volta Superioară,

generalul Sangoule Lamizana, a de- 
pua o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului ți a patriei, pentru socia
lism.

★
Președintele Republicii Volta Su

perioară, generalul Sangoule Lami
zana, a făcut, luni după-amiază, o vi
zită protocolară președintelui Con
sulului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu.

Vizita protocolară, care a inaugu
rat de fapt dialogul dintre cei doi 
șefi de stat consacrat dezvoltării re
lațiilor româno-volteze, a conlucrării 
fructuoase în principalele probleme 
ale vieții internaționale, în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
înțelegerii, cooperării și păcii în 
lume, a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de înțelegere reci
procă.

în acest cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a înmînat șefului statului 
Volta Superioară Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România11 cla
sa l-a.

Șeful statului Volta Superioară, 
Sangoule Lamizana, a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu „Ma
rele Cordon al Ordinului Național11.

★
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Stjciallsțe România, Nifaolae 
Ceaușescu, a <’oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea președintelui Re
publicii Volta. Superioară, general 
Sangoule Lamizana.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Voltei Superioare.

în timpul dineului,, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
președintele Sangoule Lamizana 
rostit toasturi.

ILIE NĂSTASE CÎȘTIGATOR DETAȘAT
Șl LA „FORO ITALIC©44
• 6—0 la continuarea semifinalei cu Bertolucci • 6—1, 6—1,
6—1 în finala cu Orantes I ® Avans de aproape 100 p în Marele 
Premiu — F.I.L.T.

ROMA, 11 (prin telefon). — Cam
pionatele internaționale de tenis ale 

’•J1 iti.lfei, a doua competiție mondială 
pe’ terenuri cu zgură, s-au încheiat 

. „cu succesul categoric al campionu- 
dmr. lui român Ilie Năstase. „Acroșat" în 

„„ mod -neașteptat de italianul Paolo 
•mn Bertolucci, în semifinale, el s-a im- 
'"t )tt>s! în schimb foarte rapid la re

luare?. partidei cu acesta, pentru a

obține apoi o netă victorie în finală, 
în fața asului spaniol Manuel Oran
tes.

Cu puțin după ora prînzului, pe 
terenul central de la Foro Itallco, 
Năstase și Bertolucci reluau lupta în 
întâlnirea, lor, Întreruptă în ajun din 
cauza întunericului, la scorul de 
4—0, pentru român, în setul al cin
cilea, In ghemul al 5-lea

MARELE PREMIU
1. I. NASTASE (România)
2. A. Panatta (Italia)
3. J. Newcombe (Australia)
4. N. Piiici (Iugoslavia)
5. T. Okker (Olanda)

P. Bertolucci (Italia)
7. O. Parun (N. Zeelandă)
8. T. Gorman (S.U.A.)
9. M. Orantes (Spania)

10. J. I»odes (Cehoslovacia)
11. R. Taylor (Anglia)

P. Proisy (Franța)
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IERI DIMINEAȚA, IN GARA DE NORD 1

PRIMIRE ENTUZIASTĂ, LAUREAȚILOR

CAMPION A TEL OR EUROPENE DE BOX
Acceleratul 102 care a sosit luni 

dimineața Jn Gara de Nord era aș
teptat cu nerăbdare de un masiv grup 
alcătuit din reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și ai federației de specia-

fericit Incit zboară din brațe în bra
țe. Cum sâ-1 întrebi ceva pe Gabriel 
Pometcu care este înconjurat de o 
suită de prieteni care l-au imobili
zat in cercul lor.

HANDBALIȘTII

DE LA
UNIVERSITATEA

BUCUREȘTI

Și acum Ilie Năstase aspiră la Wimbledon!

servea Năstase. El cîștigă, majorînd 
scorul, pentru ca în ghemul urmă
tor sâ puncteze din nou, pe servi
ciul adversarului: 6—0! Continua
rea partidei a durat numai 10 mi
nute. Reamintim, în primele seturi, 
Năstase .fusese,, egalat de două ori 
(o—21 3—6. C—3, 3—6) de Bertolucci, 
care beneficiase însă de concursul 
larg al unei „galerii11 zgomotoase din 
tribune, ceea ce a adus, jocul la o 
tensiune deosebită. încheierea parti
dei a arăiat diferența reală de va
loare dintre cei doi jucători, impu- 
nîndu-1 pe Ilie Năstase ca învingă
tor fără drept de apel.

Faptul că semifinala cu Bertolucci 
nu se desfășurase în condiții normale 
apare evident, în comparație cu sco
rul finalei. In numai o oră de joc, 
Ilie Năstase îl surclasează pe Ma
nuel Orantes : 6—1, 6—1, 6—1 ! Me
ciul n-a avut istoric, fiind în perma
nență Ia discreția tenismanului ro
mân, care. reeditează astfel victoria 
obținut^ asupra spaniolului la ulti
ma lor întâlnire, cea susținută în 
cadrul „Turneului campionilor11 de 
la Barcelona, în toamna trecută.

Ilie Năstase cîștigă pentru a doua 
oară in carieră clasicul turneu de 
la Roma. Prima oară, el triumfa la 
Foro Italico în 1970, cînd învinsul său 
din finală era cehoslovacul Jan Ko- 
des. Titlul — care în trecut a apar-

Medaliații campionatelor europene de box înconjurați de prieteni și admi
ratori la sosirea în Gara de Nord r_'._. Z, Z.ZZZZ.Fotai I. MIHĂICA

majorînd
litate, din familiile și prietenii valo
roșilor noștri reprezentanți la cea de 
a XX-a ediție a C. E. de box de la 
Belgrad. O mare de flori, îmbrăți
șări și strîngeri de mîini, vacarmul 
întrebărilor au marcat momentul cobo- 
rîrii din tren a boxerilor. Reporte
rul și-a făcut toc cu greu prin văl
mășagul de oameni, pentru a ajunge 
la Hiedaliații europeni și Ia antrenorii 
acestora. Dar cum să poți să-1 des
parți pe Alee Năstac de băiețelul său 
de aproape doi ani care stă lipit de 
tăticu. Cum să-l abordezi pe Con
stantin Gruiescu, care este atît de

în sfîrșit, cei care au făcut ordine 
au fost fotoreporterii. Normal, am 
profitat Imediat de această ocazie

favorabilă ți primul ne-a vorbit 
campionul european al semlușorilor 
SIMION CUȚOV ;

„Nu știu cum sînt alții, 
dar eu intru în ring pen
tru a cîștigă. înaintea C.E. 
inulți poate au zis că-s 
prea tînăr, necopt pentru 
o asemenea competiție, dar 
iată m-am întors acasă cu 
medalia cea mai de preț și 
Vă asigur că nu mă voi 
opri aici. Dacă a fost 
greu ? Cum poate fi ușoa
ră o luptă cu atâția spor
tivi de mare clasă ? Cel 
mal greu a fost cu Solo- 
miu, iar după victoria a- 
supra lui nu cred că ar 
mai fi putut cineva să mă 
oprească să urc pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumu
lui. Cînd am ascultat im
nul țării, lacrimile bucu
riei, ale datoriei împlinite, 
m-au podidit...**

GABRIEL POMETCU 1 
„Am avut ghinion. Ce pot să 
spun altceva. Nu credeam că 
există oameni de asemenea 
rea credință. Totuși, nu-mi 
parc rău, deoarece după 
meci toată lumea m-a asigu
rat că eu am fost cel mai 
bun, că locul I la categoria 
pana este al meu, deșt Fors
ter a fost propulsat pe el. 
Dar, doi ani vor trece repe
de și la Katowice sper să 
mă revanșez asupra... arbi
trilor**.

CONSTANTIN GRUIES
CU este îmbrățișat de cole
gul de club și fostul rival 
și campion european Con
stantin Ciucă. Proaspătul 
medaliat precizează: „Nu 
credeam că va fi atît de 
greu. După meciul cu Lo- 
din ani început să sper și îa- 
tă-mă campion continental*’.

LA „SĂPTĂMÎNA

ROMÂNIEI"

DE LA BOCHUM
De curînd s-a întors din 

R. F. Germania, unde a în
treprins un turneu de mai 
multe jocuri, formația mas
culină de handbal UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI, vice- 
campioana țării. Studenții 
bucure? teni au susținut cu a- 
cest prilej 5 jocuri în com
pania unora dintre cele mai 
puternice echipe vest-germa- 
ne, încheindu-și evoluția cu 
un frumos succes : victorii în 
toate partidele.

în încheierea turneului lor, 
handbaliștii români au luat 
parte la amplele manifestări 
organizate în orașul Bochum, 
în cadrul „Săptămînii româ
nești”. Ei au lăsat o frumoa
să impresie prin jocul pres
tat, stârnind admirația nume
roșilor spectatori și a specia
liștilor prezenti. Iată, de alt
fel, rezultatele obținute de 
Universitatea București în a- 
cest turneu : cu Phbnix Essen 
24—21 (13—12) ; cu TV
Gambke Bremen 17—14 
(10—7) ; cu Universităt Muns
ter 19—12 (6—9) ; cu SV
Hamburg 12—11 (6—6) și, în 
sfîrșit, cu o puternică selec
ționată din Bochum (în com
ponența căreia au intrat cîți- 
va internaționali de la TUS 
Wellinghoffen) 21—20 (11—9).

Paul ÎOVAN

DUPĂ ETAPA A XXVII-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

UN FURTUNOS „SPRINT FINAL CU PREMII*1

(Continuare in pag. a 4-a)

TURNEUL FEMININ DE ȘAH

DE LA TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). — Luni 

dimineața au avut loc partidele între
rupte din cadrul Turneului internațional 
feminin de șah. încheiate cu următoa
rele rezultate’ : Levitina — Reicher V 2— 
12 ; Polihroniade — Sunnucks 0—1 ; 
Jurczinska — Stadler 0—1 ; Reicher — 
Holzlein 1/2—1/2 ; Troianska — Makai 
1—0.

După amiază s-au desfășurat 
nirile rundei a ? ’ T 
Sunnucks 1Z2—1/2 ; ■
1/2—1/2-; • Verdczi — Stadler 
Timmer — Levitina 
lihroniade — Reicher 
Baumstsi'ck 12—1/2 ; 
lanska (într.). Clasament : 
tina (1 într.). Baumstarck 6 p, 
rdezi 5,5 p, *4. Stadler- 5 p etc.

P. ARCAN-coresp.

© Cupele europene — principalul punct de atracție • Șase echipe pe „puntea Meduzei"

® Succesul contraatacului în lupta cu atacul fără... acoperire 9 O zonă a incertitudinilor

felia

activității 
sportive 
de masă

COMPETIȚIILE Șl CONCURSURILE CONTINUA
INTR-UN

intîl-
9-a : Jurczinska — 
; Juncu — Eretova 

___ ' 1/2—1/2 ; 
(întreruptă) ; Po- 
(într.) : Makai — 
Holzlein — Tro-

1—2 Levi- 
3. Ve-

fefefe

SPECTACOL SPORTIV CU
PESTE 3 000 DE TINERI Șl 

TINERE LA BOTOȘANI

Pe stadionul municipal din Bo
toșani, a avut loc, duminică, un 
reușit spectacol sportiv, susținut de 
peste 3 000 de tineri și tinere din 
școli, întreprinderi și instituții. 
Grupul masiv al sportivilor a alcă
tuit o impresionantă coloană, care

loc o alergare de cros pentru di
ferite vîrste de participanți.

De notat, de asemenea, că acțiuni 
sportive s-au desfășurat și într-o 
serie de centre de comune, ca de 
pildă la Vlădeni (7 comune), Bros- 
căuți (8), Santa Mare (4) și Avră- 
meni (5) la disciplinele cele mai 
îndrăgite de tineretul de la sate ■— 
fotbalul, voleiul, handbalul etc.

Este prima acțiune de amploare

preconizate de recenta Hotărire de 
partid. Asemenea acțiuni vor con
tinua în săptămânile viitoare.

FRUMOASE COMPETIȚII LA 
CURTEA DE ARGEȘ

Tineretul din orașul nostru a fost 
cuprins în numeroase întreceri 
sportive la tenis de cîmp („Cupa 
primăverii**), atletism și turism. La 
tenis, de pildă, au luat parte elevi

Iile generale (clasele I—IV), iar la 
turism, peste 1 200 de elevi. Cele 
mai reușite acțiuni turistice le-au 
realizat elevii de la școlile genera
le nr. 2 și, 5.

Ilie FEȚEANU
APROAPE 2 000 DE ELEVI IN 

ÎNTRECERE

Mediașul a fost gazda unei reu
șite demonstrații sportive susținute 
de aproape 2 000 de elevi din șco
lile generale, liceele și școlile pro
fesionale. Cu acest prilej au avut

Fază din prima repriză a meciului 
va bloca portarul craiovean Manta

al mult ca orfcînd, acest final 
de sezon fotbalistic angajează 
aproape toate echipele primei 
divizii într-un spectaculos

„sprint cu premii11. E greu de găsit 
în finaiurile trecutelor sezoane de 
vară un pluton care să forțeze cu a- 
tita intensitate spre linia de sosire. 
Lupta pentru titlu rămine deschisă, 
între Universitatea Craiova șl Dina
mo. Lupta, nu mai puțin captivantă, 
pentru ocuparea locului III, care o- 
feră un pașaport colectiv pentru cu
pele europene, se găseste la apogeu : 
C.F.R. Cluj, F. C. Argeș, S. C. Ba
cău și chiar Steaua se bat pentru 
cele 34 de puncte necesare acestui 
scop final. Urmează alte două echipe 
— Steagul roșu și Jiul — singurele 
scutite de emoțiile lui iunie, atît în 
campionat cit si în Cupă. Pe locul

de la Ploiești: Deselnicu și Ion Constantin urmăresc balonul pe care-t 
Foto: Vasile BAGEAC

IX, Petrolul intenționează să exploa
teze certitudinea rămînerii în cam
pionat pentru un sprint final in 
Cupă. C.S.M. Reșița pare și ea o e- 
cbipă lipsită de griji, dar în cazul 
„îl“-lui lui Reinhardt intervine or
goliul unor fotbaliști care au reușit 
un adevărat tur de forță în acest re
tur de campionat. (Iată și motivul 
pentru care meciul Universitatea Cra
iova — C.S.M. Reșița nu este nici 
pe departe jucat). In sfîrșit, ultimele 
șase echipe, rămase pe o adevărată 
„punte a Meduzei1*, încearcă salvarea 
în ultimele 270 de minute de joc. Și 
ce altceva poate demonstra mai bine 
această stare de spirit decît faptul 
că Sportul studențesc continuă să 
spere în obținerea celor trei victorii 
în ultimele trei etape, după ce a rea
lizat doar patru în... 27.(Continuare în pag. a 3-a)

DESFĂȘURATE ÎN COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTIDPE MARGINEA ANALIZEI

DE PE PLATFORMA REALIZĂRILOR, 
SPORTUL ARGESEAN VIZEAZĂ 

NOI COTE ALE CALITĂȚII

Oradea, duminică: secvență din marele cros popular închinat sărbătoririi a

a defilat, mai întîi pe străzile ora
șului. O dată ajunși la stadion, ti
nerii sportivi s-au angajat în între
ceri: de baschet, volei, atletism, 
ciclocros, modelism. Separat a ayut

inițiată la nivelul județului șl mu
nicipiului Botoșani acum, după in
struirea profesorilor de educație 
fizică și a președinților asociații
le WglY» sltfirtL .la problemele

25 de ani de la naționalizare 
Foto : Alexandru ȘOMOGHI

din licee și școli profesionale, cei 
mai talentați arătîndu-se a fi Ale
xandru Dușan, Vasile Buțan și 
Doru Păceșilă. La atletism au fost 
prezențl peste 250 do țțjgvi din »co-

Sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, în pas cu pu
ternicul ăvlnt înregistrat pe multiple 
planuri de dezvoltare economică și 
social-culturală, cu ridicarea conti
nuă a bunăstării oamenilor muncii, 
au fost obținute — în județul Argeș 
— o seamă de realizări însemnate și 
în domeniul educației fizice și spor
tului. Ar fi de semnalat în acest 
sens, viața sportivă trepidantă și bo
gată, în permanentă efervescență, atît 
în ceea ce privește activitățile de 
mase, cit și cele înscrise în planul 
marii performanțe. în comparație cu 
niște ani nu tocmai îndepărtați, se 
constată o creștere însemnată a nu
mărului tinerilor, al oamenilor mun
cii, care practică în mod organizat 
exercițiile fizice, diferitei* ---nuri 
șportivț.

Intr-o serie de discipline, dar în 
special Ia atletism, lupte, fotbal șl 
box, județul Argeș este bine repre
zentat în competițiile cu caracter re
publican și chiar internațional. Au 
fost realizate, de asemenea, progrese 
notabile în dezvoltarea bazei mate
riale, în consolidarea organizatorică 
și perfecționarea conducerii unităților 
sportive de performanță.

Plenara Comitetului județean Ar
geș al P.C.R. desfășurată recent la 
Pitești, și care a avut înscrisă pe 
ordinea de zi analiza activității de 
educație fizică și sport, a apreciat 
— totuși — că rezultatele obținute 
pînă acum, în diversele sectoare aJe 
acestei activități rămîn inferioare ni
velului general atins în dezvoltarea 
economică și social-culturală a ju- 

slnt in

continuare, eforturi sporite pentru 
impulsionarea ei, așa cum recoman
dă cu insistență Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R, din 28 februarie — 2 
martie 1973. Referatul, care a stat 
la baza discuțiilor, a arătat că există 
încă ramîneri în urmă în acțiunea 
de răspindire a exercițiului fizic în 
mase, mai ales în întreprinderile si 
instituțiile unde predomină elemen
tul feminin, că aportul școlii la dez
voltarea mișcării sportive județene 
este încă redus. Plenara a apreciat 
că organele și organizațiile de partid 
nu au acordat, 
tenția necesară

în toate cazurile, a- 
și nu au sprijinit în

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

Una din lecțiile acestui final de 
sezon pare a fi „echilibrul pe 
sîrmă" care caracterizează bă
tălia dintre atac și apărare în 

fotbalul nostru. Deși etapa de dumi
nică a prilejuit în general succesul 
gazdelor, „contrele** din ultimul timp 
ale echipelor care adoptă, vrînd-ne- 
vrînd, arma contraatacului demons
trează că antrenorii noștri au reușit 
să găsească unele chei în această di
recție.', Cel mai sugestiv- este triun
ghiul de rezultate Steaua — „U“ Cra
iova — Dinamo. Acum o săptămînă 
și ceva, liderul reușea șase goluri 
de contraatac în poarta Stelei. Stea
ua, „decimată** pe teren propriu, reu
șește, peste numai trei zile, un punct 
nesperat la Ploiești. La aceeași oră, li
derul, autor prestigios al celor șase 
goluri de pe stadionul „23 August", 
înlesnește cea mai mare surpriză a

loan CHIR1LA

(Continuare în pag. a 3-a)

SPECTACOLE FRUMOASE

LA C. N. DE HANDBAL

PENTRU JUNIORI

Șl JUNIOARE
BISTRIȚA NASAUD, 11 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru). Pe te
renul Progresul din localitate au 
început turneele finale ale campiona
telor republicane de handbal pentru 
juniori șl junioare. întrecerile au stîr- 
nit un real interes în rindul tineretu
lui blstrițean care, venit in număr 
destul de mare la dispute (circa 1 000 
de spectatori), a aplaudat frumoasele 
faze create in special în partidele mas
culine : Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. Cra
iova, Șc. sp. Brașov — Lie. 2 Iași și 
cea feminină Lie. 2 Brașov — Șc. sp. 
2 București.

Iată rezultatele înregistrate în această 
zi inaugurală : masculin : Lie. Sebeș
— Viitorul Cluj 14—13 (7—8), Șc. sp. 
Ploiești — Șc. sp. Craiova 16—14 (7—8). 
Șc. sp. Brașov — Lie. 2 lași " ~
(11—6) ; feminin ; Ș:. _____
Șc. sp. municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 18—10 (8—7), Lie. 2 Brașov —
Șc. sp. 2 București 9—6 (4—4), Șc. sp. 
Craiova — Șc. sp. Bistrița 10—4 (4—3).

întrecerile continuă.

Lie. Sebeș

_ ___ 19—13
șc. sp. Hunedoara —

Lie. “2 Brașov” —
....................  Șc. sp.

Ion TOMA i



C'înărui Șota Morhiladze (U.R.S.S.) l-ațrus în mare dificultate pe campionul mondial fi european Alexendre Tomov 
(Bulgaria), tn cele din urmă experimentatul Tomov a evitat tușul, cucerind un nou titlu continental. Cu 

siguranță, insă, că Morhiladze nu va mai rata o astfel de ocazie fi la Montreal
, Foto i AGERPRES — Lehtikuva Helsinki

TINERII PREZENȚl LA CE DE LUPTE GRECO-ROMANE
ȘI-AU PUS DE PE ACUM CANDIDATURA LA J.O. DIN ’76

La recenta ediție a campionate
lor europene de lupte greco-roma
ne, alături de numeroși concurențl 
consacrați în arena internațională, 
medaliați la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și continen
tale, s-au aflat șl mulțl debutanți. 
Fiind primiți an după J.O. de la 
Miinchen, antrenorii loturilor re
prezentative au operat modificări 
serioase în componența echipelor 
respective, promovînd multe ele
mente tinere si încercînd, astfel, 
să-i pregătească pentru confruntă
rile de la Montreal.

De pildă, în formația reprezen
tativă a U.R.S.S., clasată, după cum 
se știe, pe primul loc la ultimele 
întreceri de anvergură, au fost în- 
■locuiți campionii olimpici Rustem 
Kazatov (cat. 57 kg) și Anatoli 
Roscin (cat. + 100 kg), campionii 
mondiali Vladimir Zubkov (cat. 48 
kg), Roman Rurua (cat. 68 kg) și 
Viktor Igumenov (cat. 74 kg), clt 
și Nicolai Iakovenko (cat. 100 kg), 
de două ori campion mondial, me
daliat cu argint la ultimele două 
olimpiade și, totodată, campionul 
continental al semigreilor. Așadar, 
6 dintre cei 9 luptători sovietici 
care au evoluat la Helsinki, par
ticipau pentru prima dată la o 
competiție de mare amploare. Nu 
știm dacă spectaculoasele modifi
cări din formația Uniunii Sovieti
ce vor fi menținute pînă la vi
itoarea ediție a J.O. Dar, apreciem 
că noii promovați — cu o singură 
excepție — s-au comportat remar
cabil. De altfel, în final, 8 din 
cei 9 luptători sovietici au cucerit 
medalii : patru de aur, una de ar
gint și trei de bronz, iar dintre 
debutanți Nelson Davidian (cat. 62 
kg) și Nikolai Bolboșin (cat. 100 kg) 
au devenit campioni europeni.

în formația Bulgariei, cotată, de 
asemenea, printre cele mai puter-

LOTUL NAȚIONAL DE BASCHET -

SENIOARE PENTRU
Aflat în anul dintre două campio

nate europene, baschetul feminin va 
cunoaște și în acest sezon o bogată 
activitate, ’ prin care reprezentativele 
naționale vor căuta să-și verifice for- 

astfel ca în 1974,’ la întrecerea 
continentală din Sardinia, să prezinte 
cele mai valoroase formații.

Printre echipele calificate deja pen
tru campionatul european de anul vi
itor, se află și cea a României, a că
rei activitate de pregătire și cotnpe- 
tițională va începe în curînd, sub în
drumarea antrenorilor S. Ferencz 
(principal) și I. Nicolau. In acest scop, 
Colegiul central al antrenorilor a

’Anca Groza \ermină cu suficiente resurse cursa de 200 m delfin la capă
tul căreia a fost cronometrată în 2:27,6

RECORDURILE DE ÎNOT SE POT CORECTA Șl ÎN LUNA IUNIE !
Anca Groza — locul X
Nu avem pretenția a fi descoperit 

Vreun mare secret atunci cînd afir
măm că recordurile pot fi amelio
rate și în luna iunie, timp în care 
înotătorii se află în plină perioadă 
de acumulare, efectuînd două an
trenamente zilnice. Firește, ne refe
rim la recorduri substanțiale, ca a- 
cela stabilit sîmbătă de Anca Groza 
la 200 m delfin (de la 2:30,3 la 
2:27,6) și nu de genul celora în care 
se corectează cifra din tabelă cu 
două-trei zecimi într-o cursă de 
200 m.

în țările în care înotul cunoaște 
o largă dezvoltare, iar specialiștii 
folosesc cele mai avansate metode 
de pregătire ale sportivilor, con
cursurile de verificare, destul de 
dese în lunile iunie și iulie, fac 
parte integrală din planurile de an
trenament. Și nu puține sînt ca
zurile în care înotătorii de valoare 
fac dimineața un antrenament tare 
(5—6000 m) și după cîteva ore de 
odihnă, seara, participă în concurs 
ți stabilesc un nou record, îndeob- 

nlce din lume, au apărut cîțiva ti
neri talentați, cu mari perspective 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Ștefan Anghelov, rivalul 
din ultimii ani al lui Gheorghe 
Berceanu, a fost înlocuit cu tînă- 
rul Pavel Hristov, cu care luptă
torul român a terminat la egalitate. 
Dublului campion olimpic, mondi
al și european, Petar Kirov (cat. 
52 kg), i-a luat locul Todor Todo
rov, medaliat cu argint la Hel
sinki. Alți doi valoroși luptători, 
Gheorghj Markov, deținător al ti
tlurilor de campion olimpic, mon
dial și continental la cat. 62 kg și 
Marin Kolev (cat. 100 kg), victo
rios asupra lui Martinescu la ul
tima ediție a C.M., au rămas acasă, 
fiind preferați tinerii Stoian Laza- 
rov și, respectiv, Kamen Lozanov. 
Ultimul s-a clasat pe locul II la 
actuala ediție a confruntărilor con
tinentale.

în loturile Ungariei, R. F. Ger
mania, Greciei, Turciei și ale altor 
țări au fost efectuate, de asemenea, 
importante modificări, acordîndu-se 
credit tinerilor. După cum se știe 
și din echipa României n-au mai 
făcut parte unii dintre luptătorii 
cunoscuți pe plan mondial — Si- 
mion Popescu. Ion Baciu și Gheor
ghe Stoiciu. Și nu se poate spune 
că noii promovați, Nicu Gingă, Ma
rin Dumitru și Eugen Hupcă s-au 
comportat sub nivelul celor cărora 
le-au luat locul. Toți trei s au si
tuat la sfîrșitul confruntărilor pe 
poziții fruntașe, fiind foarte aproa
pe de medalii.

încercînd un bilanț al evoluției 
„noului val“ putem afirma că 
mulți dintre tinerii debutanți la 
actuala ediție a europenelor se vor 
număra printre protagoniștii vi
itoarei Olimpiade: Vladimir Net- 
vetaev (U.R.S.S.) și Pavel Hristov 
(Bulgaria) la cat. 48 kg, Valeri Aru-

SEZONUL ESTIVAL
aprobat următoarea componență a Io
tului : Ecaterina Savu, Suzana Sza- 
bados, Anca Demetrescu, Viorica 
Boca (Politehnica București). Angeli
ca Tita, Clara Szabo, Eugenia Sal cu, 
Viorica Balai (I.E.F.S.), Ileana Gugiu, 
Dorina Suliman, Gabriela Rosco (Ra
pid), Tatiana Radulescu, Liliana Ra
dulescu (Voința București), Ildiko Vil- 
lanyi (Universitatea Timișoara), Elena 
Opriciu (Voința Tg. Mureș). Principa
lele obiective din acest an ale selec
ționatei României sînt „Cupa Mării 
Negre" (Constanța, 27—29 iulie) și 
Balcaniada (19—21 septembrie, în o- 
rașul Tîrgoviște din Bulgaria).

în lista celor mai bune
ște în probe în care este nevoie de 
o foarte bună rezistență.

Din păcate însă, în țara noastră, 
asemenea cazuri sînt extrem de 
rare. Sînt oare recordurile româ
nești atît de tari, încît corectarea 
lor să poată fi făcută doar atunci 
cînd sportivii se află în condiții op
time de concurs ? Nicidecum ! Cau
zele unei asemenea situații trebuie 
căutate în primul rînd în mentali
tatea greșită a unora dintre antre
nori și sportivi, care nu au cura
jul să facă asemenea tentative și 
în lunile cînd se află în plină pre
gătire. înotătorii noștri fruntași 
s-au obișnuit să vizeze performanța 
optimă în lunile aprilie și, respec
tiv, august cînd ei își planifică cele 
două vîrfuri ale formei sportive. U- 
neori tentativele, lor reușesc alteori 
nu. Teama inexplicabilă pe care o 
încearcă cei mai mulți dintre cam
pionii țării de a-și supune unui nu
măr mai mare de teste posibilitățile 
de care dispun în fiecare perioadă 
a pregătirii este fără discuție dău
nătoare și constituie o frînă eviden-

tlnov (U.R.S.S.), Todor Todorov 
(Bulgaria) și Nicu Gingă (Româ
nia) — cat. 52 kg, Ivan Frigid 
(Iugoslavia) și Marin Dumitru — 
cat 57 kg, Nelson Davidian 
(U.R.S.S.) și Gon van Tessel (O- 
landa) — cat. 62 kg, Nedko Nedev 
(Bulgaria) șl Jacques van Lancker 
(Belgia) — cat. 68 kg, Vojislav 
Tabacki (Iugoslavia), Niels Madsen 
(Danemarca) și Imat Klitson 
(U.R.S.S.) — cat. 74 kg, Leif An
dersson (Suedia), Dimitre Ivanov 
(Bulgaria), Marian Czardybon (Po
lonia) și Keijo Manni (Finlanda) — 
cat. 82 kg, Iliaz Guri (Albania) și 
Roar Arntsen (Norvegia) — cat. 90 
kg, Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.), Ka
men Lozanov (Bulgaria), Marku 
Virtanen (Finlanda) și Aslan Aslan 
(Turcia) — cat. 100 kg, Marek Ga- 
Iinski (Polonia), Șota Morhiladze 
(U.R.S.S.) și Einar Gundersen (Nor
vegia) — cat.+100 kg.

în sprijinul acestei afirmații, ar
gumentează însuși faptul că unii 
dintre tinerii luptători amintiți mai 
înainte au întrecut la puncte sau 
chiar înainte de limită sportivi cu 
succese anterioare remarcabile în a- 
rena internațională. Iată și cîteva e- 
xemple în acest sens. Valeri Aru- 
tinov b.t. (min. 7, 49) Ilizir Sari 
(Turcia), medaliat cu argint la ul
tima ediție a C.M. ; Nicu Gingă 
b.p. (11—7) Mirolsav Zeman (Ce
hoslovacia), clasat pe locul 4 la 
J.O. 1972 ; Ivan Frigici b. descali
ficare (min. 6, 36) Hans-Jiirgen
Veil (R. F. Germania), medaliat cu 
argint la J.O. 1972 ; Kamen Loza
nov b.t. (5. 09) Nicolae Martinescu, 
campion olimpic ; Șota Morhiladze 
b.t. (min. 3, 48) Feter Kment (Ce
hoslovacia), medaliat cu bronz la 
patru ediții ale C. M.

Dacă totuși unii dintre tinerii 
remarcați la C.E. de la Helsinki 
n-au urcat pe podiumul „de. onoare 
aceasta s-a datorat, îndeosebi, lip
sei lor de experiență competiționa- 
lă. în schimb, cu toții s-au adaptat 
mult mai bine la stilul modern 
de luptă, față de luptătorii cu o 
mai veche activitate în arena in
ternațională.

în sfîrșit, evidențiem cu acest 
prilej și ireproșabila organizare a 
acestor întreceri continentale cît și 
arbitrajele, în majoritate, corecte. 
Printre cavalerii fluierului bine co
tați au fost și românii Valentin 
Bați, Vascul Popovici și Ion Cer
nea.

Costin CHIRIAC

Marți, miercuri și joi 

in sala Armatei din Brașov 

FINALELE REPUBLICANE 

DE TINERET

LA LUPTE LIBERE
Incepînd de astăzi și pînă joi după- 

amiază, în sala de sport Armata din 
Brașov vor avea loc întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane 
individuale dc lupte libere rezervate 
tineretului. Competiția, aflată la a 
4-a ediție, va reuni pe unii dintre cei 
mai buni luptători din țară. De alt
fel, aproape toți sportivii din lotul 
republican se vor afla printre con- 
cuirenții acestor finale. De asemenea, 
la etapele anterioare au obținut cali
ficarea pentru finale toți cei 10 cam
pioni ai ediției de anul trecut. Iată 
și programul acestor confruntări : 
marți, de la orele 11 și 17 — tururile 
1 și 2 ; miercuri, de ia orele 9 și 17 
tururile 3 și 4 ; miercuri, de ia ora 
9,30 — semifinale și finale.

performere ale sezonului
tă în drumul lor spre un progres 
consistent.

Exemplul multiplei campioane 
naționale și balcanice, Anca Groza, 
ne oferă elemente esențiale în sus
ținerea acestei teorii. Avînd un o- 
biectiv bine precizat de la îneepu- 
tul anului — calificarea în finala 
probei de 200 m delfin a campiona
tului mondial de Ia Belgrad — di- 
namovista și-a propus ca pînă în 
luna septembrie să fie capabilă de 
a parcurge distanța respectivă în 
2:24,0—2:25,0, cifră suficientă pen
tru a urca pe blocstarturi alături 
de cele mai bune specialiste din 
lume.

Noua elevă a Cristinei Balaban- 
Șoptereanu s-â pregătit cu deose
bită ambiție în lunile de iarnă și 
se află în evident progres. Deocam
dată ea a parcurs jumătate din 
drumul pe care și l-a propus, poate 
chiar mai mult. Antrenoarea sa ne 
asigura că cifra respectivă ar fi fi
gurat mai de mult in tabela de 
recorduri dacă Anca Groza ar fi 
luat startul (a fost bolnavă) la cam-

ÎNTRECERILE ATLETICE DE PE „TINERETULUI " 
AU CONSTITUIT O REUȘITĂIdeea cuplării într-o singură reu

niune a două dintre competițiile de 
bază, tradiționale, ale atletismului 
nostru (campionatele republicane 
școlare și concursul de primăvară al 
juniorilor I) n-a fost de loc rea, chiar 
dacă organizarea a fost mai dificilă. 
Timp de două zile, pe stadionul Ti
neretului din . Capitală, am putut 
urmări pe cei mai mulți dintre re
prezentanții „noului val" șl, trebuie 
s-o recunoaștem, impresiile generale 
sînt dintre cele mal bune. La ora 
actuală, atletismul nostru dispune de 
o serioasă rezervă de talente care, 
atent și bine șlefuite, ar putea asi
gura Iotul performerilor de mîine. 
In fond, dacă stăm să ne gîndim 
bine, dintre actualii concurențl se 
vor alege cel care vor reprezenta 
sportul românesc la următoarea edi
ție a Jocurilor Olimpice sl la cea 
din 1980.

Este desigur greu de anticipat Ia 
ce nivel de performanță vor ajunge 
cei mai merituoși dintre Juniorii 
noștri de astăzi, dar așa cum au luat 
el startul spre... Montreal, este de 
presupus că, nu peste multă vreme, 
performantele de azi, cu rezonanță 
în lumea celor de o vîretă cu el. vor 
avea ecou si In aprecierile, mult mal 
pretențioase, cu care se judecă rezul
tatul u.niul senior sau unei senioare. 
Gheorghe Ghipu, Nicolae Onescu, 
Dorel Cristudor, Doina Spînu, Nicu- 
lina Lungu, Gabriela Tărăngol. Ma
riana Nan. Florența Ionescu, Gheor
ghe Megelea, ca să nu amintim decît 
pe cîțiva dintre concurentil de sîm- 
bătă și duminică, eu tn față perspec
tive frumoase. Pentru a putea deveni, 
cu adevărat, certitudini olimpice de
pinde, în primul rînd, de ei, de pa
siunea pe care o au pentru atletism, 
de seriozitatea cu care vor stl să se 
antreneze, de ascultarea pe care o 
vor da antrenorilor șl profesorilor 
lor etc.

Am mei «crls (șl revenim cu plă
cere asupra acestui subiect) că Între
cerile de pe stadionul Tineretului au 
constituit o reușită. Ea ar fi putut 
atinge un nivel mai ridicat dacă n-ar 
fi existat — din păcate — unele as
pecte mai puțin plăcute. Se știe că o 
finală de campionat republican, cum 
a fost și aceasta, reprezintă ultima 
etapă a unei competiții cu o largă 
audiență în mase. Dar, ca orice fi
nală, caracteristica și aprecierea i-o 
dă, de acum, performanța ! Or, cu 
excepțiile de rigoare — din fericire, 
au fost multe — nivelul unora din
tre participant! a fost departe de 
așteptări, sub cerințele și așa destul 
de puțin pretențioase ale standardu- 
rilor de concurs. Acești atleți au 
încurcat pur șl simplu desfășurarea 
competiției, ca să nu mai vorbim de 
celălalt aspect de ordin financiar 
(transport, cazare, masă etc.). Este de 
neînțeles cum de au putut fi înscriși

PRIMELE TREI TESTE 
NE-AU ARĂTAT CĂ SÎNTEM 

PE UN DRUM BUN...
...dar munca grea, de cizelare, abia acum începe —declara 
A. Grințescu, antrenorul echipei naționale de polo

Cu cele trei partide susținute în 
compania campionilor olimpici la 
Harkov s-a Încheiat primul ciclu de 
teste al selecționatei române de polo 
dinaintea campionatului mondial de 
la Belgrad. Să recapitulăm rezultate
le : 4—3 cu Iugoslavia, 5—7 cu Un
garia, 5—6 cu Italia, -5—4 cu R.F. 
Germania, 3—2 cu Olanda și locul III 
în „Trofeul Hungaria" (Pescara), 6—5 
cu Iugoslavia, 3—4 cu Olanda, 4—5 
cu R.F. Germania și lociul III în 
turneul de la Utrecht, iar la Harkov, 
4—7, 2—5 și 6—7 cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice.

Asupra unor prime concluzii pri
vind posibilitățile „7"-ului nostru re
prezentativ și șansele sale la C.M. 
am discutat ieri dimineață, la întoar
cerea echipei noastre din U.R.S.S., 
cu primul antrenor al reprezentati
vei, prof. Anatol Grințescu.

— In cele trei turnee ați întîlnit, 
exceptînd formația S.U.A., pe toate 
candidatele la medaliile ce se vor de
cerna în septembrie, la Belgrad. în 
raport cu echipele întîlnite, cum a- 
preciați componența actuală a lotului 
și valorile pe care vă bazați ?

— In ce privește gabaritul jucăto
rilor echipele Ungariei, UR.S.S. și 
Iugoslaviei ne sînt superioare. Fieca
re dintre acestea au un.ul sau mai 
mulți jucători înalți, foarte puternici 
(Szivosr Osipov, Msveniradze, Stani- 
sici) ale căror acțiuni în poziție de 
centru fix ■ sînt greu de contracarat. 
Pregătirea fizică,și ca atare rezisten
ța la efort susținut, a lotului este 
însă mulțumitoare. Și asupra compo
nenței echipei ne-am format cîteva 
păreri. Pentru postul de portar avem 
un singur candidat cert, Huber ; ca 
rezervă va trebui să alegem între 
Frățilă și FI. Slavei (caire nu se în
cadrează perfect în discinlina lotu
lui). Zamfirescu. Claudiu Rusu (mult 
schimbat în bine). Nastasiu, Schervan 
și Cornel Rusu rămîn oameni de ba 
ză. Cred că vom putea conta și pe 
Răducanu, V. Rus și D. Popescu (de
ocamdată ieșit din formă). Pentru 
completarea lotului va trebui să ale
gem dintre Frîncu (a jucat slab în 
toate turneele). I. Slavei. Lazăr. Pre
da și Cocora.

— Are echipa șanse de a reintra 
în rîndul primelor șase echipe din 
lume ?

— Tn fața Ungariei și U.R.S.S. a- 
vem șanse mai mici, ambele fiindu-ne 
superioare la această oră. Rezultatele 
partidelor cu Iugoslavia, Italia, Olan
da și R.F. Germania rămîn însă dp«- 
chise. Dacă nu vom avea neșansa 
unui program dificil, ca cel de la 

pionatele naționale de la Mamaia 
sau dacă ar fi avut la dispoziție 
mai multe concursuri de asemenea 
gen. Cu 2:27,6, bucureșteanca ar fi 
ocupat locul XII în proba de 200 m 
delfin de la J.O. (Miinchen), iar ac
tualmente ea se află pe locul 14 în 
rîndul celor mai bune performere 
ale lumii în acest sezon. Dacă vom 
ține cont în alcătuirea listei res
pective doar de cîte două perfor
manțe pentru fiecare țară (numă
rul limită de participante la C.M.), 
o vom afla pe campioana României 
pe locul X după :

Lynn Colella (S.U.A.) 2:19,2, Va
lerie Lee (S.U.A.) 2:21,5, Sandra
Yost (Australia) 2:21,8, Rosemarie 
Kother (R.D. Germană) 2:22,0, Vic
ky Jaensch (Australia) 2:23,4, Jean
ne Jeavons (Anglia) 2:24,0, Roswitha 
Beyer (R.D. Germană) 2:25,0, Vera 
Faitlova (Cehoslovacia) 2:25,9 și 
Alexandra Meerzon (U.R.S.S.) 2:27,5.

Poziția recordmanei țării noastre 
este promițătoare în acest sezon și 
evoluțiile sale viitoare (prima din
tre acestea — în iulie, la „Trofeo 
dei navigli") vor fi așteptate cu 
mare interes.

Adrian VASILIU 

într-o finală de campionat, în care 
au înregistrat cifre sub orice critică. 
Ce părere au profesorii și antrenorii 
lor ? Ce părere au forurile sportive 
din județele respective care au cer
tificat niște performanțe standard, 
Imposibil (după cum s-a văzut 1) să 
fi fost realizate în etapele prelimina
re ale competiției 7 Prin grija F.R.A. 
rezultatele complete ale celor două 
concursuri au fost multiplicate și vor 
fi trimise In întreaga țară. Ar fi de 
dorit ca aceste rezultate 6ă fie stu
diate cu ceva mai multă atentie. 
decît în mod obișnuit, pentru a se 
putea trage concluziile cele mal bu
ne ș! pentru a se și lua unele mă
suri. Mal ales acum I...

Urmărind întrecerile de pe stadio
nul Tineretului (o remarcă ,pentru 
strădaniile directorului bazei, Aurel 
Cosovschl, de a-1 fi prezentat cochet 
șl bine pus la punct), an putut con
stata că juniorii noștri nu avut, în 
ansamblu, bune evoluții la disc (a 
șaptea clasată a fost notată cu peste 
40 m) si 400 m fete, tar Ia băieți la 
înălțime (locul șase — 2 m), lungime, 
triplu, 400 m si 5000 m. Nu ne-a sa
tisfăcut, în schimb, nivelul perfor
manțelor de la 110 mg, prăjină, disc 
și greutate băieți, 100 mg, înălțime, 
greutate si suliță fete. Va trebui să 
se insiste mai mult as-upra acestor 
probe deficitare, pentru a selecționa 
atleți! cei mai talentați. pentru a-i 
pregăti In mod corespunzător cerin
țelor actuale șl a celor de mîine. De 
altfel, munca de calitate trebuie să 
caracterizeze activitatea tuturor ju
niorilor noștri, fără de care nu este 
de conceput progresul într-un sport 
atît de pretențios — mal ales prin 
exactitatea sa — cum este atletismul I 

în încheiere, ținem să subliniem 
un exemplu de ceea ce se numește, 
dăruire și tenacitate. în timpul 
cursei de 2000 m obstacole cîmpulun- 
geanul Mihail Ifrim (LCEA) s-a îm
piedicat la trecerea unui gard, a că
zut și a pierdut, dtatr-o dată, foarte 
mulți metri față de cel din frunte 
Un altul poate că ar fi abandonat 
cursa. Ifrim s-a ridicat Insă și — în 
maniera lui Vlren la J.O. de la Miin
chen, — a continuat alergarea, a 
refăcut metru cu metru, încheind 
proba pe locul doi, ia numai 2 ze
cimi de secundă de cistigător ! Bravo 
Ifrim I

R. VIL 

FIȘIER
Alte cîteva rezultate din concurs« 

5000 M : 1. C. Bebereche (Metalul Buc. 
— Șc. prof. IRVA) 14,52,2, 2. A. Ni- 
culescu (LCEA C-lung) 14:57,0, 3. Fr. 
Mate (CSM Cluj — Șc. prof. MIU)

Miinchen, rămîn la convingerea că 
echipa noastră va ocupa o poziție 
fruntașă.

— In ce direcții credeți că va tre
bui să insistați în pregătirea viitoa
re ?

— Echipa se apără destul de bine 
în situații de inferioritate, iar pro
centajul de concretizare al situațiilor 
de „om în plus" este mulțumitor 
Marcăm însă prea puține goluri (doar 
CI. Rusu, Răducanu, V. Rus) din ac
țiune și aceasta continuă să fie una 
din principalele carențe. E adevărat, 
echipa este tîriără, plină de elan, dar 
lipsită de omogenitate. Se înoată 
mult, jucătorii își creează poziții, dar 
pasele nu sînt întotdeauna sigure, 
sau vin prea tîrziu. Aceasta pe de o 
parte. Apoi, mi-am dat seama că ju
cătorii nu au curajul să șuteze deci
siv de la 6—8 metri, mai ales atunci 
cînd sîntem în superioritate. Lipsa 
de personalitate în joc este evidentă 
și asupra acestui lucru, toți jucătorii 
trebuie să reflecteze mai mult. în 
orice caz, cred că ne aflăm pe un 
drum bun. Cele trei turnee au folosit 
mult echipei noastre, arătîndu-ne în 
special direcțiile spre care va trebui 
să ne îndreptăm atenția în perioada 
viitoare de pregătire. Dacă jucătorii 
vor înțelege să muncească cu am
biție. să respecte indicațiile primite 
și să gîn-dească mai mult și în orice 
moment al partidei, satisfacțiile noas
tre vor fi fără îndoială mai mari.

— a. v. —

SPORTUL ARGEȘEAN VIZEAZĂ NOI COTE
(Urmare din pag 1)

mod permanent activitatea sportivă, 
ca mijloc eficient de educație comu
nistă, de pregătire a tineretului si a 
tuturor oamenilor. muncii pentru 
muncă și viață. Consiliul județean 
pentru educație fizică .și sport nu 
și-a îndeplinit, în totalitate, atribu
țiile care-i reveneau privind, mai 
ales, coordonarea activității sportive 
de masă, în întreprinderi și în insti
tuții. Unele comitete ale oamenilor 
muncii din întreprinderi, conduceri 
de instituții, direcții de școli, ca și 
unele consilii populare nu au acor
dat, în măsura cuvenită, atenția ne
cesară pentru crearea unor condiții 
favorabile dezvoltării activității spor
tive de masă si de performanță.

Față de această situație, în lumina 
importantului document al Plenarei 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
din 28 februarie — 3 martie, plenara 
Comitetului județean Argeș al P.C.R. 
a adoptat, în unanimitate, un plan 
de măsuri vizînd continua îmbunătă
țire a activității de educație fizică și 
sport.

Astfel, în domeniul educației fizice 
și sportului de masă obiectivul fun
damental pentru Consiliul județean 
pentru educație fizică si sport, ca și 
pentru toate organele si organizațiile 
cu atribuții, este atragerea întregului 
tineret, a populației din județul Ar
geș, către practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, sportului și turis
mului. în întreprinderi și în institu
ții, consiliul județean al sindicatelor, 
împreună cu CJEFS, va lua măsuri 
de organizare a gimnasticii la locul 
de muncă, de dezvoltare a activită
ților turistice și cicloturistice, va în
mulți numărul centrelor de inițiere 
la diferite ramuri sportive si va or
ganiza diferite competiții locale. în 
cadrul campionatului asociațiilor spor
tive, crosuri, întreceri pe ramuri, 
profesii, acordînd atenția cuvenită eta
pelor pe atelier, secție, sector, fabrică 
sau întreprindere. La nivelul munici
piului Pitești și al orașelor se vor orga
niza, cel puțin o dată pe lună, mari 
acțiuni sportive muncitorești. în uni
tățile de muncă în care predomină 
elementul feminin se vor stabili mă
surile necesare pentru organizarea 
unor centre de gimnastică, ca și de 
inițiere în unele ramuri de sport ca

15:00,0, 4. Gh. Buruiană (Șc. sp. 1 
Galați) 15:03,8, 5, V. Zafiris (Șc. sp. 
Ploiești) 15:06,4, 6. St. Szitaș (Șc. sp. 
Petroșani) 15:10,4; 4x100 M: 1. SSA 
Buc. 42,9, 2. Șc. sp. Constanța 43,3 — 
rec. juniori II, 3. Lie. 35 Buc. 43,8, 
4. Șc. sp. Brașov 44,1, 5. Lie. I. Sla
vici (Arad) 44,8, 6. Șc. sp. Tr. Severin 
45,1 4 x 400 M : 1. LCEA C-lung 3,26,6, 
2 Lie. 1. Ploiești 3:28,4, 3. Șc. sp. 
Oradea 3:29,4, 4. SSA Buc. 3:33,1. 5. 
Lie. Slavici Arad 3:35,5, 6. CSU Ga
lați 3:35,9 ; FETE t SULIȚA s 1. Eva 
Zorgij (Lie. 11 Cluj) 51,14 m, 2. Mi- 
haela Loghin (Lie. Agricol Dragomi- 
rești) 44,46 m, 3. Rod!ca Dragu (Lie. 
ec. Brăila) 43,62 m, 4. Emilia Marian 
(CSM Pitești) 42,40 m, 5. Adriana Io- 
niță (Petrolul PI.) 40,24 m, 6. Mlhaela 
Nicoară (LCEA C-lung) 40,00 m — 
rec. junioare III) ; 4 x 100 M : 1. Lie. 
2 Iași 48,5, 2. Șc. sp. Bacău 49,0, 3. 
Lie. 2 Brașov 49,3 m. 4. CSS Buc. 
50,0, 5. Steaiua Buc. 50,1, 6. Lie. spor
tiv Rm. Vîlcea 52,7 ; 4 x 400 M : 1.
CA Roman 3:58,6, 2. T.ic. 2 Iași 3:59.4, 
3. Lie. 3 B. Mare 4:02,1 4. Lie. Sla
vici Arad 4:05,2, 5. Lie. 4 Timișoara 
4:08,5, 6. Recolta Movila Miresii 4:12,0.

La ciocan. Petru Lenghel (Șc. sp. 
Brașov) cu 56,98 a realizat un nou 
record republican juniori II.

nnnniniiiiiiiiiininirnT

Doina Spînu, recordmana junioare
lor I și II, împreună cu sprinterul 
Dorel Cristudor au fost declarați 
cei mai buni performeri ai compe
tiției, potrivit tabelei internaționale 

de punctaj

CANOTAJ Mîine va părăsi Capi
tala un Iot de schifiști și schiflste care 
vor participa la „Regata Grtinau“, una 
dintre cele mal puternice competiții 
internaționale ale sezonului, ce precede 
Campionatele europene. România va ali
nia la startul întrecerilor următoarele 
echipaje : 4 v — Teodora Boicu, Ma- 
rioara Slngiorzan, Elisabeta Lazăr, Ma
ria Micșa + Maria Ghiață ; 2 v — Doina 
Bărdaș, Ioana Tudoran; schlf simplu 
Maria Micșa — la feminin ; 4 f.c. Etne- 
rich Tușa, Dumitru Ivanov, Ivan Ca- 
cencu, Francisc Papp; 4 + 1 Chiriac Dă- 
niiă, Gheorghe Mo’doveanu, Gheorghe 
Gherman, Ernest Gall 4. Ladislau Lo- 
vrenski; 2-j-l Ștefan Tudor, Petre Cea- 
pura + Ladislau Lovrensld ; 2 f. c. Du
mitru Grumezescu, Ilie Oanță ; 2 v — 
George Mereuță, Nicolae Popa; schit 
simplu — Ion Cergă și Alexandru Si- 
lassi. Regata se dispută, sîmbătă șl du
minică, la întreceri mai partlclpînd ca
notori din U.R.S.S., R. D. Germană, 
Cuba. Olanda, Finlanda, Elveția, Unga
ria, Polonia și Cehoslovacia.

GIMNASTICĂ Sîmbătă și dumi
nică, sala „23 August" din capitală a 
găzduit tradiționala întâlnire de gim
nastică dintre selecționatele de Juniori 
ale Bucureștiulul și sofiei (fete și 
băieți). La capătul unul concurs atrac
tiv, punctat cu evoluții bune, echipele 
Bueureștiului au cucerit victoria la dife
rențe apreciabile. De subliniat este și 
faptul că in clasamentele individual 
compuse, pe primul loc s-au clasat, 
atît la fete cît șl la băieți, reprezentanți 
ai Capitalei. Iată, de altfel, rezultatele 
înregistrate : feminin. pe echipe : 1. 
București — 178,80; 2. Sofia — 174,05; in
dividual compus : 1. Vasilica Bălan — 
36,35; 2. Ștefania Trandafir — 36,10; 3. 
Mihaela Mihai — 35,70; Masculin, pe 
echipe ; j. București — 264,05 ; 2. Sofia
— 262,50; individual compus : 1. Gabriel 
Popescu — 53,95; 2. Sorin Cepol — 53,30; 
3. Iordan Peicev — 52,90. (Irina ȚONEA- 
coresp.).

LUPTE Sîmbătă șl duminică, în 
sala Armatei din Brașov, va avea loc 
un turneu internațional de lupte libere, 
pe categorii de greutate, la care vor 
participa juniori din Bulgaria, B.D. Ger
mană, Iugoslavia și România • La Sf. 
Gheorghe se va disputa, sîmbătă după- 
amiază, întllnlrea internațională de lupte 
greco-romane dintre reprezentativele de 
juniori ale României și Ungariei, iar 
duminică dimineața, la Cîmpulung Mus
cel, meciul revanșă • Comisia centrală 
de competiții și disciplină a F.R. Lupte 
a supus spre aprobare Biroului federal 
următoarele sancțiuni : luptătorului Va- 
sile Iorga (Progresul Brăila) — mustrare 
pentru comportare nesportivă la festi
vitatea de premiere a turneului interna
țional de lupte libere, desfășurat la 
Szekesfehervar (Ungaria), iar antreno
rului acestuia, Alexandru Tătaru — a- 
vertisment public ; luptătorilor juniori 
Alexandru Mărculescu (Șc. sp. Olimpia 
Craiova) șl Ion Paiu (Progresul Brăila)
— mustrare pentru comportare nedisci
plinată la turneul internațional de li
bere de la Rostock (R.D. Germană) șl 
avertisment public antrenorilor lor — 
Gavrilă Todor și, respectiv, Alexandru 
Tătaru î luptătorului Victor DolipschI 
(Dinamo București) — mustrare pentru 
Slaba sa comportare la C.E. de la Hel
sinki. Toate aceste propuneri au fost 
aprobate de Biroul federal.

tenis, volei, handbal, șah ș.a. Se vor 
extinde și permanentiza competiții 
ca „Festivalul sportului feminin" și 
„Cupa sătencelor arge.șene".

în mediul sătesc. Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C., împreună cu 
CJEFS, vor ajuta asociațiile sporti
ve la organizarea lunară a unor ser
bări cultural-sportive, a unor compe
tiții devenite tradiționale cum sînt : 
„Cupa tineretului de la sate", „Cupa 
recoltei argeșene", „Cupa mecaniza
torului", „Cupa zootehnistului" etc. 
în cel puțin 15—20 de comune vor fi 
organizate anual centre de inițiere 
în sport (tenis, șah, popice, schi). Pe 
lingă căminele culturale vor fi ame
najate microcomplexe pentru sport 
și agrement, asigurîndu-se o mai 
strînsă corelare a sportului cu acti
vitățile culturale. Pentru populari
zarea sportului în mediul sătesc, spor
tivi din cluburi si asociații, din șco
lile de la oraș, vor merge să parti
cipe la diferite demonstrații și la 
întreceri alături de tinerii săteni.

în privința dezvoltării educației 
fizice și a sportului școlar și univer
sitar, planul de măsuri adoptat de 
plenara Comitetului județean Argeș 
al P.C.R. stabilește, de asemenea, o 
serie de sarcini concrete. Inspectora
tul școlar județean și conducerile 
școlilor vor asigura cadrul corespun
zător pentru îmbunătățirea calității 
și eficienței orelor de educație fizică 
urmărindu-se dezvoltarea fizică gene
rală a elevilor. în toate unității" 
școlare va fi organizată săptămînal 
„Ziua sportului preferat", iar la sfîr
șit dc săptămînă vor fi programat» 
acțiuni sportive de masă.

în perioadele de vacanță școlară 
va fi organizată o temeinică activi
tate sportivă de masă, ponderea ur- 
mind s-o aibă crosurile. excursiile 
și drumețiile etc

CJEFS și Inspectoratul școlar vor 
asigura condiții pentru îmbunătăți
rea activității Liceului central expe
rimental de atletism din Cîmpulung 
(singura unitate școlară de acest fel 
din întreaga tară), a Centrului de 
atletică grea de Ia Uzina de autotu
risme Pitești. Vor fi perfecționate și 
extinse formele de testare și de se
lecție a întregului tineret cuprins în 
școli. Institutul Pedagogic (Faculta
tea de educație fizică) va trebui sâ 
acorde o mai mare atentie selecțio
nării tinerilor talentați, cu aptitudini

SĂRITURI IN APA In cadrul 
unul concurs de verificare a lotului, 
desfășurat la bazinul „23 August" din 
Capitală, au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate :

Trambulină bărbați : 1. V. NedelcU 
(Școlarul) 407,15 p, 2. Al. Bagiu (Crlșul) 
368,50 p, 3. I. Ilieș (Progresul) 363,55 p; 
femei : 1. Melania Decuseară (Progresul) 
380,40 p, 2. Ecaterina Dumitriu (Progre
sul) 373,80 p. 3. Liliana Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 319,05 p; platformă bărbați : 1. 
Al. Bagiu 357,30 p, 2. I. Ilieș 353,20 p ; 
femei : 1. Ecaterina Dumitriu 295 p, 2. 
Mihaela Atanasiu (Școlarul) 249,85, 3. Li
liana Popescu 195,75.

TIR CU ARCUL Ia Tg. Mureș 
s-a desfășurat timp de trei zile con
cursul cu caracter republican, „Cupa 
municipiului Tg. Mureș" la care au par
ticipat arcași din Cluj, Petroșani șl orar; 
șui gazdă. întrecerile au fost dominate 
de sportivii mureșeni, care cu această 
ocazie au stabilit numeroase recorduri 
naționale. Iată cîștigătorH : seniori .in-, 
dividual : T. Kaszonyl (P.T.T.R.) 2070 p 
— la proba de dublu FITA — nou re-0 - 
cord (v.r. 1987 p), pe echipe Sănătatea 
Tg. Mureș 5453 p; senioare Olga, Nențeș. , v 
Ia egalitate cu Rozalia Oros (ambele fle 
la P.T.T.R.) cu 1522 p, pe echipe F.T.T.Ri. 
Tg. Mureș 3967 p. Arcuri standard se
niori — 1. V. Tamaș (Parîngul Petro
șani) 898 p, pe echipe Mureșul Tg. Mureș 
1733 p, senioare — Ecaterina Raraki 
(A.S.A. cluj) 587 p. (I. PAUȘ-coresp.) 

nîInșsrrnA
KARTING Competiția de karting) 

„Cupa Semănătoarea-, inițiată șl orga
nizată de asociația sportivă al cărei 
nume îl poartă, a luat sfîrșit, duminică.

Programat tn trei etape (aprilie —• 
mal — iunie), concursul a reunit la start 
peste 20 de concurențl de la A.S. Semă
nătoarea, Școala generală nr. 179 și 
ASKAUN (Lie. I. Neculce) care s-au 
întrecut pe un traseu amenajat pe stra
da Cîmpina.

Iată numele primilor clasați în cele 
trei probe cuprinse in program ; fete 
(junioare) — 1. Rodlca Blaj (Șc. gen. 
179), 2. Elena Golcea (Șc. gen. 179), 3. 
Ruxandra Hiescu (ASKALTN) ; seniori 
(50 cmc) — 1. V. Marin (Șc. gen. 179), 
S. C. Minovici (ASKALIN), 3. Gh. Vlșan 
(Șc. gen. 179); seniori (175 cmc) — 1. 
Gh. staneiu (Semănătoarea), 2. Oct. 
Baicu (Semănătoarea), 3. Oprea Hârdan 
(Semănătoarea).

Pe echipe, „Cupa Semănătoarea" a re
venit organizatorilor.

Buna organizare a acestui concurs 
revine asociației sportive Semă
nătoarea. Ne-a impresionat însă, 
neplăcut faptul că la chema
rea organizatorilor au răspuns foarte 
puține asociații și astfel la startul unor 
probe au fost concurențl puțini. Regre
tabil cu atît mal mult cu cît kartingul 
este un sport aplicativ, un sport care 
dezvoltă, mai ales în rîndul tineretului, 
gustul pentru tehnică șl conducere. (Du
mitru NEGREA)

pentru a deveni sportivi de perfor
manță, pregătind studenții atît pen
tru activitatea sportivă cît si pentru 
cea didactică.

în domeniul sportului de perfor
manță se prevede, între altele, spo
rirea preocupărilor pentru dezvolta
rea cu precădere a acelor ramuri 
sportive cu posibilități în cadrul ju
dețului și cu perspective reale de 
afirmare : atletism, box, lupte, fotbal, 
caiac-canoe, canotaj, gimnastică, hal
tere și judo. în același timp, vor fi 
luate măsuri pentru afirmarea pe 
plan național a unor jocuri sportive 
ca : baschet, handbal, volei, rugby, 
tenis și tenis de masă, popice, sah, 
precum și a schiului, sport de iarnă 
care poate fi practicat în bune con
diții în cadrul județului. Pentru fie
care din aceste ramuri sportive va fi 
elaborat un plan concret de dezvol
tare.

Sportivii argeșeni, cu posibilități a 
fi selecționați pentru loturile repre
zentative ale țării pentru J.O. din 
1976 și 1980, vor fi urmăriți cu toată 
atenția.

^Cluburilor teritoriale din Pitești si 
Cîmpulung li se cere să desfășoare 
o astfel de activitate încît să devină, 
într-adevăr, unități reprezentative nu 
numai ale sportului din județul Ar
geș, ci și din întreaga țară. în marile 
unități industriale ca întreprinderea 
de autoturisme Pitești si Combinatul 
petrochimic vor fi constituite pînă în 
anul 1975, puternice cluburi sportive 
sindicale, cu mai multe secții pe ra
mură de sport. Plenara Comitetului 
județean de partid a apreciat că șl 
în alte unități industriale mari există 
posibilități ca să se realizeze cel pu
țin cîte o secție de performanță, ast
fel încît județul Argeș să fie bine 
reprezentat Ia principalele ramuri 
de sport.

Planul de măsuri stabilește, de a- 
semenea, sarcini și răspunderi con
crete privind educația sportivilor, 
utilizarea judicioasă si dezvoltarea 
bazei materiale ca si organizarea sl 
conducerea activității sportive din 
județul Argeș.

Avem convingerea că îndeplinirea 
acestui plan de măsuri, adoptat în 
plenara Comitetului județean Argeș 
al P.C.R. va impulsiona activitatea 
sportivă din acest județ, asigurîndu-i 
noi coordonate de dezvoltare pe plan 
republican și internațional.
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DOUĂ IMPORTANTE CONSFĂTUIRI, SERI, LA F.R.F.
COMPETIȚIILE ȘI CONCURSURILE 

CONTINUĂ ÎNTR-UN RITM VIU
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A ECHIPEI NAȚIONALE,

DISCUTAT CU ANTRENORII DIVIZIONARI A (Urmare din pag 1)

(Urmare din pag. 1)

Ioc întreceri de ciclism, carturi, 
eeromodelism, box, judo, gimnasti
că acrobatică, atletism. Demonstra
ția s-a încheiat cu o frumoasă în- 
tîlnire de handbal între echipele 
feminine Vitrometan șl Petrol 
(școli profesionale).

R. ZAMFIR

LA BRĂILA S-A ÎNCHEIAT 
SEZONUL ATLETIC ȘCOLAR

In municipiul Brăila a avut loc 
duminică festivitatea de închidere 
a sezonului atletic școlar. Cu a- 
ceastă ocazie au fost organizate în
treceri pentru elevii din școlile ge
nerale — numai clasele a V-a, în ca
drul „Cupei micilor atleți“ (17 
școli prezente la competiție) și din 
licee și școli profesionale — „Cupa 
anilor 1“ — 12 unități de învăță- 
mînt. In total au luat parte la 
întreceri peste 500 de elevi și 
eleve.

Tot în Județul Brăila sînt de 
semnalat două frumoase duminici 
sportive la sate. Este vorba de a- 
șezările de la Surdila Găișeanca și 
Romanu. Acolo. din inițiativa 
C.J.E.F.S., au fost prezenți pentru 
a face demonstrații, gimnaștii șl 
gimnastele de la Școala sportivă 
Brăila, handbaliștii de la Voința, 
fotbaliștii aparținînd echipei Olim
pia, cicliștii de la C.S. Brăila și bo
xerii de la Progresul. Separat, în 
comunele amintite, echipe sătești 
de fotbal și handbal au organizat 
dispute foarte interesante . precum 
și întreceri pentru stabilirea celui 
mai puternic amator de trîntă...

O REUȘITĂ: „CUPA VĂILOR" 
PENTRU PIONIERII DIN 

JUDEȚUL SĂLAJ

Am amintit nu de mult de ini- 
țiaUja Consiliului județean Sălaj 
al organizației pionierilor, de a 
iniția o întrecere rezervată crava
telor roșii și dotată cu „Cupa văi
lor". Iată, această întrecere a avut 
loc, adunînd la faza finală peste 
2 500 de pionieri și școlari, repre
zentanți ai. celor peste 15 000 de 
copii partieipanți la prima etapă. 
Finalele auA^t loc în mai multe 
centre de coțniXpă,' la Gîlgău pe So
meș, Jibou/»Raeiș, Românași, Cras- 
na și Zău|&l ''disciplinele de în
trecere — aUelttm, fotbal, handbal, 
volei și o ștafetă aplicativă.

Cupele oferite de organizatori au 
revenit, în ' brdîne, următoarelor 
școli; *

■
Cupa Almașului : Școala genera

lă Raciș ; Cupa Crasnei — Școa- ‘ 
la generală' Cizer : Cupa Barcău- 
lui — Școala generală Marca : Cu
pa Someș I — Școala generală Gîl
gău pe Someș ; Cupa Someș II — 
Școala generală Surduc; Cupa A- 
grijului — Școala generală Creaca.

LA CARACAL, PESTE 3 500 DE 
ELEVI INTR-UN PROGRAM 

SPORTIV

Mai bine de 3 500 de elevi și 
eleve din orașul nostru au fost 
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prezenți la un interesant program 
sportiv organizat în piața 1 Mai cu 
ocazia închiderii anului sportiv șco
lar. Numeroși spectatori, care 
au ținut să urmărească programul, 
au fost martorii unor reușite între
ceri de cros, carturi, ciclism, gim
nastică- etc. în același timp pe sce
na teatrului din localitate au avut 
loc demonstrații de gimnastică 
sportivă și modernă prezentate de 
6 școli generale și de liceele nr. 1, 
2, economic și agricol.

Gheorghe DONCIU

„CROSUL UCENICULUI" LA 
BOCȘA

Peste 900 de tineri au luat parte, 
la Bocșa, la „Crosul ucenicului", în
trecere atletică care a evidențiat 
numeroși iubitori ai acestei probe, 
printre care se numără Ilie Petru 
și Ștefan Scurtu.

Este cea de a doua acțiune atle
tică de masă, după crosul preșcola
rilor și școlarilor (1 000 partici
panți), care se bucură de o largă 
audiență din partea tineretului din 
această localitate.

Doru GLĂVAN

NOU COMPLEX SPORTIV IN 
COMUNA PIELEȘTI (DOLJ)

Prin grija organelor locale și a 
conducerii școlii generale. în satul 
Pîrșani din comuna Pieleștl a fost 
amenajat un frumos complex spor
tiv. El cuprinde terenuri de bas
chet și volei. Este în curs de ame
najare și un teren pentru tenis. De 
notat că elevii de aici beneficiază 
de asemenea de un portic de gim
nastică și de un teren pentru fot- 
bal.\De altfel, micii fotbaliști din 
Pîrșani sînt și cîștigătorii „Cupei 
Cutezătorii'*, faza pe județ.

Mircea VLĂDOIANU

CROSUL ZIARULUI 
„VIAJA BUZĂULUI"

Duminică s-a desfășurat finala 
primei ediții a crosului ziarului 
„Viața Buzăului". Au luat parte 
circa 2 500 de tineri și tinere din 
cei aproape 20 000 prezenți la star
tul etapei întîia. Deschisă tuturor 
categoriilor de vîrstă, acțiunea a 
angajat elevi, tineri din întreprin
deri și instituții care aparțin mu
nicipiului Buzău și unor comune 
învecinate.

Iată și cîștigătorii : 4—5 ani — 
Mirela Constantin și Radu Benia
min ; 6—9 ani — Tatiana Radu și 
Nicu Purceanu ; 10—13 ani — Car
men Ușatenco și Ion Homoc; 
14—16 ani — Stela Buzăianu și 
Toma Bănișor; 17—19 ani — Elena 
Palici și Nicclae Duțu ; 20—30 de 
ani — Maria Podoroacă și Gh. 
Dochia; 30—40 de ani — Mioara 
Butnaru și Teodor Șerban ; peste 
40 de ani — Atanase Moț.

Premiile pentru cea mai bună 
mobilizare au revenit asociațiilor 
sportive Cristalul Buzău, Pătîrlage- 
le și Ziduri.

Cristian TEODORESCU

Chiar dacă acest fierbinte final 
de campionat a captat atenția ge
nerală, la federație, gîndui major 
al calificării echipei naționale în 
turneul final al Campionatului 
Mondial este în actualitate. Dovadă 
— consfătuirea ținută ieri diminea
ță, la sediul forului de specialita
te, cu antrenorii celor 16 echipe 
divizionare A (a lipsit doar Tibe- 
riu Bone), consfătuire fructuoasă, 
în cadrul căreia s-au purtat discu
ții mature și. s-au făcut sugestii 
pe marginea planului de pregătire 
prezentat în trei variante de an
trenorul echipei naționale, Valentin 
Stănescu.

Prima variantă : jucătorii convo- 
cați în lot să se pregătească la 
cluburi cel puțin 14 zile, urmînd ca 
între 23 iulie și 5 august să sus
țină cu echipa națională 4 jocuri 
peste hotare.

Varianta nr. 2 : jucătorii să fie 
lăsați pentru pregătire la cluburi, 
iar cu echipa națională să se pre
gătească în două acțiuni, între e- 
tapele III—IV și V—VI.

Varianta nr. 3; jucătorii Iotului 
să facă o pregătire centralizată în
tre 8 iulie și 3—4 august, Ia Poiana 
Brașov. Cu spirit de răspundere, 
cei 14 antrenori care au luat cu
vîntul (Ilie Oană, Nicolae Dumi
trescu, 
dulescu, Nicolae Proca, Gh. Ola>

Ion Reinhardt, dr. C. Ră-

IN colegiul divizionar a s-au dezbătut
ASPECTE ORGANIZATORICE DE PERSPECTIVA

A

Cea de-a doua consfătuire care 
a avut loc ieri dimineață la sediul 
F.R. Fotbal a fost aceea condusă 
de secretarul general al federației 
Fi. Tănăsescu, cu colegiul divizio
nar A.

Acțiunea s-a înscris în planul de 
consultări al federației privind 
unele modificări atît ale calenda
rului competițional, cît și ale orga
nizării interne a fotbalului nostru.

Dintre toate aceste chestiuni, cea 
mai discutată (și mai controver
sată) a fost idea măririi număru
lui de echipe în prima divizie, de 
la 16 la 18. Căutînd să sintetizăm, 
să arătăm că șase cluburi au fost 
în favoarea măririi numărului de 
echipe (Jiul, Sportul studențesc, 
„U“ Cluj, C.F.R., U.T.A., Universi-

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI A

UNIVERSITATEA CRAIOVA — C.S.M. REȘIȚA: M. ROTARU — 
V. Buimistriuc (ambii din Iași) și E. Vlaiculescu (Ploiești).

A.S.A. TG. MUREȘ — RAPID ; P. SOTIR (Mediaș) — A. Tudor (Si
biu) și I. Anghelini (P. Neamț).

S. C. BACĂU — STEAGUL ROȘU : C. DINULESCU — Șt. Lazăr și 
Gh. Dragomir (toți din București).

„U“ CLUJ — DINAMO : N. RAINEA (Bîrlad) — G. Blau și I. Boroș 
(ambii din Timișoara).

SPORTUL STUDENȚESC — PETROLUL: O. ANDERCO (S. Mare) 
— V. Grigorescu (Craiova) și I. Hristea (Alexandria).

F. C. CONSTANȚA — JIUL: GH. LIMONA — Gh. Miclo? și C. Pe- 
trea (toți din București).

F. C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ: V. PĂDUREANU — A. Miinich și 
C. Dragotescu (toți din București).

STEAUA — U.T.A.: C. GHIȚĂ — Tr. Moarcăș (ambii din Brașov) 
și I. Chilibar (Pitești).

Din nou panică în careul echipei din Tg. Mureș. Anghel (în tricou alb) 
și Unchiaș au sărit la balon, în timp ce Pescaru și fundașul Anghelini 
sînt gata să profite de o nouă situație. Fază din meciul Steagul roșu 
— A. S. A. Foto : S. BAKCSY

Ștefan Coidum, Constantin Cernăia- 
nu. Florin Haiagian, Dumitru Ma
cri, Petrică Rădulescu, Gh. Con
stantin, Ion Nunweiller și Emanuel 
Hașoti) au dezbătut problemele vi
tale ale importantei perioade de 
care se leagă toate speranțele pen
tru meciul de la 26 septembrie cu 
reprezentativa R. D. Germane la 
Dresda, dovedind cu toții foarte 
mare înțelegere pentru interesele 
echipei naționale. Este îmbucură
toare această atitudine de renun
țare la interesele de club, în fa
voarea intereselor lotului național, 
și de angajare manifestată, într-un 
fel sau altul, de fiecare din cei 14 
antrenori care au luat cuvîntul.

Desigur, toate discuțiile purtate 
ieri au fost numai propuneri, dar 
multe 
marca 
F.R.F., 
supuse 
ficare.
dialoguri opțiunea majorității spre 
a treia variantă (pregătire centra
lizată), la care s-au făcut mici 
completări, cea mai importantă fi
ind mutarea datei de începere a 
noului campionat de Ia 12 la 15 au
gust, hotărîrea comună de a se rea
liza o foarte bună recuperare (evi- 
tîndu-se marea, pe cît posibil) și 
refacere, mai ales nervoasă, după 
un campionat greu.

dintre ele — așa cum re- 
și secretarul general al 

Ion Alexandrescu — vor fi 
Biroului Federal spre rati- 
Am reținut din zecile de

tatea Craiova), cinci au pronun
țat un hotărît nu (Steaua, A.S.A., 
Dinamo, Rapid, F.C. Constanța), 
patru cluburi au spus că NU A- 
CUM este momentul creșterii nu
mărului de formații în Divizia A, 
dar că nu sînt potrivnice (Steagul 
roșu, F.C. Argeș, Sport Club Ba
cău, Petrolul). Delegatul C.S.M. 
Reșița s-a situat pe o poziție de 
mijloc.

Ceea ce este demn de remarcat 
(și îmbucurător în același timp) 
este bogăția de argumente adusă 
de fiecare din reprezentanții celor 
16 echipe. Astfel, fiecare opțiune 
a fost motivată, ideea generală 
care s-a desprins, însă, a fost aceea 
că acest pas foarte important pen
tru fotbalul nostru trebuie foarte 

bine cîntărit — au existat destule 
argumente și pro și contra, s-au 
arătat și părțile bune ale creșterii 
numărului de echipe, după cum 
s-au invocat și greutățile sau pe
nuria de date calendaristice pentru 
34 de etape, „Cupa României", 
Competițiile europene, acțiunile și 
meciurile reprezentativei.

La sfîrșitul discuției, reprezen
tantul F.R.F. a și declarat, de alt
fel, că în intenția F.R. Fotbal nu 
este ca ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ 
să se treacă la o divizie națională 
A compusă din 18 echipe, ci dorin
ța federației a fost să se facă o 
discuție, o consultare cît mai largă 
privind activitatea viitoare a pri
mului nostru eșalon fotbalistic, în 
perspectivă.

Consfătuirea cu reprezentanții e- 
chipelor din Divizia A a îmbrăcat 
o sferă mai largă de discuții. De 
pildă, toți delegații au fost de a- 
cord ca, începind de anul viitor, 
echipele participante în „Cupa 
României" să nu mai fie împăr
țite in urne diferite, după catego
ria în care activează, ci toate me
ciurile să fie trase Ia sorți din a- 
ceeași urnă. De asemenea, înce- 
pînd cu sferturile de finală (sau 
chiar cu optimile, după cum au 
fost unele propuneri) jocurile să 
aibă loc pe terenul fiecăreia din
tre cele două formații, caz în care 
golurile marcate In deplasare vor 
valoara dublu. In felul acesta va 
dispare ți acea desuetă prevedere 
a regulamentului care spunea că, 
în cazul unei partide încheiată la 
egalitate și după prelungiri, se ca
lifică echipa aflată în deplasare.

S-au mai discutat probleme le
gate de regulamentul de transfe
rări, televizarea meciurilor, acor
darea indemnizațiilor de efort etc.

DUPĂ ETAPA A XXVII-a A DIVIZIEI A
campionatului, oferind „performanța* 
neverosimilă de a pierde, pe teren 
propriu, In fața Steagului roșu. în 
sfîrșit, duminica trecută, pe stadtanuil 
„23 August", Diniamo izbutește o vic
torie netă împotriva Stelei, deși a- 
ceasta se înarmase din plecare cu 
starea de spirit a echipei hotărîte să

Iată, deci, că echipele noastre au 
învățat — se pare — arma contraata
cului. Dar, această realizare trebuie 
legată, în orice caz, de lipsa de e- 
chilibru șl de sobrietate care carac
terizează echipele în atac. Această 
stare de surescitare a echipelor în o- 
fensivă poate fi demonstrată prin- 
tr-uA exemplu sugestiv. Duminică 
seara, pe stadionul „23 August", în 
prima repriză, un contraatac dinamo- 
vist destul de simplu a oferit tri
bunelor spectacolul insolit al unul 
raport de forțe de neconceput i în 
fața porții lui Haidu, în faza acelui 
contraatac, se aflau cinci înaintași 
dinamoviștl și doi apărători steliști. 
De altfel, puternica rivalitate dintre 
cele două cluburi bueureștene este o 
perfectă ilustrare a eficacității contra
atacului. In ultimele șase meciuri de 
campionat, Steaua a atacat întotdea
una, iar Dinamo a cîștigat de tot a- 
tîtea ori.

Să privim puțin clasamentul 
general. Două elemente de
senzație. Primul i Steagul roșu,
echipă care s-a salvat în

etapa a XXVII-a a campionatului, 
are cel mai bun golaveraj al
Diviziei A. Al doilea i poziția 
celor două echipe clujene. „U“ Cluj, 
cane mu mai departe declt anul tre
cut ne-a reprezentat In Cupa U.E.F.A., 
are puține șanse de salvare, cu un 
golaveraj de minus 20, în timp ce 
C.F.R.-ul, tovarășa de ieri a lanter
nei roșii, este unul din principalii 
candidați la un loc în urna Cupei 
U.E.F.A. Această situație paradoxală 
este greu de explicat. Să fie oare de 
vină faptul că echipele universitare 
(cu excepția Craiovei) nu mal pot 
duce pasu'l ritmului sporit al fotba
lului 1973 ? In orice caz, dacă încer

căm un artificiu, alcătuind un clasa
ment al primelor 18 echipe ale țării, 
pe ultimele patru locuri se află... 
patru echipe universitare l „U" Cluj, 
Sportul studențesc, Politehnica Timi
șoara și Politehnica Iași. Veți spune, 
desigur, că prezența Timișoarei și a 
lașului în fruntea seriilor Diviziei B 
reprezintă oricum un succes, dar, tre
buie să recunoaștem că istoria din. 
ultimii ani a acestor două echipe nu 
face decît să confirme atracția lor 
pentru zona incertitudinilor.

Un semnal de alarmă șl o invita
ție la acțiune pentru cei care refuză 
să admită că fotbalul modern presu
pune, oricum, un efort tot mai greu 
comparabil cu cel din trecutul dece
niu.

CLASAMENTUL RETURULUI
1. Univ. Craiova 12 8 2 2 25—14
2. F.C. Argeș 12 6 4 2 ia— 9 1«
3. C.F.R. Cluj 11 5 5 1 13— 8 15
4. Steagul roșu 12 5 4 3 20— 9 14
5. C.S.M. Reșița 12 5 4 3 20—14 14
6. Dinamo 11 6 1 4 16—14 13
7, s.C. Bacău 12 4 4‘4 11—13 12
8. sportul studențesc 12 2 8 2 14—17 12
9. F.C. Constanța 12 3 5 4 21—15 11

10. Rapid 12 2 6 4 12—14 10
11. U.T.A. 12 3 4 5 13—17 10
12. A.S.A. 12 5 0 7 12—18 10
13. Jiul 12 3 3 6 13—18 9
14. WU” Cluj 12 2 5 5 &—16 9
15. Petrolul 12 2 5 5 6—17 0
16. Steaua 12 1 6 5 6—15 8

CLASAMENTUL
INTER-BUCUREȘTEAN

1. Rapid 6 15 0 t-i»
2. Sp. studențesc 6 14 1 10—10 6
3. Dlnamo 6 2 2 2 7— 9 6
4. Steaua 6 13 2 6—6 5

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE
1. Petrolul 27 14 8 5 48—22 35
2. Dlnamo 27 14 6 7 47—29 34
3. Steaua 27 13 5 9 53—31 31
4. „U“ Cluj 27 14 3 10 46—31 31
S. U.T.A. 27 12 5 10 26—20 29
6. F.C. Constanța 27 12 4 11 41—37 28
7. Steagul roșu 27 12 4 11 29—27 28
8. C.S.M. Reșița 27 11 6 10 38—42 28
9. Univ. Craiova 27 12 2 13 41—43 26

10. F.C. Argeș 27 10 5 12 29—33 25
11. Sportul stud. 27 9 7 11 34—46 25
12. Rapid 27 9 5 13 28—38 23
13. Jiul 27 10 3 14 29—40 23
14. ASA Tg. M. 27 8 6 13 31—50 22
15. Sport Club BC. 27 10 1 16 39—58 21
16. C.F.R. Cluj 27 8 4 15 30—48 20

mIine, In capitală
• Stadionul Steaua, ora 10 : 

Steaua — U.T.A. (tineret-rezerve) ;
• Stadionul Politehnica, ora 10 : 

Sportul studențesc — Petrolul (ti
neret-rezerve) ;

• Stadionul 23 August, ora 17,30 : 
Sportul studențesc — Petrolul (Di
vizia A) ; ora 19,15 : Steaua — 
U.T.A. (Divizia A).

A.S.A. Cîmpulung — Străduința su
ceava 6—0 (3—-0)

Danubiana Roman — I.T.A. Iași 2—1 
(l-fl)

Mlnobradul Vatra Domei — Textila 
Bcioș ni 1—f (1—0)

Cristalul Dorohoi — Unirea Iași 3—1 
(2-0)

C.S.M. Suceava — Victoria Roman 1—I 
(0-0)

Avintul Frasin — Minerul Gura Hu
morului 1—0 (1—01

Nfcollna Iași — Foresta Făticeni 3—1 
(0-0)

(Corespondenți : A. Rotaru. M. Chl-
riac, F. Spak, I. Mandache, 
I. Podar și V. Diaconescu).

c. Alexa,

1. C.S.IVI. Suceava 25 16 6 3 54—18 38
2. Victoria Roman 25 15 3 7 50—23 33
3. Danubiana Roman 25 14 3 8 51—29 31
4. Avîntul Frasin 24 12 2 10 32—29 26
5. Foresta Fălticeni 25 10 5 10 35—36 25
6. A.S A. C-Iung 25 9 6 10 35—33 24
7. Gura Humorului 25 10 4 11 36—40 24
8. Minobradul V. D. 25 10 3 12 42—44 23
9. Cristalul Dorohoi 25 10 3 12 32—53 23

10 Nicolina Iași 24 9 4 11 33—36 22
11. Unireă Iași 25 7 7 11 32—45 21
12. Străduința Sv. 25 7 7 11 19—33 21
13. I.T.A. Iași 25 7 5 13 19—32 19
14. Textila Botoșani 25 6 6 13 28—47 18

Etapa viitoare — ultima _ (17 iunie]1 :
Victoria Roman — Cristalul Dorohoi

Caraimanul Bușteni — Șoimii TAROM 
București 2—0 (1—0)

Poiana Cîmpina — Petrolistul Boldești 
4—0 (3—0)

Prahova Ploiești — Victoria Florești 
2—0 (2—0)

Unirea Focșani — Petrolul Berea 5—0 
(2-0)

Chimia Buzău — Olimpia Rm. Sărat 
1-1 (0-1)

Chimia Brazi — Carpați Sinaia 2—1
Metalul Mija — l.R.A. Cîmpina 1—0 

(1-0)

(Corespondenți : V. Zbârcea, E. Stroe, 
A. Cristea, I. Manoliu).

1. Metalul Mija 25 14 6 5 37—27 34
2. Caraimanul Bușteni 25 13 7 5 33—22 33
3. Unirea Focșani 25 11 8 6 39—25 30
4. Olimpia Rm. S. 25 10 9 6 38—32 29
5. Prahova Ploiești 25 10 8 7 42—32 28
6. Victoria Florești 25 11 3 11 34—41 25
7. Carpați Sinaia 25 9 6 10 27—25 24
8. Șoimii TAROM

București 25 9 6 10 24—23 24
9. Poiana Cîmpina 25 7 9 9 37—25 23

10. petrolistul Boldești 25 8 7 10 34—33 23
11. Petrolul Berea 25 9 5 11 31—44 23
12. l.R.A. Cîmpina 25 7 8 10 23—27 22
13. Chimia Brazi 25 7 7 11 29—37 21
14. Chimia Buzău 25 4 3 18 19—54 11

(3—0), Minerul Gura Humorului — 
A.S.A. cîmpulung (0—1). Foresta Fălti
ceni - Avîntul Frasin (0-3), Textila 
Botoșani — Nlcollna Iași (1—2), Unirea 
Iași — Mlnobradul Vatra Dornei (1—7)> 
I.T.A. Iași — C.S.M. Suceava (0—1), 
Străduința suceava — Danubiana Ro
man (0—2).

SERIA a Il-a
Minerul ComăneștI — U.R.A. Tecuci 

7—0 (3—0)
Cimentul Bicaz — Constructorul Gh. 

Gheorghiu-Dej 5—1 (2—1)
Rulmentul Bîrlad — Petrolul Moineștl 

0-0
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Textila 

Buhuși 5—2 (2—1)
Locomotiva Adjud — Unirea Tricolor 

Birlad 4—1 (2—0)
Letea Bacău — Viitorul Vaslui 0—1 

(0—0) S-a întrerupt In mln. 87.
Oltuz Tg. Ocna — Relonul Săvlnești 

3—1 (2—1)

Etapa viitoare : Petrolul Berea — po
iana Cîmpina (1—1). l.R.A. Cîmpina — 
Prahova Ploiești (1—1), Șoimii TAROM 
București — Chimia Brazi (0—2), Olim
pia Pm. Sărat — Unirea Focșani (0—4), 
Carpați Sinaia — Metalul Mija (1—2). 
Victoria Florești — Caraimanul Bușteni 
(0—2), Petrolistul Boldești — Chimia 
Buzău (2—3).

SERIA a IV-a
Electrica Constanța — Oțelul Galați

1—0 (0—0)
Dunărea Tulcea — Comerțul Brăila

3—0 (1—0)
Ancora Galați — Cimentul Medgidia 

2-1 (1—0)
Viitorul Brăila — Marina Mangalia

1—0 (0—0)
I.M.U. Medgidia — Portul Constanța 

2—1 (1—0)
Chimia Brăila — Granitul Babadag 

6—0 (3—0)
Știința Constanța — Constructorul Ga

lați 1—1 (1—0)

(Corespondenți : I. Bîrsan, St. Ghimpe, (Corespondenți : N. Teodorescu, I.
E 
cu

Solomon. G. Gorun, A. 
și A. Alexandru).

, Sîrbu, I. ian- Turșie, V. Ștefănescu, R. Grigore, 
Avram, I. Baltag și P. Enache).

R.

I. Viitorul Vaslui 25 14 7 4 45—13 35 1. Constructotul GI. ?.'> 15 6 4 46—20 36
2. Petrolul Moineștl 25 14 7 4 43—16 35 2. Chimia Brăila 25 11 7 7 38—28 29
3. Relonul Săvinești 25 11 6 8 42—30 28 3. I.M.U. Medgidia 25 11 7 7 33—30 29
4. Locomotiva Adjud 25 12 4 9 42—38 28 4. Oțelul Galați 25 11 6 8 22—19 28
5 Textila Buhuși 25 12 3 10 51—39 27 5. Portul Constanța 25 9 7 9 33—23 25
6. Letea Bacău 25 9 7 9 37—31 25 6. Viitorul Brăila 25 10 5 10 40—34 25
7. Trotușul Gh Dej 25 9 7 9 27—21 25 7. Electrica C-ța 25 11 3 11 29—25 25
8. Constr. Gh. Dej 25 9 7 9 41—45 25 8. Marina Mangalia 25 10 5 10 25—24 25
9. Rulmentul Birlad 25 9 6 10 41—40 24 9. Dunărea Tulcea 25 11 3 11 29—30 25

10 Mln Comănești 25 8 7 10 35—35 23 10. Cimentul Medg. 25 8 8 9 22—23 24
11 Oltuz Tg. Ocna 25 9 5 11 34—37 23 11. Știința C-ța 25 7 9 9 30—30 23
12 U.R A. Tecuci 25 7 7 11 28—47 21 12. Granitul Babadag 25 6 11 8 28—43 23
13. Cimentul Bicaz 25 7 3 13 38-46 19 13. Ancora Galați 25 8 5 12 22—41 21
14. Unirea Trie. Bîrlad 25 4 4 17 22—88 12 14. Comerțul Brăila 25 2 8 15 12—39 12

Etapa viitoare : Relonul Săvineștf — 
Cimentul Bicaz (3—0), Petrolul Moineștl
— Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej (1—1), 
U.R A Tecuci — Letea Bacău (0—2), 
Viitorul Vaslui — Rulmentul Birlad 
(0—0) Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej
— Minerul Comănești (1—1), Unirea Tri
color Bîrlad — Olt.uz Tg. Ocna (1—1). 
Textila Buhuși — Locomotiva Adjud 
(0-2).

Etapa viitoare : Granitul Babadag — 
Ancora Galați (1—1), Cimentul Medgidia 
— Viitorul Brăila (1—2), Portul Constan
ța — Dunărea Tulcea (3—0), Constructo
rul Galați — Chimia Brăila (2—1), Oțe
lul Galați — știința Constanța (0—0), 
Comerțul Brăila — I.M.U. Medgidia 
(0—1), Marina Mangalia — Electrica Con
stanța (1—0),

Dlnamo Obor — Voința București 0—0
Electronica București — Sirena Bucu

rești 1—0 (0—0)
Olimpia Giurgiu — Unirea Tricolor 

București 2—2 (1—1)
Celuloza Călărași — Sportul Cioro- 

gîrla 3—0 (0—0)
Flacăra roșie București — T.M. Bucu

rești 2—1 (1—0)
Laromet București — Azotul Slobozia 

2—0 (1—0)
Autobuzul București — Tehnometal 

București 5—2 (1—1)

(Corespondenți : Gh. Burlea, D. Va. 
tau, Tr. Barbălată, M. Stan, C. Toader, 
P. Popa și O. Guțu).

Meva Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Motru 3—1 (0—0)

Minerul Rovinarl — Minerul , Moldova 
Nouă 1—0 (0—0)

A.S. Bocșa — Metalul Oțelul Roșu 1—1 
(0-0)

Pandurii Tg. Jiu — Știința Petroșani 
1—0 (0—0)

Metalul Topleț — Vulturii textila Lugoj 
1—2 (0—1)

Steagul roșu Plenița — Cimentul Tg. 
Jiu 2—2 (2—0)

Victoria Craiova — Dunărea Calafat 
2—0 (0—0)

(Corespondenți: M. Focșan, N. Gher- 
guș, T. Țăranu, V. Crăciun, R. Predescu, 
I. Juiea și G. Ștefan).

Aurul Brad — Unirea Dej 2—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș — Dermata Cluj 1—2 

(0-1)
Minaur Zlatna — C.I.L. Gherla 0—1

(0-1)
Minerul Bihor — Arieșul Cimpia Tur- 

zii 3—1 (2—0)
Industria sirmei Cimpia Turzii — Arie

șul Turda 2—0 (0—0)
Unirea Alba lulia — C.I.L. Blaj 2—0 

(2—0)
Tehnofrig Cluj — Metalul Aiud 1—3

(0-0)

(Corespondenți ; M. Susan, A. Verdeș, 
N. Băișan, M. Domițian, P. Tonea, I. Fl- 
lipescu și E. Fehervari).

Gaz metan Mediaș — Unirea Cristuru 
Secuiesc 6—1 (2—0)

Textila Odorheiul Secuiesc — Lacul 
Ursu Sovata 3—0 (neprezentare)

Someșul Beclean — Foresta Bistrița 
3—2 (0—2)

Minerul Bălan — Viitorul Tg. Mureș 
0—o

Forestierul Tg. Secuiesc — Vitrometan 
Mediaș 2—0 (0—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Mureșul Toplița 
2—0 (1-0)

Viitorul Gheorghieni — Carpați Co- 
vasna 1—0 (0—0)

1. Celuloza «Călărași 25 16 6 3 47—19 38
2. T.M. București 25 12 7 6 43—32 31
3. Autobuzul Buc. 25 12 6 7 38—23 30
4. FI. roșie Buc. 25 11 5 9 29—23 27
5. Azotul Slobozia 25 12 3 10 39—38 27
6. Electronica Buc. 25 11 4 10 33—21 26
7. Olimpia Giurgiu 25 8 9 8 29—28 25
8. Unirea Trie. Buc. 25 10 4 11 34—31 24

9. Dinamo Obor Buc. 25 6 11 8 27—25 23
10. Laromet Buc. 25 9 5 11 24—23 23
11. Sirena București 25 9 5 11 31—44 23
12. Voința București 25 6 10 9 22—26 22
13. Tehnometal. Buc. 25 6 9 to 31—42 21
14. Sp. Ciorogîrla 25 3 4 18 17—69 10

Etapa viitoare: Azotul Slobozia — Dl
namo Obor București (0—3), Sportul 
Ciorogîrla — Laromet București (0—0), 
Voința București — Olimpia Giurgiu 
(0—1), Unirea Tricolor București — Elec
tronica București (0—1), Tehnometal 
București — Celuloza Călărași (0—4), 
T.M. București — Autobuzul București 
(0—2), Sirena București — Flacăra roșie 
București (1—2).

SERIA a Vl-a
C.FR Roșiorii de Vede — Petrolul Vi

dele 1—0 (0—0)
Recolta Stolcăneștl — Petrolul Tîrgo- 

viște 3—o (2—0)
Oltul Slatina — Chimia Tr. Măgurele 

2—0 (1—0)
Chimia Găeștl — Automatica Alexan

dria 3—1 (1—0)
Dacia Pitești — Răsăritul Caracal 2—1 

(2-0)
Progresul corabia — Flacăra Morenl 

3—2 (2—2)

(Corespondenți : T. Neguiescu, M. Do
garii, C. Ghițescu, S. Frățilescu, A. Mo- 
mete, C. Filip).

1. Flacăra Moreni 25 15 6 4 43—17 36
2. Oltul Slatina 25 11 10 4 38—24 32
3. Dacia Pitești 25 14 3 8 40—20 31
4. Automatica Alex. 25 10 7 8 26—22 27
5. Chimia Tr, Măg. 25 10 6 9 31—31 26
6. Prog. Corabia 25 10 6 9 33—40 26
7. Petrolul Videle 25 7 10 8 23—21 24
8. Chimia Găești 25 9 5 11 33—33 23
9. Petrolul T-viște 25 8 7 10 31—41 23

10. Răsăritul Caracal 25 8 6 11 33—29 22
11. C.F.R. Roșiori 25 7 8 10 26-41 22
12. Unirea Drăgășani 24 7 7 10 20—24 21
13. Recolta Stoicănești 25 7 5 13 36—57 19
14. Textllistul Pitești 24 6 4 14 27—40 16

Etapa viitoare : Chimia Tr. Măgurele
— Chimia Găeștl (0—3), Petrolul videle
— Progresul Corabia (0—0), Răsăritul 
Caracal — C.F.R. Roșiori (0—2), Petrolul 
TirgoViște — Dacia pitești (1—4), Fla
căra Morenl r- Oltul Slatina (1—3), Au
tomatica Alexandria — Unirea Drăgășani 
(0—1), Textllistul Pitești — Recolta Stol- 
cănești (1—2).

1. Minerul Motru 25 15 6 4 61—21 36
2. Vulturii Lugoj 25 15 6 4 53—19 36
3. Minerul Mold. Nouă 25 12 3 10 44—30 27
4. A.S. Bocșa. 25 11 3 11 39—37 25
5. Pandurii Tg. Jiu 25 12 1 12 26—35 25
6. Știința Petroșani 25 12 0 13 37—32 24
7. Metalul Oț. Roșu 25 10 4 11 39—37 24
8. Steagul r. Plenița 25 11 2 12 33—40 24
9. Metalul Topleț. 25 11 1 13 39—46 23

10. Minerul Rovinari 25 9 5 11 29—40 23
11. Dunărea Calafat 25 10 2 13 34—38 22
12. Victoria Craiova 25 8 5 12 27—46 21
13. Cimentul Tg. Jiu 25 7 7 11 22—49 21
14. Meva Drobeta T.S. 25 8 3 14 28—41 19

Etapa viitoare: Cimentul Tg. Jiu — 
A. S. Bocșa (1—2). Dunărea Calafat — 
Steagul roșu Plenița (0—2), Minerul Mol
dova Nouă — Meva Drobeta Tr. Severin 
(1—2), Minerul Motru — Metalul Topleț 
(3—2). Metalul Oțelul Roșu — Victoria 
Craiova (1—1), Știința Petroșani — Mi
nerul Rovinari (2—1), Vulturii Lugoj — 
Pandurii Tg. Jiu (2—1).

SERIA a Vlll-a

Minerul Lupenl — Unirea Tomnatic 
3—0 (1—0)

Gloria Arad — C.F.R. Simeria 1—1 
(0-1)

Minerul Teliuc — Progresul Timișoara 
2—1 (1—0)

Constructorul Arad — Minerul Ghelar 
0—2 (0—0)

Furnirul Deta — Vagonul Arad 1—0 
(1-0)

Victoria Călan — Electromotor Timi
șoara 1—0 (0—0)

U.M. Timișoara — Mureșul Deva 3—0 
(2-0)

(Corespondenți: I. Cotescu, N. Gheor- 
ghc. I. Vladislav, GI1. NlcoIâițA, I. Ion, 
A. Gunther și C. Crețu).

1. Mureșul Deva 25 15 5 5 44—16 35
2. U.M. Timișoara 25 13 4 8 45—21 30
3. Victoria Călan 25 12 5 8 35—31 29
4. Electromotor Tim. 25 11 6 8 46—23 28
5. Minerul Lupeni 25 11 4 10 36—35 26
6. Minerul Teliuc 25 10 6 9 28—30 26
7. C.F.R. Simeria 25 9 7 9 35—28 25
8. Vagonul Arad 25 11 3 11 36—30 25
9. Gloria Arad 25 10 4 11 36—45 24

10. Minerul Ghelar 25 11 1 13 33—37 23
11. Furnirul Deta 25 9 5 11 27—39 23
12. Unirea Tomnatic 25 10 3 12 33—48 23
13. Progresul Tim. 25 7 6 12 35—42 20
14. Constr. Arad 25 5 3 17 27—71 13

Etapa viitoare: Mureșul Deva — Gloria 
Arad (1—1). Minerul Ghelar — U.M. Ti
mișoara (1—5), Progresul Timișoara — 
Victoria Călan (0—4), Unirea Tomnatic
— Furnirul Deta (1—2), C.F.R. Simeria — 
Constructorul Arad (5—1), Vagonul Arad
— Minerul Teliuc (1—2). Electromotor
Timișoara — Minerul Lupenl (0—1),

1. Arieșul Turda 25 16 4 5 50—24 32
2. Ind. sîrmei C. T. 25 15 4 6 48—21 30
3. Unirea Dej 25 14 6 5 39—20 30
4. Aurul Brad 25 12 3 10 31—28 27
5. Minaur Zlatna 25 10 6 9 30—25 26
6. C.I.L. Blaj 25 12 2 11 29—30 26
7. Unirea Alba lulia 25 10 5 10 28—30 25
8. Metalul Aiud 25 11 3 11 29—34 25
9. Minerul Bihor 25 11 0 14 30—43 22

10. Soda Ocna Mureș 25 9 4 12 28—45 22
11. C.I.L. Gherla 25 9 3 13 30—30 21
12. Dermata Cluj 25 6 7 12 21—33 19
13. Arieșul C. Turzii 25 7 3 15 20—30 17
14. Tehnofrig Cluj 25 5 6 14 12—32 16

(Echipele Arieșul Turda, Unirea Dej șl 
Industria sirmei Cimpia Turzii au fost 
sancționate cu cite 4 puncte).

Etapa viitoare: Arieșul Turda — Teh
nofrig Cluj (3—0), Dermata Cluj — Uni
rea Alba lulia (0—1), C.I.L. Blaj — Min
aur Zlatna (0—3), Unirea Dej — Soda 
Ocna Mureș (1—4), Metalul Aiud — In
dustria sirmei Cimpia Turzii (0—3), C.I.L. 
Gherla — Minerul Bihor (0—1). Arieșul 
Cimpia Turzii — Aurul Brad (0—1).

SERIA a X-a
Minerul Cavnic — C.I.L, Sighetul Mar- 

mației 3—1 (3—0)
Topitorul Baia Mare — Rapid Jibou 

2—3 (1—2)
Recolta Salonta — Minerul Bala Sprle 

2—0 (1—0)
Unirea Zalău — Bihoreana Marghlta 

2—0 (1—0)
Victoria Caret — Constructorul Bala 

Mare 3—1 (1—0)
Minerul Baia Borșa — Bradul Vișeu 

1—0 (1—0)
Someșul Satu Mare — Voința Cărei 

4—0 (2—0)

(Corespondenți : z. Debrețeni, T. Teo
dor, Gh. Cotrâu. M. Bonțoiu, Tr. Sl- 
laglii, C. Iureș și Z. Kovacs).

1. Victoria Cărei 25 18 2 5 8G—18 38
2. Minerul Cavnic 25 16 3 6 37—25 35
3. Topitorul B. M. 25 11 5 9 44—28 27
4. Bihoreana Marg 25 13 1 11 48—40 27
5. Minerul B. S. 25 11 3 11 37—33 25
6. Bradul Vișeu 25 10 5 10 22—30 25
7. Voința Cărei 25 12 1 12 32—52 25
8. Recolta Salonta 25 11 2 12 25—34 24
9. Rapid Jibou 25 9 5 11 32—47 23

10. Minerul Borșa 25 10 2 13 31—35 22
11. C.I.L. Sighet 25 10 2 13 32—38 22
12. Unirea Zalău 25 9 4 12 25—35 22
13. Someșul S. M. 25 8 4 13 28—35 20
14. Constr. B. M. 25 7 1 17 25—54 15

Etapa viitoare : Rapid Jibou — Some
șul Satu Mare (1—2), Minerul Baia 
Sprie — Victoria Cărei (0—5), Construc
torul Baia Mare — Minerul Baia Borșa 
(0—3), Voința Cărei — Minerul Cavnic 
(1—6), C.I.L. Slghet — Recolta Salonta 
(0—2). Bihoreana Marghlta — Topitorul 
Bala Mare (0—5), Bradul Vișeu — Uni
rea Zalău (0—2). ,

(Corespondenți : R. Zamfir, A. Pia-
loga, G. Platon, R. Bortoș, P. Ion, Gh. 
Briotă și Cs. Malnasi).

1. Gaz metan Mediaș 25 17 5 3 76—15 39
2. Textila Odorhei 25 17 4 4 57—25 38
3. Viitorul Tg. Mureș 25 12 5 8 37—35 29
4. Viit. Gheorghieni 25 12 3 10 32—38 27
5. Lacul Ursu Sovata 25 10 6 9 39—40 26
6. Minerul Bălan 25 10 5 10 33—28 25
7. Oltul Sf. Gh. 25 11 2 12 64—36 24
8. Vitrometan Mediaș 25 12 3 10 34—29 23
9. Unirea Cristur 25 8 7 10 39—36 23

10. Forest. Tg. Sec. 25 9 5 11 36—36 23
11. Mureșul Toplița 25 8 4 13 34—50 20
12. Someșul Beclean 25 8 3 14 23—72 19
13. Carpați Covasna 25 6 6 13 34—47 18
14. Foresta Bistrița 25 5 2 18 25—76 12

(Echipa Vitrometan Mediaș a fost pe-
nalizată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : Viitorul Tg. Mureș — 
Textila Odorhei (0—2), Mureșul Toplița 
— Gaz metan Mediaș (0—4), Unirea Cris- 
tur — Oltul Sf. Gheorghe (1—3). Vitro
metan Mediaș — Viitorul Gheorghieni 
(1—1), Lacul Ursu Sovata — Someșul 
Beclean (1—2), Carpați covasna — Fo
restierul Tg. Secuiesc (1—2), Foresta 
Bistrița — Minerul Bălan <0—6).

SERIA a X!I-a
1

Tractorul Brașov — Torpedo Zărnești 
2—1 (1—0)

Lotrul Brezol — I.C.I.M. Brașov 2—1 
(1—0)

Textila Sebeș — Metalul copșa Mică 
0-1 (0-1)

C.S.U. Brașov — Chimica Timăvenl 
5—0 (2—0)

Independenta Clsnădie — U.P.A. Sibiu 
2—0 (1—0)

C.F.R. Sighișoara — Chimia Victoria 
2—1 (1—0)

Oltul Rm. Vtlcea — Carpați Brașov 
2—2 (1—1)

(Corespondenți : G. Lorac, I. Zidaru,
D. Lădaru, C. Chiriac,, I. And rei . I. Tur-
jan și P. Giornoiu).

1. Tractorul Brașov 25 15 6 4 54—21 3G
2. Carpați Brașov 25 13 3 9 37—19 29
3. I.C.I.M. Brașov 23 11 6 8 34—19 28
4, Metalul C. M. 25 12 3 10 32—23 27
5. Indep. Cisnădie 25 12 2 11 37—33 26
6. CFR Sighișoara 25 10 6 9 26—35 26
7. Chimia Victoria 25 11 3 11 43—40 25
8. Lotrul Brezoi 25 10 5 10 27—41 25
9. Oltul Rm. V. 25 8 8 9 37—38 24

10. CSU Brasov 25 8 7 10 31—32 23
11. UPA Sibiu 25 6 10 9 25—38 22
12. Chimia Tîrnăveni i 25 8 6 11 27—44 22
13. Torpedo Zărnești 25 8 4 13 32—29 20
14. Textila Sebeș 25 8 1 16 23—53 13

(Echipa Textila Sebeș a fost penali
zată cu 4 puncte).

Etapa viitoare : I.C.I.M. Brașov — Ol
tul Rm. Vîlcea (1—2). U.P.A. .sibiu — 
Textila Sebeș (0—2). Carpați Brașov — 
Independența Clsnădie (0—1), Metalul 
Copșa Mică — C.F.R. Sighișoara (1—1), 
Chimia Victoria — C.S.U. Brașov (3—0), 
Torpedo Zărnești — Lotrul Brezol (0—1), 
Chimica Tîrnăveni — Tractorul Brașov 
(0—7>.

ÎN ATENȚIA 

CÎȘTIGĂTORILCR 

DE LA TRAGEREĂ 

SPECIALĂ 

PRONOEXPRES - 

BOX EXPRES 

DIN 10 IUNIE 1973
• Depunerea biletelor vîștigăloa- 

re se va face pînă în ziua de joi 
14 iunie 1973. la ora 13, în orașele 
de reședință județeană și pînă in. 
ziua de miercuri 13 iunie 1973, la 
ora 13, în celelalte localități.

® Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.15, în pauza meciului de fot
bal Universitatea Cluj — Dinamo 
București. Azi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

AUTOTURISME
PREMIILE TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 6 IUNIE 1973

Extragerea I: cat. 1 : 2 variante 25% 
a 100 ooo lei ; cat. 2 : 3 variante 25% 
a 20 908 lei șl 1 variantă 10% a 8 363 lei; 
cat. 3 : 6,80 a 10 454 lei : cat. 4 : 31,98
a 2 228 iei; cat. 5: 79,5o a 894 lei; 
cat. 6 : 3 513,35 a 40 lei.

Report categoria 1 : 575 527 lei.
Extragerea a n-a : cat. A : 1 varian

tă 25% a 100 000 lei șl 1 variantă 10% 
a 40 000 lei ; cat. B : 10,10 a 7 229 lei ; 
cat. C : 40,55 a 1 800 lei ; cat. D: 2 148,45 
a 60 lei ; cat, E : 112,4o a 200 lei ; cat.
F : 2 582,75 a 40 lei.

Report categoria A : 26 841 lei.
Premiile de 100 000 lei jucate 25% de 

la categoria I au fost obținute de Rusu 
Nicolae din Bacău șl Nae I. Dumitru 
din Brezoaiele județul Ilfov, iar pre
miul de 100 000 lei, de asemenea jucat 
25% de ia categoria A a fost obținut 
de Brutaru Gheorghe din Ploiești,

C.FR


LA C.E. DE BOX DE LA BELGRAD LA C. E. DE HALTERE

COMPLEXA MUNCA DE PREGĂTIRE ION HORTOPAN

A ASIGURAT SUCCESUL PUGILISM ROMÂNI
9

antrenorul federal Alexandru Vla- 
dar, dînsul considera că meritul 
trebuie căutat în primul rînd 
complexa muncă de pregătire. 
ultima etapă a preparativelor 
constatat o schimbare radicală 
mentalitatea boxerilor, care au 
cepțat rigorile unor antrenamente 
intense. în acest sens, colectivul 
mai redus de antrenori a asigurat 
o atmosferă generală bună și a 
impus o disciplină mai riguroasă. 
Transformarea concepției de muncă 
s-a vădit firește și în sălile clubu
rilor fruntașe (Dinamo, Steaua, 
Constructorul Galații, fără de care 
progresul nu este de conceput în 
sinul unei selecționate naționale. 
Volumul de muncă a crescut, an
trenorii s-au arătat mai preocupați 
de viața extra-sportivă a elevilor 
lor.

Cei ce adesea, la Belgrad, și-au 
pus întrebări privitoare la succe
sele pugilismului românesc, au a- 
juns la concluzii interesante. Prima 
observație a specialiștilor privește 
creșterea valorii tehnice a boxeri
lor români, recunoscuți pînă nu de 
mult doar pentru combativitatea 
lor. _La temelia rezultatelor bune 
stă însă și o eficace pregătire fizi
că, dublată de o excelentă rezis
tență în condițiile unui turneu în
delungat. Ceea ce a impresionat 
cu deosebire asistența a fost stilul 
combativ, bazat pe mult tempera
ment, cu care pugiliștii români 
s-au impus în fața multor adver
sari cu meritată faimă. Vitalitatea 
băieților noștri nu ar explica însă 
totul, dacă nu am lua în conside
rare și o apreciabila. creștere în 
maturitatea lor tactică, în respectul 
lor față de disciplina tactică indicată 
de antrenori.

Dintr-un lot cu asemenea virtuți, 
nu e de mirare că Toma Hladni, 
redactorul de specialitate al coti? 
dianului „Sport" din Belgrad, l-a 
ales tocmai pe Simion Cuțov pen
tru a desemna pe cei mai bun din- 
tra campioni: europenii Clasamen
tul cele? mai redutabili boxeri — 
în care Simion Cuțov a fost prefe
rat chiar ți localnicului Mate Par- 
10V — arată astfel: 1. CUȚOV, 
2. Parlov. 3 Cosentino, 4. 
5. Gruiescu, 6. Forster. 7. 
sev, 8. . Klimanov, 9. Csjef, 
sipko, 11. Ulianici. Faptul 
boxeri români figurează pe 
5 locuri.

PE LOCOL IV
U C1TEG0U Mtffl „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI: O REUȘITĂ PROPAGANDĂ PENTRU TIR

Luni seara, în gara Dunav din 
Belgrad, un frînar cocoțat pe lo
comotiva care aducea trenul de 
iBucurești în stație, a recunoscut pe 
iperon — după fotografiile din zia
re și după imaginile televizate — 
pe boxerii români ți i-a salutat, 
scoțîndu-și prietenește chipiul, ofe- 
rindu-ne astfel un frumos omagiu 
anonim, Nu mai puțin impresio
nantă a fost primirea în noapte pe 
care admiratorii boxului din Ti
mișoara — în frunte cu arbitrul 
Ladislau Krauser au pregătit-o

băieților noștri. Primul buchet de 
trandafiri, pe pămîntul patriei, a- 
colo l-au primit proaspeții cam
pioni și împrejurarea trebuie pusă 
în legătură și cu faptul că primul 
dintre ei este bănățean (Grulescu).

Acum, cînd medaliații (7 din cel 
10 participant') și copleșiți de ono
ruri și mărturii de simpatie, boxe
rii au ajuns 
arătăm cîteva 
au contribuit 
foarte buna 
convorbire, purtată la Belgrad, cu

acasă, se cuvine să 
din elementele care 
la obținerea acestei 
performanțe. într-o

Gabriel Pometcu (in stingă) străpunge din nou garda polonezului Got- 
fryd cu un croșeu de dreapta

5?ROMÂNUL CUȚOV, PRIMUL BOXER
M. CAMPIONATELOR EUROPENE**

Scrie cotidianul iugoslav „Sport‘“

MADRID, 11 (Agerpres). — Cam
pionatele europene de haltere de 
îa Madrid 
din prima 
eliminarea 
categoriei 
munt Smalcerz, 
care a ratat încercările la stilul 
smuls. Titlul de campion al Euro
pei a revenit maghiarului Lajos 
Sziiks cu rezultatul de ?25 kg la 
totalul celor două stiluri (smuls și 
aruncat). El a fost urmat în cla
sament de Karol Koszegi (Ungaria) 
— 217,5 kg și Boleslav Pachol (Ce
hoslovacia) — 210 kg.

Cei doi concurenți români. Ion 
Hortopan și Zoro Fiat au ocupat 
locurile 4 și, respectiv, 6 cu 207,5 
kg și 195 kg. Hortopan s-a clasat 
al 4-lea la stilul smuls, cu 90 kg 
(cu 5 kg mai puțin decît la J.O.) 
și pe locul 5 la stilul aruncat, cu 
117,5 kg. Dacă ar fi „smuls” 95 kg, 
el ar fi putut obține medalia de 
bronz !

au fost marcate încă 
zi de o mare surpriză : 
principalului favorit al 
muscă, polonezul Zyg- 

campion olimpic,

JUNIORUL CORNEL LECA

PE PRIMUL LOC

REPREZENTANȚII NOȘTRI AU CUCERIT
CELE MAI MULTE TITLURI [5]

întrecerile s-au bucurat
De la organizarea campionatelor 

europene de tir (1955), poligonul 
Tunari s-a dovedit mereu o gazdă 
primitoare pentru campionatele in^ 
ternaționale ale României. Și cea 
de a XVI-a ediție a 
competiții s-a bucurat 
nizare impecabilă, iar 
trecerilor vorbește de 
prin numărul concurenților (din 
19 țări), care au luat startul, cît și 
prin nivelul rezultatelor. La o se
rie de probe (armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat, la 3x40 
focuri, armă standard 60 de focuri 
culcat juniori, skeet și pistol cali
bru mare) au fost obținute cifre 
excelente, unele egale cu recordu
rile mondiale, altele întrecîndu-le 
pe cele europene.

în acest cadru de elită, repre
zentanții țării noastre au înscris 
succese de prestigiu, cucerind cel 
mai marc număr de titluri (cinci), 
trei medalii dc argint și șase de 
bronz în cele 18 probe cuprinse în 
programul competiției (la skeet 
juniori și mistreț alergător nu s-au 
acordat titluri). Despre pușcașii 
Ilie Codreanu. Nicolae Rotaru, ju
niorii Laurențiu Ilovici, Grațian 
Calotă, skeetistul Gheorghe Senco- 
vici, specialistele probei de pistol 
Ana Buțu și Anișoara Matei, se 
poate spune că au corespuns va
loric. Desigur, cărțile de vizită ale 
lui Marcel Roșea și Dan Iuga i-ar

tradiționalei 
de o orga- 

valoarea in
ia sine, atît

Â

de aprecieri favorabile
fi recomandat cu mai multă preg
nanță în lupta pentru întîietate la 
pistol viteză, iar pe ultimul și la 
pistol liber. Dar, să nu uităm, ne 
aflăm abia la jumătatea primului 
an preolimpic și nu trebuie să ne 
îngrijoreze faptul că ei nu au a- 
tins încă de pe acum indicii cei 
mai ridicați, chiar dacă la anul 
au loc campionatele lumii. Deși ci
frele obținute nu sînt —în condiții
le amintite — la plafonul posibi
lităților lor, ei au ocupat totuși 
locuri onorabile la pistol viteză.

Evoluții slabe sîntem, însă, ne- 
voîți să consemnăm la probele de 
pușcă rezervate fetelor. în general, 
trăgătoarele noastre nu reușesc, 
încă, să depășească haremurile 
pentru a putea concura la valorile 
din arena internațională. Asupra 
unor carențe care continuă să se 
mențină în instruirea țintașilor ca 
și în unele probe masculine (talere 
aruncate din șanț) 
veni.

Limitîndu-ne la 
considerații, vom 
o dată reușita competiției de patru 
zile de la Tunari, atestată și de cî- 
teva declarații:

PAUL TERRY — conducătorul 
delegației sportive a Marii Brita
nii :

„Poligonul Tunari este unul din
tre cele mai frumoase șl moderne 
pe care le-am văzut și de aceea

vom mai re-

aceste scurte 
sublinia încă

BELGRAD. 11 (Agerpres). — Ziarele 
care au apărut luni la Belgrad comen
tează pe larg succesele repurtate de 
pugiliștii români la cea de a 20-a ediție 
a campionatelor europene. Ziarul ' 
„SPORT" publica o reușită fotografie a 
campionului european Simlon Cuțov, in 
timpul proclamării sale ca învingător 
în finala susținută în compania polo
nezului Tomczyk. Titlul care domină 
întreaga pagină a rubricii de box. sună 
astfel : „Românul Cuțov, primul boxer 
ai campionatelor". In subtitlul reporta
jului, se poate citi : „Simlon Cuțov, 
campion european de tineret, a învins 
Ia Belgrad un deținător al centurii la 
seniori, pe polonezul Tomczyk. campion 
european la Madrid". Tn cuprinsul arti
colului se elogiază stilul spectaculos de 
luptă al lui Cuțov. arătîndu-se că ro
mânul are lovituri puternice, aproape 
nefirești, mișcările sale fiind totuși gra
țioase. Ca urmare a acestor performan
țe, Cuțov — care a trecut printr-o se
rioasă sită, eliminîd In cel mal specta
culos meci al campionatelor pe sovie
ticul Solomin — a devenit personalitatea 
nr. 1 a boxului european.

Ziarul „POLITIKA" scrie, printre al
tele : „De cîțiva ani boxerii români 
mențin o medio ridicată a rezultatelor, 
sîtuîndu-se printre primii din Europa. 
Ei au o vedeți în Cuțov, de departe cel 
mai bun boxer român". Ziarul publică 
fotografiile celor mai redutabili cam
pioni europeni, printre care se află și 
cea a lui Simion Cuțov. Cunoscutul an
trenor iugoslav, fostul campion Pavle 
Șovlianski, scrie un interesant reportaj 
în ziarul „BORBA" din care spicuim : 
„Am crezut că niciodată nu voi mai 
urmări un meci atit de pasionant, ca 
cel dintre renumitul Lăzlo Papp și teh
nicul boxer sovietic Boris Tișin, pe care 
l-am văzut în 1953. După două decenii, 
datorită lui Cuțov și Solomin am asistat

Ia o reeditare memorabilă. A fost un 
meci pentru toate gusturile — loviturile 
executate cu o tehnică perfectă au alter
nat cu o luptă, fără menajamente14. Co- 
mentînd comportarea boxerilor români, 
Șovlianski afirmă că românii au fost 
excepționali. Pugiliștii români, scrie au
torul. au arătat o excepțională pregă
tire fizică, combativitate, insistență în 
atac și rezistență deosebită.

Beneș. 
Leme- 

10. Za
că doi 
primele 

.. ivvuJ, confirmă concluziile an
terioare. Și, de asemenea, nu-i lip
sit de importanță faptul că același 
ziar, alături de cei 11 campioni eu
ropeni, a dedicat un singur portret 
celui ne ca>-e-l numește în titlu 
„fenomenalul român Gabriel Po
metcu" !

LA TURNEUL DE LUPTE

DE LA VARȘOVIA

Victor BANCIULESCU

VARȘOVIA, 11 (Agerpres).
turneul international de lupte gre- 
co-romane rezervat juniorilor, des
fășurat sîmbătă și duminică în ca
pitala R. P. 'Polone, sportivul ro
mân Cornel Leca a avut o fru
moasă comportare, cucerind primul 
loc la categoria semigrea.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
---- *

111 CLUBURI STUDENȚEȘTI

310 MILIOANE DOLARI

PENTRU J. O

DE LA MONTREAL
MONTEBEAL, 11 (Agerpres). 

Guvernul canadian a depus 
proiect de lege în Camera Comune
lor prin care autorizează finanțarea 
Jocurilor olimpice din 1976 prin 
emisiunea unei monezi comemora
tive, emisiuni speciale de timbre 
filatelice și organizarea unei loterii 
pe plan național. Această modali
tate de finanțare a Olimpiadei ar 
fi necesară, potrivit aprecierilor 
Comitetului de organizare, pentru 
acoperirea cheltuielilor de cons
trucție a bazelor sportive, cheltu
ieli estimate la 310 milioane de 
dolari.

în ceea ce privește problema a- 
menajării satului olimpic, guvernul 
nu s-a pronunțat, lăsînd la latitu
dinea Comitetului de organizare să 
ia o hotărîre. Pe de altă parte, 
C.I.O. a precizat că satul olimpic 
trebuie să fie construit, ca și la 
trecutele ediții, într-un sector spe
cial al Complexului olimpic, fiind 
rezervat numai participanților la 
J.O.

un

ILIE NĂSTASE

CIȘTIGATOR DETAȘAT

(Urmare din pag. 1)

ținut Iui Tilden, Drobny, Hoad. 
Pietrangeli, Laver —■ este acum a 
doua oară cucerit de asul român _al 
rachetei. Este, totodată, a 9-a sa vic
torie de turneu obținută în actualul 
sezon. După Roland Garros, succesul 
de la Roma confirmă valoarea ex
cepțională în care a ajuns tenisma- 
nul român.

Tn urma acestei victorii. Ilie Năs- 
tase își mărește considerabil avansul 
de puncte din clasamentul Marelui 
Premiu—F.I.L.T. El are acum cu 
aproaps 100 de puncte mai mult de
cît cel de-al doilea clasat, italianul 
Adriano Panatta, eliminat în „opti 
mile" turneului de la Roma (cotat 
la cat A, acordînd 60 p primului 
clasat).în ultima finală de Ia Foro Itall- 
co, cea de dublu bărbați, J. New
combe (Australia) șl Tom Okker (O- 
landa) au întrecut cu 6—3, 6—2, 6—4 
perechea australiană R. Case, G. 
Masters.

Asociația sportivă a studenților 
(A.Z.S.) numără astăzi 50 726 de 
membri, pentru prima oară în is
toria ei de 55 de ani depășind fru
moasa cifră de 50 000. Altfel spus, 
aproape un sfert din tineretul po
lonez care studiază în învățămîntul 
superior face parte din această 
ciație. Organizația sportivă 
dențească posedă în prezent 
cluburi, dintre care trei sînt 
cializate, 13 se află în incinta
versităților, iar restul sînt unități 
de perspectivă, funcționînd la ni
velul școlilor medii.

Din anul 1970, reprezentanți ai

aso- 
stu-
111 

spe- 
uni-

A.Z.S.-ului au cîștigat 181 de titluri 
de campioni ai Poloniei, 150 de tit
luri de vicecampioni și au ocupat 
de 140 de ori locul III ■— bilanțul 
de mai sus vorbind grăitor despre 
rezervele și posibilitățile sportului 
studențesc din Polonia. Membrii 
A.Z.S. furnizează în prezent cadre 
de nădejde în diversele reprezen
tative naționale, sportivii studenți 
reprezentînd 51 la sută din lotul de 
canotaj al țârii, 37,5 la sută din cel de 
yachting, 33,3 la sută din cel de 
rugby, 25 la sută din lotul de judo, 
23,5 la sută din cel de volei și 20,5 
la sută din lotul de atletism.

Asociația sportivă a studenților 
organizează, la interval de doi ani, 
campionate naționale , de casă“, ca
re se bucură de o mare populâritate, 
numărînd la start mii si mii de 
studenți și studente, numărul aces
tora ridicindu-se — în 1971 — la 
7 600. Interesante sînt, de asemenea, 
competițiile de masă cu caracter 
local, cum ar fi Varșoviada. des
chisă studenților din centrul uni
versitar al capitalei, Campionatele 
universitare ale Litoralului, Cupa 
celui mai bun student înotător.

Românul Nicolae Rotaru și francezul Gilbert Emptaz, doi dintre prota
goniștii celei de-a XVI-a ediții a „Internaționalelor" de la Tunari 

Foto: D. NEAGU

este o mare plăcere să concurezi 
aici. Aceasta este și explicația pre
zenței numeroșilor trăgători și de 
o ridicată valoare, iar rezultatele 
au fost pe măsura lor. Aș vrea 
să-mi exprim și pe această cale 
mulțumirile pentru căldura cu ca
re am fost înconjurați pe tot timpul 
șederii noastre Ia București. Apre
ciem foarte mult eforturile pe care 
le faee dl. G. Barani. secretarul 
general al federației dv. și pre
ședintele Confederației europene de 
tir. pentru dezvoltarea acestui 
sport. In semn de recunoștință din 
partea noastră i-am decernat titlul 
de vicepreședinte onorific al Fede
rației de tir din Marea Britanic".' 

V LADISLAV FALTA — medaliat 
cu argint (pistol viteză) la J.O. și 
antrenorul pistolarilor cehoslovaci 
la București: „întrecerile. în ge
neral. dar mai ales cele de la pis
tol viteză și calibru mare, au fost 
de o rară spectaculozitate și deo
sebit de disputate. îmi pare rău că. 
nefiind în plenitudinea mijloacelor, 
nu am putut concura si eu. mul- 
tuinindu-mă să asist doar ca an
trenor".

MICHELLANGELO BORIELLO 
— conducătorul lotului de țintași 
italieni, cunoscut arbitru interna
țional : „Am fost deseori oaspetele 
Bucureștitilui. De fiecare dată am 
venit cu plăcere în România, unde 
am mulțî prieteni și unde am asis
tat mereu la concursuri de o înaltă 
ținută. Și acum întrecerile s-au si
tuat Ia un nivel superior. Forul 
dv. de specialitate și-a făcut da
toria din plin organizînd excelent 
competiția. Felicitări pentru Co
dreanu și Rotaru. doi trăgători ex
celent! la probele 
pușcă**»

MIHAI TOADER — director de 
concurs șî antrenor: „Internaționa
lele" României s-au ridicat la un 
nivel superior, multe dintre titluri 
fiind cîstigate cu rezultate de va
loare. Dintre oaspeți, mai bine 
s-au prezentat reprezentanții R. D. 
Germane, Franței șî Cubei. Cred 
că șl din punct de vedere orga
nizatoric, întrecerile au avut asi
gurate cele mai bune condiții".

ELADIO V ALLDU VI1 (Spania) — 
eîștigătorul „Mai'elttft’jptemiu Car-’ 
păți" la talere aruncate’’din șanț: 
„Am concurat cu mare’'plăcere Ia 
Tunari, unde am avttf țfi satisfacția 
să ies învingător la proba mea pre
ferată, cu un record personal. Am 
participat la un concurs de an
vergură, reușit din toate punctele 
do vedere".

olimpice,, de

C. COMĂRNISCHI 
T. RĂBȘAN

In „interzonal*'

TAL ÎNVINS
DE HUBNER...

7 LA REVEDERE
„M-am hotărît să spun adio spor

tului de performanță. A continua 
să concurez la marile competiții, 
și-ar avea rostul numai în cazul în 
care aș mai putea participa la O- 
limpiada de la Montreal. Dar pînă 
atunci mai este multă vreme de aș
teptat și nu mai cred că voi mai 
putea fi în forma necesară pentru 
o competiție de asemenea anver
gură. ..“ — aceasta este declarația 
pe care a făcut-o ziariștilor renu
mita gimnastă din Republica De
mocrată Germană, maestra eme
rită a sportului Karin Janz. Exce
lentă sportivă, una din cele mal 
populare din țara sa, a cucerit la 
J. O. de la Milnchen două medalii 
de aur, două de argint și una de 
bronz, la probele de gimnastică fe
minină.

, KARIN
Acum, Karin se va putea dedica 

integral studiilor sale de medicină, 
promițînd ca peste cîțiva ani să se 
întîlnească din nou cu gimnastica, 
de astă dată însă în calitate de me
dic sportiv.

împreună eu Karin Janz, o altă 
renumită sportivă din R.D.G. și-a 
anunțat retragerea. Este vorba de 
Erika Zuchold. colegă de întreceri 
cu prima, împărțind cu ea adesea 
laurii marilor concursuri interna
ționale.

Sărbătoare la Zenița
Intr-o frumoasă zi de primăvară, 

în orașul Zenița din R.S.F. Iugo
slavia a fost inaugurat un nou sta
dion, dar al metalurgiștilor de la 
Celik, un dar făcut echipei din 
prima categorie ce-i poartă numele. 
Stadionul, mîndria edililor, are o ca
pacitate de 30 000 locuri, din care 
10 000 beneficiază de acoperișul tri
bunelor. Construcția mai cuprinde 
două săli de sport, două restauran
te, un minimagazin universal.

La inaugurare, cu prilejul parti
dei amicale de fotbal Celik — Steaua 
roșie Belgrad, stadionul a fost plin 
pînă la refuz. In toamnă, noua și 
frumoasa bază sportivă din orașul 
metalurgiștilor iugoslavi va fi com
pletată cu o instalație de nocturnă.

ILDIKO BOBIȘ. floretisa clu
bului Vasas din Budapesta, 
este o figură binecunoscută 
pe planșele marilor turnee de 
scrimă. Colecția sa de tro
fee și medalii dovedește că 
ea a jucat un rol de seamă 
in multe din aceste competi
ții. Campioană mondială pe 
echipe în 1967, medaliată cu 
argint la C.M. din 1969 și 
la J-O. de la Milnchen, ease 
pregătește, acum, pentru 
„mondialele" de la Goteborg 

: M.T.I. — Budapesta

CAIACIȘTII ROMÂNI VICTORIOȘI
IN „REGATA

cele mai importante 
sezonului de caiac- 

sfîrșitul

Unul dintre 
concursuri ale 
canoe s-a desfășurat, la 
săptămînii, în localitatea engleză 
Nottingham. La startul probelor 
de viteză și fond au luat ' parte 
zeci de echipaje din Ungaria, Ita
lia, Suedia, 
tradiție în

Sportivii 
la această 
s-au impus cu autoritate, reușind 
să realizeze o suită de victorii în 
probele de caiac. Astfel, în cursa

Anglia și alte țări cu 
acest sport.
români, prezenți șî ei 
regată internațională.

CAMPIONATE Șl
PORTUGALIA : Campionatul pri

mei ligi, s-a încheiat cu victoria cu
noscutei. formații Benfiea Lisabona, 
care a realizat 58 de puncte din 30 
de meciuri disputate, performanță ex
trem de rară în istoria campionatelor 
naționale. Fotbaliștii de la Benfiea 
nu au pierdut nici un meci, cîștigînd 
28 de partide și terminînd la egalita
te doiuă. Rezultatele înregistrate în 
ultima etapă î Benfiea — Montij o 6—0 
(! !) ; Belenenses — Barreirense 4—2 ; 
Setobal — Sporting 2—0 ; F. C. Por
to — Coimbra 3—0 ; Guimaraes — 
Leixoes 2—1 ; Farense — Boavista 
2—0 ; Ouf — Atletico 2—1 ; Tomar — 
Beira Mar 8—1 (! !).

Clasamentul final : 1. Benfiea Lisa
bona — 58 p ; 2. Belenenses — 40 p ; 
3. Setubal — 38 p. etc.

ELVEȚIA : Campionatul a fost clșr 
tigat de formația F. C. Basel, care a 
totalizat 39 de puncte din 26 meciuri. 
Rezultate din ultima etapă : Chaux 
de Funds •— St. Gali 0—1 ; Lausanne 
— Chiasso 8—0 (! !) ; Lugano — Ser- 
vette Geneva 0—1 ; Winterthur —

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Au Început campionatele universitare de 
atletism ale S.U.A., criteriu de selecție 
a atleților americani pentru universiada 
de la Moscova. In prima zi de concurs. 
Rod Milburn a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului în 
proba de 120 y g — 13,1 sec. Dave Wottle 
a cîștigat cursa de o milă, în 3:57,1. De 
remarcat că pentru prima oară în is
toria acestei probe, primii opt clasați 
au fost cronometrați sub 4 minute 1 
Proba de săritură în înălțime a revenit 
Iul Reynaldo Brown cu 2,23 m, secun
dat, cu același rezultat, de Tom Woods. 
Alte rezultate : 440 y — Maurice Proples 
45,0; 880 y — skip Kent 1:47,2; « mile 
— Charles Maguire 28:19,3.

Curia internațională cicliști desfășurată
Ia Martlkues a revenit rutierului spa
niol Louis Ocana, oare l-a intrefrut la

NOTTINGHAM»
de caiac dublu 10 000 m, Costel 
Coșniță Și Vasile Simiocenco au 
trecut primii linia de sosire, îna
intea unor valoroși adversari. De 
asemenea echipajul român, alcătuit 
din Roman Vartolomeu și Ion Dra- 
guschi au obținut primul loc la 
caiac dublu, pe distanța cea mai 
mică — 500 m.

în fine, atît c.hipa masculină cît 
și cea feminină a României a cu
cerit victoria în confruntarea șta
fetelor.

LENINGRAD, 11 (Agerpres). 
Turneul interzonal de șah a con
tinuat cu partidele întrerupte din 
primele runde. Fără să reia jocul, 
cehoslovacul Smejkal a cedat par
tidele cu Uhlmann și Gligorici. 
Kuzmin a cîștigat la Tukmakov, 
iar Karpov l-a învins pe Ouellar. 
S-au terminat remiză partidele 
Larsen — Torre, Taimanov — 
Cuellar și Rukavina — Cuellar. 
Fostul campion mondial Mihail 
Tal, a pierdut partida amin§*« ijiin 
runda a 4-a cu Hiibner. -

După 6 runde, în clasament con
duce marele maestru danez Bent 
Larsen, cu 5*/s 
B.vrne (S.U.A.) 
(U.R.S.S.) —
(U.R.S.S.) —
(U.R.S.S.) — 4 
slavia), Radulov (Bulgaria), Torre 
(Filipine) — 3 p etc.

puncte, urmat de 
— 5 p, Karpov 

4‘/2 p, Korcinoi 
4 (1) p, Kuzmin 
p, Gligorici (Iugo-

CUPE DE FOTBAL IN EUROPA
Fribourg 4—2 : Young Boys Berna — 
F. C. Basel 2—3; F. ~ ’
Grasshoppers Zurich 
Grenchen 2—0.

Clasament final : 1. 
39 p ; 2. Grasshoppers 
3. Sion — 33 p. Clasate pe 
două locuri, echipele Fribourg șl 
Grenchen au retrogradat în divizia 
secundă.

SPANIA (s-au disputat meciurile 
tur ale sferturilor de finală ale „Cu
pei") : Castellon — Betis Sevilla 4—0; 
Deportivo Coruma — Malaga 0—2 ; 
Sevilla — Atletico Bilbao 0—0 ; Gra
nada — Gijon 1—1.

AUSTRIA (etapa a 27-a) t A.S.K. 
Linz — Eisenstadt 4—1 ; Rapid _Vie- 
na — Austria Salzburg 2—0 ; 
Vienna — Sturm Graz 1—1 ;
Graz • 
nawitz
Wiener Sport Club — 
1—0.

Clasament: 1. Wacker 
35 p (două jocuri mai 
țațe) : 2. Rapid Viena 
joc mai puțin disputat); 
Linz — 33 p.

C. Zurich
3—1 ; Sion

F. C. Basel — 
Ziirich — 35 p;

ultimele

F. C. 
A. K. 

Bregenz 4—2 ; Alpine Do- 
■ Austria Klagenfurt 2—0 ;

Voest Imz

Innsbruck —
puțin
— 35

3.
dispu- 
p (un 
A.S.K.

• In prima zi a turneului interna
țional de fotbal (rezervat echipelor 
de tineret) de la Lille, echipa bra
ziliană Botafogo a terminat la egali
tate i 1—1 cu formația franceză 
Nancy. în celelalte trei partide dis
putate s-au înregistrat următoarele 
■rezultate I A. C. Milan ■— Legia Var
șovia 0—0 ; Ajax Amsterdam — F. C. 
Croix (Franța) 1—1 ; Benfiea Lisabo
na — Dinamo Kiev 0—0.

_ '• In cadrul turneului Internațional 
de juniori de Ia Bratislava, echipa 
cehoslovacă Banska Bystrica a în
vins cu scorul de 6—0 (4—0) forma
ția A.S.V. Vorwârts (R. D. Germană). 
Intr-un alt joc, Tatran Preșov (Ceho
slovacia) a dispus cu 3—1 (1—1) de 
Odra Opole (Polonia).

ANGLIA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL U.E.F.A.

In finală: Anglia— R.D.G.
• Ita-3—2 (după prelungiri) 

lia pe locul III

sprintul final pe francezul Guy Sibllle, 
ambii fiind cronometrați pe distanța de 
80 km cu timpul de 2 h 08:00. Pe locu
rile următoare s-au clasat olandezul 
•loop zoetemelk — la 1:10 șl francezul 
Raymond Poulidor — la 1:90.■Cursa cicliști de Ia Tallin a revenit ti- 
nărulul rutier leton Andris Jacobson,
cronometrat în clasamentul final, pe
distanța de 1 449 km, cu timpul de 
28 h 15:41. Pe locul doi s-a clasat Viktor 
Hrapov din Leningrad, la 3:57, iar pe 
locuț trei Aleksandr Krasnov (Moscova) 
— la 4:17. Etapa a 10-a. în lungime de 
120 km, a fost ciștigată 
nauskas, cronometrat cu 
2h 44:50.

Paris și au fost dominate de sportivii 
englezi, clasați pe primele trei locuri. 
A ciștlgat Peter Oesterhuis, cu 28o p, 
urmat de Tony Jacklln (marele favorit 
aț concursului) — 281 p și Maurice Ben- 
bridge — 285 p.

de v. Kali- 
tlmpul ele

La Lens s-a disputat o întîlnire triun
ghiulară de înot între echipele Belgiei. 
Luxemburgului și o selecționată a Flan- 
drei. Victoria a revenit înotătorilor bel
gieni. care au cîștigat 11 probe din cele 
14 disputate, totalizînd 155 puncte. P« 
locul secund s-a clasat selecționata 
Flandrei — 101 p, urmată de formația 
Luxemburgului — 62 p.

Campionatele Internaționale 
Franței «-au desfășurat In

de golf ale
acest an la

La Frankfurt pe Main se dispută faza 
finală a „Cupei campionilor europeni” 
la hochei pe iarbă, competiție care reu
nește cele mal bune 12 echipe masculine

de pe continent. Iată rezultatele înregis
trate in ziua a doua: Warta Poznan (Po
lonia) — Vigevano (Italia) 7—5, (2—3);
H. C. Hunslow (Anglia) — Egara Ter- 
rasa (Spania) 2—2 (0—1); H. C. Bruxel
les — Huovit Helsinki 4—0 (2—0): F.C. 
Lyon — Rotweiss
4—0 (0—0),

■
Pe circuitul de Ia 
s-a disputat un 
automobilistic, contînd pentru campio
natul european (formula 5000). Victoria 
a revenit pilotului belgian Teddy Pilette 
care, concurînd pe o mașină „Chevron", 
a parcurs 120 km în 42:25.6, cu o medie 
orară de 169,670 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat englezii peter Gethin 
și Steve Thompson — ambii pe „Chev
ron".

ALTE REZULTAȚI
fot

F.C.
Wettingen (Elveția)

Oulton Park (Anglia) 
concurs internațional 

campio-

• Federația internațională de 
bal a anunțat că meciul de baraj 
dintre echipele Chile șl Peru se va 
disputa la 5 august la Montevideo. 
După cum se știe, aceste două for
mații au evoluat în preliminariile 
campionatului mondial în grupa a 
3-a sud-americană. în cele două jocuri 
directe, ele au obținut victoria pe 
rînd cu același scor : 2—0, astfel că 
pentru desemnarea cîștigătoarei aces
tei grupe s-a recurs la un meci de 
baraj, învingătoarea partidei de la 
Montevideo va întflnl pentru califi
carea In turneul final al campiona
tului mondial selecționata U.R.S.S., 
clștigătoarea grupei a 9-a europene.

ROMA II (Agerpres). — 
26-a ediție a tradiționalei 
ții internaționale de fotbal pentru 
juniori, „Turneul U.E.F.A.", s-a în
cheiat la Florența cu victoria selec
ționatei Angliei, care reeditează ast
fel performanța din ultimii doi ani.

In finala turneului, disputată la 
Florența, tinerii fotbaliști englezi au 
învins, după prelungiri, cu scorul de 
3—2 formația R. D. Germane. La sfir- 
șitul timpului regulamentar de joc, 
scorul a fost egal : 2—2 (1—1). Golu
rile au fost marcate de Hornsby 
(min. 22 și 62) și Phillips (min. 87), 
respectiv, Schade (min. 10) și Reidiger 
(min. 69). In partida pentru locurile 
3—4, reprezentativa Italei a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația Bul
gariei, Punctul victoriei a fost înscris 
în minutul 30 de De Solati.

Cea de-a 
competi-
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