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PREȘEDINTELE REPUBLICIf VOLTA SUPERIOARĂ, 
GENERALUL SANGOULE LAMIZANA,

Ă VIZITAT IERI CAPITALA Șl JUDELUI ARGEȘ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Republicii Volta Superioară, 
Sangoule Lamizana, au făcut, marți 
dimineață, o vizită prin Capitală, 
care s-a desfășurat sub semnul prie
teniei, și solidarității militante ce 
animă țările noastre, al dorinței co
mune de a promova, la un nivel 
superior, conlucrarea bilaterală, pe 
baza Stimei și respectului reciproc, 
a egalității în drepturi și avantaju
lui mutual. Ea a prilejuit, în l'apt, 
continuarea dialogului .atît de rod
nic început cu cîteva ore înainte, 
de data aceasta însă nu Ia masa 
convorbirilor, ci în cadru! unei re- 
prezentatEve întreprinderi a indus
triei constructoare de mașini al cărei 
potențial si experiență prezintă un 
interes debsftbit pentru dezvoltarea 
cooperării între cele două țări.

Această vizită a inaugurat seria 
contactelor directe cu realitățile ro
mânești, a întâlnirilor eu colectivele 
unor puternice unități industriale și 
agricola.

; ...Palatul Consiliului de Stat, ora 
11,30. S-a încheiat primul schimb de 
iederi oficiale între conducătorii 
României și Voltei Superioare. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Sangoule 
Lamjzana ie îndreaptă spre primul 
obiectiv al vizitei : cartierul Titan 

Coloana de mașini străbate prin
cipale bulevarde ale orașului, împo
dobite, în această dimineață, cu dra
pelele de stat ale României și Voltei 
Superioare. Mii de bucureșteni au 
ținut să întâmpine și de această dată 
cu. multă dragoste pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-i salute cu 
prietenie pe solii poporului voltez.

Cea diatîi oprire are loc la inter
secția a doua cunoscute, bulevarde 
— Leontîn Sălăjan și Baba Novac. 
Ne aflăm în cartierul Titan, modern 
complex urbanistic, de dimensiunile 
unui adevărat oraș — ridicat- în ul
timii ani — unde trăiesc peste 200 000 
de . locuitori ai Capitalei.

In fața unei machete, care înfăți
șează stadiu! actual de dezvoltare a 
cartierului și care prefigurează, tot
odată, evoluția sa viitoare, arhitectul 
sef al Capitalei, Tiberiu Ricci, pre
zintă în acest sens cîteva date sem
nificative, subliniind că în această 
parte a Bucureștiului au fost con
struite 65 000 de apartamente, precum 
și- șooli, magazine, cinematografe, 
terenuri de sport,

Șeful statului voltez urmărește cu 
interes explicațiile date, remarcă 
concepția arhitectonică modernă a 
construcțiilor, soluțiile tehnologice 
folosite.

In continuare, sînt vizitate com
plexe comerciale din cartier. Preșe
dintele Sangoule Lamizaria apreciază 
calitatea produselor.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
cunoscutele uzine „Semănătoarea", 
coordonatoarea producției noastre 
naționale de mașini agricole, a cărei 
marcă de fabricație este răspîndită 
în numeroase țări, printre care si 
cele africane.

Colectivul acestei mari uzine b«cu- 
reștene face înalților oaspeți o vi
brantă și călduroasă primire.

Intre președintele Republicii Vol
ta Superioară, generalul Sangoule 
I.amizana și conducerea întreprinde
rii ăre loc un dialog cu privire la 
posibilitățile de cooperare economică, 
reciproc avantajoasă, în domeniul 
construcției de mașini agricole.

Conduși de loan Avram, ministrul 
industriei constructoare de mașini 
grele, oaspeții parcurg mai multe 
sectoare de fabricație ale uzinei.

La plecare, șeful statului Volta 
Superioară felicită întregul colectiv 
al uzinei .Semănătoarea" pentru 
succesele sale, pentru performanțele 
deosebite ale mașinilor agricole fabricate aici.
. Vizita în Capitală a luat sfîrșit. 
Ea a prilejuit un prim contact cu 
realizările României socialiste, cu 
preocupările poporului nostru, aflat 
în plină activitate creatoare, de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Oaspeții au fost, 
totodată, martorii prestigiului și dra
gostei de care se bucură, din partea 
poporului, președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa continuă 
depusă în folosul țării, prosperității 
necontenite a ei.

★

Președintele Republicii Volta Su
perioară, generalul Sangoule Lami- 
zana, a plecat, marți dupâ-amiază. 
într-o călătorie în județele Argeș și 
Brașov.

Șeful statului voltez a fost însoțit 
în această vizită de Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Bujor Almățan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României la 
Ouagadougou.

La intrarea în județul Argeș, înal- 
ții oaspeți sînt salutați cu căldură de 
Ion Dincă. președinte al Consiliului 
popular județean, Dumitru Petrescu, 
prim-Vicepreședinte, de alte oficiali
tăți locale.

In drum spre hidrocentrala de pe 
Argeș se trece prin Pitești, Curtea 
de Argeș și alte. localități tot atâ
tea ocazii pentru solii poporului vol
tez de a aprecia ospitalitatea si căl
dura sentimentelor de prietenie ale poporului nostru.

Se vizitează Ia început centrala 
de la Vidraru. care furnizează țării 
-zți mw. lti fața unei diagrame cu 
schema amenajărilor, oaspeții pri
mesc explicații asupra caracteristi
cilor tehnico și capacității salbei de 
hidrocentrale de pe Argeș, care, în 
final, vor pulsa în sistemul energe
tic național aproape 500 mw.

Oaspeții iau cunoștință de faptul 
că ridicarea acestei hidrocentrale, ca 
și a următoarelor din seria de pe 
Argeș, face parte dintr-un vast pro
gram elaborat în vederea asigurării 
unei folosiri judicioase si complexe 
a resurselor energetice ale țării, ne
cesară dezvoltării generale a eco
nomiei.

Complexity hidroenergetic are, de 
fapt, o triplă funcționalitate : pe lin
gă furnizarea energiei electrice, el 
acționează ca un regulator al cursu
rilor riului Argeș și al altor cursuri 
de apă, profețind regiuni întregi îm
potriva inundațiilor și, în același 
timp, asigură irigarea unei suprafe
țe de peste 100 C00 ha.

Sînt toate acestea realizări presti
gioase ce rețin atenția prin per
formanțele tehnice . și eficiența lor 
economică și care au fost apreciate cu 
căldură de către oaspeți. ..România 

—sublinia președintele Sangoule La- 
mizana — poate fi mîndră de condu
cătorul său, de toți fiii săi. Această 
operă de artă a tehnicii românești 
este răsplata unor eforturi susținute 
pentru propășirea țării".

Continuîndu-și eălătoria. șeful sta
tului Volta Superioară șî persoane
le care îl însoțesc au sosit, în seara 
aceleiași zile, la Brașov ; ei au fost 
salutați de Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. de alte oficialități locale. La 
Brașov, oaspetele va vizita impor
tante obiective ale industriei și agri
culturii județului.
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AZI IN DIVIZIA A LA FOTBAL

0 ETAPA CARE AR PUTEA
ADUCE PRIMELE CLARIFICĂRI LA 
CEI DOI POLI Al CLASAMENTULUI

CLASAMENTUL ACTUAL

1. UNIV. CRAIOVA 27 13 9 5 48-33 35
2. Dinamo 26 14 4 8 39-29 32
3. C.F.R. Cluj 24 11 10 5 29-22 32
4. F.C. Argeș 27 11 7 9 39-26 29
5, Sport Club Bacău 27 11 7 9 30-32 29
6. Steaua 27 9 10 8 33-27 28
7. Steagul roșu 27 10 7 10 36-20 27
8. Jiul 27 11 5 11 35-37 27
9. Petrolul 27 9 9 9 20-28 27

10. C.S.M. Reșița 27 8 10 9 33-34 26
11. Rapid 27 7 11 9 27-25 25
12. F.C. Constanța 27 8 S 11 30-31 24
13. U.T.A. 27 7 10 10 30-34 24
14. A.S.A. Tg. Mures 27 11 1 15 33-44 23
15. „U" Cluj 27 7 8 12 23-43 22
16. Sportul studențesc 27 4 12 11 28-48 20

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Campionatul se apropie de 

epilog. Au mai rămas, din 
această pasionantă ediție a 
competiției, numai 270 de mi
nute de joc, 90 dintre ele ur
mând a se consuma chiar 
astăzi, in cele opt partide, 
programate în cuplajul de pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală și pe alte șase stadioa
ne din tară. Încă un examen 
deci, antepenultimul, a cărui 
dificultate sporește direct pro
porțional cu cantitatea solici
tărilor fizice și nervoase din 
această perioadă de veritabil

maraton ■comoetițiosial și în 
același timp, cu fireasca du
ritate a întrecerii pe ultimii 
metri ai cursei de un an a 
campionatului republican.

Va fi oare această a 28-a 
etapă aceea care să aducă, cu 
un ceas mai devreme, lumină 
în zona luptei pentru supre
mație și un început de lim
pezire a apelor foarte tulburi 
din subsolul clasamentului ?

Parcurgînd cu privirea cele 
opt meciuri din programul 
zilei de azi putem afirma că 
echilibrul — cel puțin teoretic

— ne ca.re-1 conferă miza 
competițională, ne duce la 
concluzia că toate întâlnirile 
au, fără excepție, o însemnă
tate deosebită și că, neexis- 
tînd dinainte învingători și 
învinși, lupta ni se pare foar
te deschisă și, orice rezultat 
final, posibil. De aceea poate 
acum, încercînd a trece în re
vistă partidele etapei a 28-a, 
nu vom mai proceda ca de o-

(Continuare în pag. a 3-a)
țese — Petrolul) care începe la ora 19.15.

Universitaiea Craiova - C.S.M. Reșița
A.S.A. Tg. Mureș - Rapid
Spori Club Bacău - Steagul roșu
,.U“ Cluj — Dinamo
Sportul studențesc — Petrolul
F.C. Constanța — Jiul
F.C. Argeș - C.F.R. Cluj
Steaua - U.T.A.

Toate partia’eîe încep la ora 17,30, cu excepția
aceleia dintre Steaua și U.T.A. (in cuplaj. pe sta-
dionul ,,23 August", cu întîlnirea Sportul studen-

Fază din meciul Ra
pid — Sportul studen
țesc (2^-2), disputat du
minică. Neagu șutează 
spre poartă, cu toată 
opoziția lui Ciocîrlan 
(tricou în dungi). Se 
mai văd, în planul al 
doilea, Petreanu și 

Kraus.

Simion Cuțov (stingă) îl domină net pe adversarul său, irlandezul Nash 
Foto t L. DORMAN— Belgrad

Foto : Dragoș NEAGU

ÎNTRE 17 Șl 25 IUNIE 

„Săptămînă sporturilor olimpice"- 
cheamă tineretul pe stadioane

rintre inițiativele din mișcarea 
noastră sportivă care au avut 
un larg ecou în rindurile ti

neretului, dovedindu-și astfel efi
ciența, se înscrie și organizarea unei 
„saptâmîni a sporturilor o- 
IJMPICE6*. Desfășurată pentru pri
ma oară în 1972, înaintea J. O. de 
la Mdnchen, această acțiune — orga
nizată de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, împreună 
cu Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C., Ministerul Educației si In- 
vățămîniului, U.A.S.C.B.. consiliul 
Național al Organizație^ Pionieri
lor, U.C.E.C.O.M., Ministerul Apă
rării Naționale și Ministerul de In
terne — se află acum la a doua 
ediție, programată pentru perioada 
17—25 iunie.

Se urmărește, în principal, prin ea, 
popularizarea ideilor olimpice în nu
dul maselor — cu sublinierea rolului 
deosebit de important pe care spor
tul românesc il are în promovarea 
năzuințelor de pace și colaborare 
între popoare — atragerea tineretu
lui la practicarea, în mod organizat, 
a sporturilor olimpice, și, totodată, 
apropierea lui mai pronunțată de 
idealul olimpic — contribiiindu-se și 
în acest fel la formarea unori tineri 
cu înalte trăsături morale —, dez
voltarea în țara noastră, cu priori
tate, a ramurilor de sport incluse în 
programul Jocurilor Olimpice, pre
cum și depistarea de noi elemente 
talentate pentru activitatea de per
formanță.

In concordanță cu scopurile urmă
rite, „Săptămînă sporturilor olim
pice** va cuprinde două genuri de 
activități : cu caracter propagandise

expuneri avînd 
..însemnătatea 

in con- 
iționale, 
vilor și 

la promovarea 
organizarea pe 

‘ ‘ ' și fo-
irizez3 

obți- 
iei la 
com-

tic (susținerea unor 
ca temă principală 
Jocurilor Olimpice moderne 
textul vieții sportive interr 
precum și contribuția spori 
specialiștilor români 
ideilor olimpice**, 
pim local de expoziții, vitrii 
tomontaje care să popult 
Jocurile Olimpice și succesele 
nute de reprezentanții Român 
aceste prestigioase întreceri) și 
petițional.

Fiind deschise numai celor 
posedă legitimare și clasificare 
tivă, deci avînd un pronunțat 
ter de masă, întrecerile din 
„Săptămînii sporturilor olimpice4* s? 
vor desfășura pe categorii de vîrst; , 
în două faze : între 17—22 iunie P” 
asociații sportive (în toate unități’ 
de învățămmt, întreprinderi, insti
tuții, in cooperația meșteșugăreasc 
la sate și în unitățile militare) și 
între 23—25 iunie pe local'tă i (mu 
nicipii. orașe, centre de comună).

îmbinate cu serbări sau duminici 
cultural-sportive. întrecerile de ma
să ce se vor organiza în această pe
rioadă (la atletism, baschet, box. ca- 
iac-canoe, canotaj, ciclism, fotbal, 
gimnastică, haltere, handbal. înot, 
judo, lupte, tratație, scrimă, tir, volei 
și alte ramuri de sport prevăzute î i 
planurile dr dezvoltare ale județelor) 
vor constitui noi și eficiente moda
lități do transpunere în viață a 
prevederilor Hotărârii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltare.", 
continuă a educației fizice și spor
tului, precum și a planului de mă
suri adoptat de plenara Consiliului 
Național pentru Educație Fizică șl 
Sport.

DE CE ATiTEA „CĂRĂRI NEUMBLATE"
ce nu
sper-

DUPĂ C.E. DE BOX DE LA BELGRAD

ȘAPTE MEDALII 
PENTRU 0 SELECȚIE INSPIRATĂ 
SIMION CUȚOV - UN BOXER EXEMPLAR!
Federația română de box a tri

mis Ia BELGRAD o formație com
pusă din 10 pugiliști (dintre care 
6 debutanți), deci o echipă aproape 
completă. Dincolo de performanțele 
obținute — care justifică deplasa
rea și pe planul satisfacțiilor de 
palmares — măsura a fost salutai-ă 
pentru că a permis o nouă subli
niere a prestigiului de care se 
bucură sportul nostru în general 
și boxul în cazul acesta particular. 
Fără ă mai vorbi de perpetuarea 
unor relații și a unei prezențe ce 
din fericire nu a trecut deloc ne
observată '

în acest sens, de pildă, neparti- 
cipârea pugiliștilor din Italia nu le 
poate fi avantajoasă, chiar dacă 
Natale Rea se piînge că nu are 
băieți de valoare în noua genera
ție. după ce vechii pugiliști cu ma
iou au trecut la profesionism. A 
absenta la o ediție a campionate
lor continentale înseamnă a sări o 
etapă istorică și a lipsi viitorii 
candidați olimpici de o experiență 
pe care n-o mai pot recupera. Ju
decind astfel, poate că federația 
noastră ar fi făcut bine să trimită 
la Belgrad un semigreu, chiar și 
"!ără șanse, Juînd în considerare 
avantajele unei competiții desfășu

rate atît de aproape, într-o țară 
vecină.

Astăzi, la ora bilanțului, se poa
te afirma că selecția boxerilor ro
mâni pentru campionatele europe
ne s-a dovedit în linii mari inspi
rată. Cei mai multi dintre selec
ționați au corespuns așteptărilor, 
unii le-au și depășit și doar puțini 
sînt cei ce n-au dat satisfacție. 
Asemenea apreciere globală poate 
fi mai bine înțeleasă într-o trecere 
în revistă, oricît de sumară, a bo
xerilor români prezenți la Belgrad 
(în ordinea firească a categoriilor).

STEFAN BĂIATU (2 meciuri, o 
victorie, o înfrîngere) a fost inițial 
taxat ca un posibil aspirant la o 
medalie. Selecția sa nu a ridicat 
obiecții, venind după ce îi învin
sese pe cei niai buni oameni ai 
categoriei la Oradea (turneul pe 
categorii). Abia astăzi, după eșecul 
său neașteptat, ne frapează lipsa 
sa de rutină internațională. Conco
mitent, însă, ne punem întrebarea: 
de ce a fost Băiatu absolvit de 
participarea la turneul „Centura de 
aur", singurul care i-ar fi putut
î Victor BÂNCIULESCU

(Continuare în pag, a 4-a)

PE HARTA TURISMULUI ȘCOLAR?
Un fapt ce nu mai trebuie demons

trat : turismul, excursiile, drumeții
le, ieșirile de orice fel din marile 
orașe in cadrul oferit de natură 
constituie un mod de contact direct 
cu sportul, cu recreația, 

curent, 
referim 
capătă 
că

cu ceea ce 
odihnă ac
ta turismul 

valențe noi 
profilurile dife-

numim, în mod 
tivă.. Iar dacă ne 
școlar, problema 
datorită faptului
rite ale excursiilor (de studiu sau 
orientare profesională), 
rea 
le, 
tiv 
vin
biectivelor programei de învățâmînt.

prin vizita- 
obiectivelor geografice, industria- 
istorice sau culturale, vin efec- 
în întâmpinarea sarcinilor ce re- 
școlii pe însăși linia realizării o-

ILIE NĂSTASE, IN „ESCALĂ" DE ODIHNĂ LA BUCUREȘTI

MĂ SIMT MAI PUTERNIC DATORITĂ
PLUSULUI DE CONCENTRARE SI ECHURU

...DECLARĂ CISTIGĂTORUL 
DE LA ROLAND GARROS.

CARE VIZEAZĂ ACUM 
TROFEUL DE LA WIMBLEDON 

Șl VICTORIA ECHIPEI 
ROMÂNIEI IN MECIUL 
DIN „CUPA DĂVIS" 

CU NOUA ZEELANDĂ

Acum o săptămînă la Paris, în
tr-o finală de mare miză, ieri 
dimineața încă la Roma, 

după noi emoții de turneu și bu
curia victoriei, ca în după amiaza 
aceleiași zile să-l vedem pe Hie 
Năstase coborînd din avion pe ae
roportul Otopeni.

Deși neanunțată decît în ultimul 
moment, sosirea campionului nos- 
stru a făcut ca un grup destul de 
numeros de prieteni, admiratori și 
nelipsiții ziariști să-i vină în în
tâmpinare. Improvizăm o conferin
ță de presă ad-hoc chiar în sala 
de așteptare a aeroportului. Prima 
întrebare :

— Cît timp rămîi la București, 
dragă Ilie ?

— Pină la sfîrșitul săptăminii. 
Am venit, împreună cu soția, 
să mă odihnesc un pic, ca apoi 
să plec din nou la drum. Sînt 
așteptat în Anglia unde începe 
sezonul de tenis pe gazon. De 
fapt, trebuia să joc chiar in a- 
ceastă săptămînă, eram cap de

Primire afectuoasă, la coborîrea din avion
serie nr. 1 in tunisul dc ia 
Nottingham. Am considerat însă 
absolut necesar să-mi refac for
țele înainte de viitoarele starturi. 
Am avut un început de sezon, 
după cum știți, foarte încărcat. 
— ...Dar și încununat cu deplin 

succes. Patru turnee cîștigate în Cir
cuitul Mediteranean, inclusiv cel 
de la Monte Carlo, apoi cele două

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare in pag a 4-a)

Problema centrală a unei recente 
anchete (pentru obiectivitatea răspun
surilor nu s-au cerut nume) efectu
ate la nivelul a cinci clase din tot 
atîtea școli bucureștene — liceele M. 
Eminescu, G. Căiinescu și nr. 32 și 
Școlile generale nr. 122 și 171 —
a fost aceea a frecvenței acțiunilor 
turistice efectuate între 22 decembrie 
1972 — 15 mai 1973, raportată la u- 
șantipnul de elevi testați. Este vorba,

deci, de o perioadă care a cuprins 
două vacanțe și s-a extins în trei 
anotimpuri. ~ 
matice ale

(Nu vom
tru fiecare
considerăm ... ___  _ __  „
este elocvent în această direcție).

Radu TIMOFTE

Dar iată concluziile sche- 
anchetei noastre : 
insista în aprecieri pen- 
școală în parte, întrucît 
că tabelul de mai jos

(Continuare în pag a 3-a)

Numărul elevilor ș.i al excursiilor 
efectuate și organizata de :

Numărul ele- 
v lor ce nu au 
efectuat nlc.- 

o excursieȘCOALA ' FAMILIE
Lie. G. Călinesci-

(an. III)
13 elevi au efectuat i exc , 

9 elevi — 2 exc.
Total : 21 elevi — 31 exc».

19 elevi —
35 exc 5

Lie. M. Emines-....
(an. III)

8 elevi — 1 exc. 4 elevi —
5 exc. 201 elev -- 2 exc.

Tocai : 9 elevi — 10 exc.
3 ei3vi au fost In tabereJLIc. nr. 32 (an. IU? 21 elevi —

44 exc. 7

Șc. gen. nr. 122 
(CI. a vn-a)

12 elevi — 1 exc.
5 elevi — 2 exc.
1 elev — 3 exc.
2 elevi — 4 exc.

Total : 20 elevi — 33 exr».

20 elevi —
24 exc

1

Șc. gen. nr. 171 
(ci. a V-a)

10 elevi — 1 exc.
7 elevi — 2 exc.
7 elevi — 3 exc.
4 elevi — 4 exc.

Total : 28 elevi — 61 exb.

4 elevi —
6 exc. 3

VICTORIA IN FAȚA SELECȚIONATEI U. R. S. S.
CONFIRMA FORMA BUNA A GIMNASTELOR NOASTRE

MTCIUL CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI
POATE FI ABORDAT CU ÎNCMK

Este mai presus de orice îndoială 
că noul succes repurtat de echipa 
noastră reprezentativă feminină de 
gimnastică va avea largi ecouri în 
rîndurile specialiștilor, ale tuturoi 
iubitorilor gimnasticii. Explicația e 
simplă : selecționata Uniunii Sovie
tice, multiplă campioană olimpică și 
mondială, a dominat autoritar arena 
internațională în ultimii ani, cîști- 
gînd detașat marile competiții și ne- 
cunoscînd înfrîngerea în întâlnirile 
bilaterale. Și iată că, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, la Constanța, în 
meciul amical cu echipa României, 
maestrele sovietice au fost nevoite 
să accepte înfrîngerea. Cu un remar
cabil și nedezmințit fair-play, con
ducătoarea delegației sovietice, re
numita Polina Astahova, a felicitat 
sincer echipa română pentru succe
sul repurtat, exprimîndu-și încrede
rea că gimnastele noastre sînt capa
bile de comportări și mai 
noi izbînzi internaționale 
tigiu.

Victoria, ca atare, ca și

netă cu care au terminat învingă
toare sportivele noastre (3,45 p) re-

bune, de 
de pres-

diferența

ECHIPA MASCULINA
DE GIMNASTICĂ

Sîmbătă și duminică, la Buda
pesta, selecționata masculină de 
gimnastică a României va susține 
un meci amical cu reprezentativa 
similară a Ungariei. Din lotul nos
tru . care se pregătește în vederea 
acestei confruntări fac parte : Dan

• LA BUDAPESTA
Grccu, Constantin Petrescu, Gheor- 
ghe Iușan, Mircea Gheorghiu, Radu 
Branea, Liviu Mazilu, Ștefan Gali- 
Petre Mihaiuc, Gheorghe Păuneseu 
și Nicolae' Oprescu, accidentați, nu 
vor putea face deplasarea.

(Continuare în pag a 4-a)

Constantin MACOVEI

Elena Ceampelea, în evidentă re
venire de formă, în proba ei pre

ferată, solul.
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POPI CE Iugoslaviei

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI 
SE AFLĂ ÎN PROGRES

Eșecul campioanelor mondiale și explicația lui

Preocupările specialiștilor federa
ției de a revitaliza echipa națională 
de seniori încep să dea roadele 
așteptate. Se știe câ s-a produs o 
adevărată infuzie de tineret în Io
tul masculin, antrenorul Tiberiu 
Szemani selecționînd o feerie de po
picari de perspectivă, remarcați în 
campionatul divizionar, pe care î-a 
folosit într-o serie de concurouri 
internaționale. Dornici de afirmare, 
j ucătorii promovați 6-au 
(și au reușit) să progreseze, 
dintre ei întrecînd 
puse în ei.

Ultima dovadă o 
DOftarea lăudabilă 
cultne în confruntarea cu puternica 
reprexentativă a Iugoslaviei, meda
liată cu argint la campionatele 
mondiale de anul trecut de la Split. 
Tinerii popicari români (îndeosebi 
bucureșteanul Alex. Cătineanu), 
împreună cu colegii lor mai experi
mentați, au reușit, printr-un efort 
colectiv, să obțină o prețioasă vic
torie. în fața echipei actualului 
campion mondial Nicola Dragas și 
a fostului deținător al titlului MirO 
Sterjai. Si încă ceva pozitiv: s-a 
realizat o omogenizare a formați
ei, cei sase popicari obținînd cifre 
valoroase și apropiate. Iată rezul
tatele înregistrate în ordinea intră
rii pe pistă : P. Purje — 860 (I), 
I. Băi aș — 871 (2), A. Cătineanu
— 878 (6). Gh. Silvestru — 869 (6), 
L. Martina — 861 (3), I. Tismănaru
— 898 (2). Cifrele 
reprezintă 
Marea majoritate a jucătorilor ro
mâni au reconfirmat forma bună 
și în turneul individual, ceea ce 
r.e îndreptățește să sperăm că, 
dacă vor fi supuși în continuare

străduit
unii

chiar speranțele

reprezintă com- 
a echipei mas-

din naranteză
bilele trase în... gol.

T

De miineja Mangalia Nord

unui atent nroces de instruire, sînt 
capabili de performanțe superioare, 

îh schimb, în confruntările fernl- 
hine. unde echipa noastră naționa
lă, multiplă campioană mondială, 
pornea ca favorită, gazdele au gus
tat, după 7 ani, din amărăciunea 
înfrângerii pe teren propriu. Intr-a
devăr. oaspetele au acționat cu o 
precizie de parcă ele s-ar fi an
trenat pe pista respectivă, înregis
trând cifre excelente. Afirmăm, 
fără teama de a greși, că român
cele aveau mai multe resurse de- 
cît învingătoarele, însă unele spor
tive și-au subestimat partenerele 
și cînd au văzut că sînt dominate 
s-au enervat, regăsi ndu-și prea 
târziu cadența. Și pentru că sportul 
popicelor este — deși se joacă si 
pe echipe — prin excelentă indivi
dual. întrucît în timpul disputelor 
coechipiera nu te poate ajuta, in
succesul a fost facilitat de evoluția 
necorespunzătoare a dublei cam
pioane mondiale Elena Trandafir 
și în mai mică măsură a maestre- 
lor emerite ale sportului Ildico 
Grozăvescu si Ana Petrescu, care 

, n-au reușit să depășească granița 
celor 400 p.d. Acestea au acuzat o 
oarecare oboseală și dureri de braț, 
deoarece pistele — făcînd o mare 
priză cu bila — impuneau un plus 
de efort în lovituri. Ceea ce ni se 
pare mai grav este faptul că jucă
toarele vizate acuză doar pistele, 
deși au avut posibilitatea sa exer
seze suficient (ceea ce susțin că au 
făcut cu prisosință), pentru a le 
cunoaște particularitățile. Antreno
rul Alexandru Andrei, care nu a 
putut urmări o perioadă de timp 
pregătirile lotului pentru că 
flat în străinătate cu 
club angrenată în 
rezultatele slabe pe 
poc tării programului
după părerea noastră oboseala de 
care se văitau jucătoarele mențio
nate se datorează unei insuficiente 
pregătiri, care s-a răzbunat, între
rupt nd șirul succeselor echipei
noastre feminine pe teren propriu

echioa 
C.C.E., 
seama

s-a a- 
sa de 
punea 
neres-

indicat. Și

Începe turneul final

AL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

CERTITUDINI Șl PROIECTE IN PROGRAMUL

întrunit în ședință de lucru, Bi
roul Federației române de rugby a 
luat în discuție, printre altele, pro
gramul competițional internațional, 
pe anul în curs, al echipelor noastre 
reprezentative și al unor echipe de 
club fruntașe.

Din capul locului trebuie să sub
liniem că în fața tricolorilor se a- 
flă cîteva confruntări sportive, la

De I* 1—ÎS august, o selecțio
nată divizionară alcătuită pe sche
letul fortoațlel C.S.M. Sibiu (și în
tărită cu jucători de la Știința Pe
troșani și din alte cluburi) va în
treprinde un turneu tn Uniunea 
Sovietică. Turneul va cuprinde un 
număr de șase jocuri !n diferite o- 
rațe — Moscova, Leningrad, Tbi
lisi, Kiev ș.a. Adversarele selecțio-

deosebit da inte-

Atac al tricolori
lor, prin jucăto
rul de linia a. 
2-a. Șerban... Fa
ză din meciul 
România — R F- 
Germania, desfă
șurat in toamnă, 
a cărui reeditare 
va avea loc la 
Heidelberg, la fi
nele lunii octom

brie
Foto :

I. M1HA1CA

Nr. 7442

Campionatul republican divizio
nar a ajuns in faza finală, Tnce- 
pind da mîine, echipele feminine 
și masculine care și-au cucerit 
dreptul de participare Ia turneul 
final își vor disputa tricourile de 
campioane republicane. Iată forma
țiile care vor lua startul în actul 
final al celei mai importante com
petiții interne: Rapid București, 
Voința București, Petrolul Eăicoi, 
CLS-M. Reșița, Voința Tu. Mureș, 
Voința Oradea Ga feminin), Con
structorul Galați. Constructorul 
București. Rapid București, Voința 
CInj. Jiul Petrila $1 Voința Tg. Mu
reș (la masculin).

întrecerile vor avea loc pe arena 
cu 8 piste din stațiunea Nentun de 
la Mangalia Nord, concursul desfă- 
șurlndu-se în trei manșe.

Tfaîan ÎOANIȚCSCU

CUPA BRAȘOVIA

diferite eșaloane, 
resante. chiar dacă unele din ele 
păstrează un caracter neoficial.

Pentru luna în curs, este de sem
nalat vizita rugbyștilor de la Uni
versitatea din Cambridge. Lor ur
mează să li se opună echipele Spor
tul studențesc (21 sau 22 iunie), 
Agronomia Cluj (24 iunie) și o se
lecționată universitară (27 iunie).

natei romane vor fi echipe 
activează în prima divizie a Uniu
nii Sovietice. De menționat faptul 
că acesta este primui turneu al 
unor rugbyști români în U.R.S.S.

„Vara Varnei”, astfel se intitu
lează turneul internațional de rugby 
pe care îl organizează forul de 
specialitate al Bulgariei, în a doua 
decadă a lunii septembrie. Vor

participa echipele reprezentative ale 
Cehoslovaciei, Italiei, Bulgariei și, 
probabil, cea a R. D. Germane. Bi
roul federal a apreciat ca la acest 
turneu s& fim prezetiți Cu o selec
ționată de tineret (jucători pînă la 
23 de ani). Antrenorul Rene Chi- 
riae a prezentat un lot lărgit din 
care fac parte 38 de jucători, din
tre care amintim pe Scarlat, Cioa- 
1-ec, Țurlea, Munteanu, Oțetaru (li
nia î), Malancu, M. Ionesco, Zam
fir, Dumitru, E. Stoian, Boroi (li
nia a 2-a). Achim, Corneliu O.. Mă- 
căneață, Stoica Enciu. Mihalache 
(linia a 3-a), Țața, Barba, Al. Du
mitru, Comănicî (mijlocași). Ena- 
che, Damaschin, Aldea, Lupaș, Cos- 
teneo, Motrescu, Constantin, lanu- 
sevîci, Ghiță, Burghelea (treisfer- 
turi), Simion, Milca (fundași).

Pentru luna octombrie, capul de 
afiș al sezonului internațional îl 
va constitui meciul reprezentativei 
de seniori a țării noastre cu cea a 
R. F. Germania. Întîlnirea contează 
drept revanșă a celei care a avut 
loc anul trecut la București șl este 
programată în ziua de 27 octom
brie la Heidelberg.

în fine, Ia 11 decembrie, la Va
lence, tradiționalul meci Franța — 
România, oficial, contînd pentru 
noua ediție a Campionatului euro
pean F.I.R.A.

Tot ce am amintit mai sus re
prezintă certitudini. Există în plus 
cîteva proiecte la fel de atractive. 
Astfel, echipa Sportul studențesc 
urmează să participe Ia un mare 
festival sportiv universitar care va 
avea loc în septembrie la Greno
ble. în același timp, o echipă din 
Franța — probabil selecționata o- 
rașului La Rochelle — și-a mani
festat dorința de a juca în Româ
nia. în Irlanda, Ia Dublin, a fost 
invitată o altă echipă românească. 
Se duc tratative pentru perfectarea 
tuturor acestor

Biroul federal a făcut o impor
tantă precizare : pe viitor orice e- 
chipă de club care angajează tur
nee peste hotare ar® obligația de a 
respecta protocolul ne care îl co
munică federației de resort. Orice 
modificări în structura turneelor nu 
se vor face decît cu avizul expres 
al forului de specialitate.

Măsura este binevenită. Ea va e- 
limina posibilitatea . unor modifi
cări puțin inspirate în programul 
turneelor unor echipe românești 
care angajează întâlniri cu o serie 
de formații, dar în realitate joacă 
cu altele...

CĂLĂRIE Incepînd de azi, la baza 
hipic» din Iași Încep întrecerile din ca
drul primei etape a campionatului na
țional de concurs complet, la care par. 
ticipă reprezentanții cluburilor Steaua, 
Dinamo, C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, 
A.S.A. Cluj, Recolta Mangalia, C.S.M. 
Iași, Rovine Craiova și Mondial Lugoj. 
Conform programului, călăreții își vor 
etala cunoștințele în cadrul probei nr. 1, 
dresajul. Ora de începere : 8. O VINERI 
după-âmlază, după ce va fi cunoscută 
echipa învingătoare în concursul com
plet și sportivul clasat pe primul loc în 
clasamentul general, în urma dispută
ri) ultimei probe (obstacole), spectatorii 
vor putea urmări în continuare primele 
dispute din cadrul tradiționalului con
curs de obstacole dotat cu „Cupa Fe
derației".

TENIS Pe terenurile Parcului spor
tiv dta str. Dr. Staicovlcl au început 
întrecerile pentru „Cupa Progresul". La 
băieți sînt 56 concurenți. favoriți în or
dinea clasamentului fiind : T. Ovici, 
V. Mareu, D. Hărădăn și V. Sotîriu. 24 
fete își dispută întîietatea : favorite 
slut : Aurelia Trilu și Ecatcrina Roșia, 
nu.

Cîteva rezultate din turul I. la băieți : 
C. Popovici (Steaua) — V. Atanariu 
(Progresul) 6—1, 6—1 ; Tr. Mareu (Di. 
namo Brașov) — C. PredesCu (Progre
sul) 6—0, 6—2 ; B. Almăjean (Dinamo) — 
M. Mușetescu (Progresul) 6—9, 6—1 : D. 
Nemeș (Steaua) — A. Cruceanu (Pro
gresul) 6—2. 6—3 ; M. Russu (C.S.U. 
Construcții) — î. lovănescu (Progresul) 
6—2, 6—1 ; FI. Manea (Dinamo) — T. 
Frunză (Steaua) 6—2, 6—2 ; C. Ionescu 
(Dinamo) — A. Gusside (Progresul) 
6—2. 6—3 ; L. Țiței (Șc. sp. Constanța) 
— I. Ressu (Dinamo) 6—1, 6—2 ; M. Mîr- 
za (Progresul) — A. Crăciun (Dinamo) 
6—4. 6—0 ; M. Bondoc (Petrolistul Clm- 
pina) — L. Chiru (Progresul) 6—1, 6—1 ; 
A. Vizlru (Progresul) — C. Mraz (C.S.U. 
Construcții) 6—4, 6—0 : C. Rădulescu 
(C.S.U. construcții) — N. Neuman (Di
namo) 6—2. 2—6, 6—2 : A. DîrZu (Pro- 
grasui) — L. Uță (C.S.U. Construcții 
C—2, 5—7, 7—6 ; C. Fețeahu (Cutezătorii) 

“ * ’ ~ “ 6—2, 6—2. 
între orele

pentru că una dintre porțiunile traseu
lui este Impracticabilă. De altfel, la ac
tuala ediție a campionatului apare ca 
probă nouă și Hula (Mediaș), etapa 
care vine să înlocuiască proba de la 
Pîrîul Rece, suspendată șl ea, deocam
dată, din același motiv ca șl Cota 1 400. 
In aceste condiții, ediția 1973 a cam
pionatului național de viteză tn coastă 
cuprinde următoarele probe : Gutln, Ma- 
telaș (Cîmpulung Muscel), poiana Bra
șov, Hula șl Feleac (Cluj). După cum 
eintem Informați automobiliștij partici
pant! la campionat au și Început să so
sească în Bala Mare șl graba lor este 
justificată. Sîmbătă au Ioc antrenamente
le oficiale, iar recunoașterea cu o ti mat 
devreme a pistei de întreceri se reco
mandă.

CICLISM La Ploiești s-a desfășurat 
tradiționala cursă cicliști „Cupa Pe
trolul", aflată la a 8-a ediție. La a- 
ceastă competiție au participat alergă
tori de la Steaua, Voința București. 
CIBO Brașov, C. S. BrăUa, C.S.M. Cluj, 
Olimpia, Sportul Constanța, Metalul Plo- 
peni. Voința șl Petrolul Ploiești. Cel 45 
de alergători au parcurs mai întîi. 
traseul de 117 km, Ploiești — Cheia, Ia 
capătul căruia a ieșit învingător C. 
Gonțea (Olimpia), cu o medie orară de 
41,569 km. Apoi, Coneurenții au partici
pat la o etapă pe circuit. In Ploiești 
(64,800 km), cu sprinturi la fiecare 5 
ture. Pe primul loc s-a situat N. Gavrila 
(Steaua), cu o medie orară de 42,390 
km. iată clasamentul general, după dis
putarea celor două etape : 1. N, GA
VRILA (Steaua) 4h45!01, 2. C. Gonțea 
(Steaua) 411 45:03, 3. V. pascali (Steaua) 
4h 45:24, 4. C. Ciocan (Voință Bucu
rești) 4h 45:26. 5. C. Tănase ' ' '
Plopeni) 4h 45:30. 6, D. Savu 
4h 45:33.

(Metalul 
(Petrolul)

turnee.

cm?

LA ORIENTARE TURISTICĂ-0 FORMULĂ
DE COMPETIȚIE

In peisajul competițional al spor
tului cu harta și busola, Cupa Bra
șovia reprezintă un element insolit. 
Comisia județeană de specialitate 
din orașul de la poaleie Tîmpei 
și-a propus să ofere orientariștjlor 
o formulă de competiție mai neo
bișnuită (la noi în țară) pentru a-i

CARE MERiTĂ MĂI MULT SPRIJIN Tiberiu STAMA

CAIAC-CANOE Așa cum

— S. Secuieșu (Progresul) 
întrecerile se dispută zilnic 
8,30—12,30 țl 15—20.

TIR Az! se va deplasa In 
lot de trăgători români,

Ungaria un 
__ ___ __ _______  ______ , care în zilele 
de 14—17 iunie va participa, la Buda
pesta, la campionatele internaționale ale 
Ungariei. Lotul, format numai din juni
ori, cuprinde pe Gh, Barbu, V. Stanca, 
M. Teodora, Vasllica Manca, Geor. 
giana Oprișan — la probele de pușcă 
G. Calotă — cîștigătorul probei de pis
tol viteză juniori Ia recentele campio
nate internaționale ale României, M. 
Bujdei și M. Tru$că — la probele de 
pistol. Cei trei pistolari români vor par
ticipa la întrecerile seniorilor. Conducă
torul delegației este antrenorul Valentin 
Enea.

AUTOMOBILISM întrecerile din Ca
drul campionatului național automobilis
tic de viteză în coastă încep duminică cu 
o premieră : candidații la titlurile de cam
pioni ai țării vor ataca Gutinul. Un tras*eu 
de o rară frumusețe dar și deosebit de di
ficil. Este vorba de o porțiune de 7,200 
km pe drumul național 18 C, între Baia 
Mare și Eighetul Marmațîei. delimitată 
de punctele cabana Șurea — terasa Gu
tuiului. Această porțiune, cu o diferență 
de nivel de 570 m, cuprinde nu mal pu
țin de SG de viraje (20 drepta — 16 stin
gă) dintre care 17 se înscriu pe 1806. 
Iată doar numai cîteva amănunte care 
atestă cu prisosință dificultățile prolo
gului actualului campionat. Acest tra
seu a fost recomandat de către A.C.R. 
filiala Maramureș care, anul trecut, a 
organizat pe el o probă specială în ca
drul Raliului Castanilor. Propunerea a 
fost acceptată de către A.C.R. central 
întrucît proba clasică Sinaia — Cota 
1400 a fost anulată, de data aceasta

___ ___ am mal 
anunțat. Ia finele săptămlnll trecuto un 
lot de calaciștl șl canolști români a 
participat la „Regata Nottingham* (An
glia). înreglstrind cîteva succese remar
cabile. Iată, de altîel, rezultatele com
plete ale competiției : 1 Ziua I, K 1 — 
1 ooo m : 1. G. Csapo (Ungaria) 4:2O,59 ;
2. R. Vartolomeu (România) 4:25,97 ; 8.
L. Oliver (Anglia) 4:29,87 ; K2 — 
1 000 m : 1 V. Simiocenco — C. Coșniță 
(România) 4:00,85 ; 2, G. Tilford — G. 
Greenaway (Anglia) 4:10,77 ; 3. H. Wat- 
kin — I. Pringle (Irlanda) 4:16.40 ; 
K 4 — 1 000 m : 1. România (V. Simio
cenco, C. Coșniță, R. Vartolomeu, I. 
Dragulski) 3:34,35 ; 2. Anglia 2:43,20 ;
3. Italia 3:46,30 ; Ci — 1 ooo m : 1. 
Wichman (Ungaria) 4:58,72 : 2. Muntca- 
au (România) 5:01,18 ; 3. Serghei (Ro
mânia) 5:02,68 ; 4. Denisov (România) 
5 .-02,89.

Ziua a Il-a, băieți : C 1 — 500 m : L 
Wichman (Ungaria) 2:15,92 ; 2. Serghei 
(România) 2:17.66 ; 3. Denisov (Româ
nia) 2:23.11 ; 4. Munteanu (România) 
2:37,37 ; K1 — 4 x 500 m t 1. România 
(C. Coșniță, I, Dragulski, V. Slmlocea- 

‘ “ - * Anglia
K 2 —

CUM SE POT CONSUMA ENEPGII
DE POMANĂ, PE URMELE UNOR

ADEVĂRURI... FALSE
Primim zilnic, pe adresa redac

ției zeci șl zeci de scrisori, din 
toate colțurile țării, de la oameni 
de virste diferite, cu cele mai 
diverse preocupări profesionale — 
de la școlari din cursul elementar 
și pînă la pensionari, de la eleve 
de liceu pînă la... profesori — arfa 
problematicii fiind tot atît de deo
sebită, ea vizînd fie activitatea 
din anumite sectoare ale sportu
lui, fie satisfacerea unor simple 
curiozități de a afla amănunte din 
viața cutărui Sau cutărui sportiv

Așa cum este și firesc, majori
tatea scrisorilor au un ton politi
cs, expunîndu-se opiniile, pro 
:au contra. într-un mod civilizat 
Din păcate, mai sînt, insă, și ușa- 
zișî iubitori ai sportului care. în- 
țelegînd greșit dreptul de a-și
exprima deschis opiniile (unora
ltpsindu-le pînă și curajul semnă- 

' turii), proferează injurii la adre
sa unor tehnicieni, sportivi sau 
chiar a unor colegi de breaslă, 
pentru că nu răspund „exigențe
lor" lor. pentru că au „îndrăz
nit** să critice echipe ai căror 
simpatizant! (?!) se declară.

Dar, nu asupra acestei categorii 
(repetăm, redusă ca număr) vrem 
sâ vă reținem atenția, ci asuora 
alteia, mai nocivă credem noi. 
decît prima î a sesizărilor defăi
mătoare, neconfrtrme cu adevărul. 
Două cazuri recente ne permit a 
repune în discuție modul în care 
„înțeleg* să contribuie unii dintre 
eftitori la bunul mers al activi
tății sportive (despre o astfel de 
problemă am mai avut prilejul 
să scriem la această rubrică, tn 
urmă cu cîteva luni), punînd oa
meni pe drumuri, declanșînd an
chete sterile, cheltuindu-se fon
duri care ar putea fi cu folos uti
lizate în alte direcții. Să prezen
tam. Insă, pe scurt faptele :

1, Din partea unui „grup de 
muncitori de la Uzinele Laro- 
met" am primit o scrisoare prin 
care ni se aduceau la cunoștință 
diverse nereguli In munca asocia
ției sportive, cu deosebire a sec
ției fotbal. NU vom consuma spa
țiul pentru a face loc conținutu
lui „sesizărilor*, ele referindti-se 
Ia modul cum se efectuează pre
mierea jucătorilor, dotarea cu 
echipament, acordarea Unor dez
legări etc., etc.

împotrivă obiceiului de a da 
cure unor anonime, ne-am depla
sat, totuși, la sediul uzinei, deoa
rece ni se semnalau nereguli 
tocmai Ia 6 asociație care ri-a că
pătat un frumos renume prin 
activitatea ce o desfășoară. Am 
avut, aici, o lungă discuție cu tov. 
Gheorghe Trandafir, președintele 
comitetului sindicatului, vechi 
activist obștesc, bun cunoscător al 
problemelor mișcări! sportive din 
cadrul U2ineî. Inutil să mai spu
nem că, rtnd pe rînd, acuzațiile 
aduse In cuprinsul scrisorii, diver
selor persoane, s-au dovedit a fi, 
de fapt, încercări de a acoperi 
greșelile unor jucători — cărora 
li se la apărarea (in extenso) tn 
cele 4 pagini ale scrisorii — ele
mente recunoscute printr-o com
portare morală și sportivă neco 
respunză toate.Cităm, totuși, cu îngăduința dv., 
stimați cititori, finalul t „rămî- 
nem încredințați că ne veți sprijini 
și ne veți răspunde, spre binele

jucătorilor. pentru 
fotbalului in țara 
afirmăm 
lucrurile sînt perfecte. ......
conforme cu acuzațiile aduse! Iar 
dacă afirmi adevărul, de ce lipsa 
de curaj în a-ți declina identita
tea ? Or, după 
nu este Vorba 
atît mai puțin.
lulul...

2. Cu cîteva 
comuna Bolotești (județul Vran- 
eeă). Viorel Lupușor, ne exped'a 
o scrisoare care critica factorii ce 
a.- trebui să coordoneze activita
tea sportivă din comună, 
deplasat la 
ziile le-am 
„Dacă la 
manifesta 
publicat în 
urma apelului 
asociației sportive, dar aparținînd 
lui V. L. Nemulțumit de modul 
în care i s-a făcut „dreptate*1. 
V. L. ne-a trimis o nouă epistolă, 
pe care am înaintat-o, de această 
dată. Comitetului județean U.T.C. 
care, la rîndul său a întreprins 
o nouă anchetă la Bolotești. Tn 
urma acestei investigații, primim 
— sub semnătura tovarășului C. 
Bucan. secretar al Comitetului ju
dețean — un răspuns care, pe 
Itngâ relatarea angajamentelor 
comitetului comunal de partid. 
U.T.C. și C.A.P. privind obiective
le activității sportive, cuprinde si 
unele aprecieri la adresa lui V.L. 
Ne permitem să cităm i „...doar 
în vacanțele elevilor era compo
nent al echipei de fotbal Ca rari-, 
dament in echipă, din discuția a- 
vută cu antrenorul, președintele
asociației sportive „Putna" Bolo
tești, precum și cu cîțiva din
membrii echipei de fotbal, a re
ieșit că era un sportiv mediocru, 
ingimfat și niciodată de acord cu 
hotăririle luate de consiliul aso
ciației sportive și secția de fotbal.. 
La data cînd v-a trimis scrisoarea, 
in care se relata că echipamentul 
echipei de fotbal se află la el a- 
casS. am constatat că acest echi
pament fusese Strîns de președin
tele asociației., al său rămînînd 
doar singurul echipament ce nu 
a fost adunat, din cauza plecării 
din comună, refuzind pur și sim
plu să-l predea**.

Fără comentarii. Dar din nou 
întrebarea t cine pe cine vrea să 
ajute?

dezvoltarea 
noastră’’- Nu 

câ la „Laromet** țoale 
însă nici

cum 
de 
de

luni

s-a văzut, 
adevăr și. cu 
binele fotba-
în urmă, din

Ne-am 
fața Jocului. Conclu- 
expus în articolul ■. 

Bolotești, tineretul ar 
mai multă inițiativă”, 
ziua de 9 ianuarie. în 

lansat în numele

★
tragem noi con- 
Ia îndemîna ori- 
dumneavoaslră și

Nu dorim să 
cluzii, ele fiind 
Căruia dintre 
mult prea evidente. Ceea ce vrem, 
Insă, stimați cititori, este să vă 
invităm la o discuție aprofundată 
despre adevăratele probleme ale 
mișcării sportive din uzine, co
mune sau orașul în care locuiți. 
Opinii exprimate deschis, cu simț 
de răspundere, pe baza unei bune 
cunoașteri a realității, care să 
constituie — dacă este nevoie — 
suportul unor mai ample investi
gații, și să contribuie, tn ultimă 
instanță, la ridicarea continuă a 
nivelului muncii celor angrenați 
tn activitatea sportivă, tn folosul 
nostru, al tuturor pentru care 
sportul este un excelent mijloc 
de tonifiere, de reconfortare.

Emonuel FANTANEANU

obiiga să practice această discipli
nă sub forme cit mai diverse: pe 
schiuri (într-o etapă de iama), 
noaptea (cu problemele specifice 
orientării în condiții de vizibilitate 
foarte redusă), și firește, ziua, îh 
modalitatea cea mai obișnuită. A- 
cordînd un justificat interes ele
mentelor tinere, inițiatorii 
Brașovia au prevăzut ca 
competiție să comporte de 
nea probe pentru juniori.

După etapa de iarnă care — în 
treacăt fie spus — nu s-a bueurat 
de un start prea populat fiindcă 
orientariștii noștri nu practică și 
mersul pe schiuri (și ar fi cazul să 
o facă !) au fost programate — la 
sfîrșitul săptămînii trecute — eta
pele de zi și de noapte. Ne-a Sur
prins o asemenea programare pen
tru întrecerea de noapte căci regu
lamentul prevede clar că startul în 
acest gen de concurs se dă Ia mi
nimum o oră după apusul soarelui, 
iar în iunie — toată lumea știe — 
zilele sînt mai lungi ca în restul 
anului impunând 
și concurenților 
activitatea mult 
ții. Organizatorii 
au propus pentru această etapă o 
dată situată la sfîrșitul lui septem
brie sau începutul lui octombrie. 
Am cercetat calendarul competițio
nal și am constatat că întrecerea 
nocturnă putea fi foarte bine pla
sată la începutul lunii octombrie 
Am discutat, apoi, problema cu 
secretarul general al F.R.T.A., prof. 
M. Mihăilescu, și acesta s-a decla
rat de acord cu noi. Să sperăm, 
așadar, că proxima ediție a Cupei 
Brașovia va avea etapa de noapte 
mai judicios programată. (Poate ar 
fi cazul ca și pentru celelalte probe 
de acest fel să se aibă în vedere 
o perioadă a anului mai convena
bilă).

Cupei 
această 
aseme-

organizatorilor ca 
să-și desfășoare 

peste miezul nop- 
ne-au informat că

Și acum, iată rezultatele ultime
lor două etape ale Cupei Brașovia, 
desfășurate în zona Poiana Brașov: 
CRITERIUL DE ZI — individual, 
AF (7,600 km, 390 ni. dif. niv.) : 1. 
Gisela Sindilariu (Voința Brașov) 
101,36 min; 2. Gabriela losub (Vo
ința Bv) 105,28 ; 3. Aurora Șișu 
(I.T. Buc.) 107,20. Echipe ; I. Voin
ța Brașov (G. Șindilariu — G. Io- 
sub) ; 2. I. T. București (Paula 
Chlurlea — A. Șișu) : 3. Metalul 
roșu Cluj (Piroșka și Clara Szabo). 
AM — individual (12 km, 540 dif. 
niv.): 1. Ion Gheucă (I.P.G.G.)
104,05 min. ; 2. Gh. Albiei (I. T. 
Buc.) 112,05 ; 3. G. Horvathl (Me
talul roșu Cluj) 112.36. Echipe: 1.
1. P.G.G. (I. Gheucă, L. Gălățeanu);
2. I. T. București (Gh. Albiei, Cr 
Chiurlea); 3. Metalul roșu Cluj (G. 
Horvathi, L. Pollnitz). CUPA JU
NIORILOR
Rulmentul Brașov (G. Miihsan — 
R. Acker); 2. Dumbrava Sibiu (G. 
Fleischer

Juniori mari: 1.

Fleischer — N. Pîsu); 3. Metalul 
roșu Cluj (L. Kiraly, S. Marton). 
Juniori mici: l- Rulmentul I BV. 
(K. Graef si W. Graef); 2. Rul
mentul II Bv. ; 3. Voința Bv. Ju
nioare mici: 1. Voința Brașov 
(Brigitte Schiel și Hanelore Zolt- 

Șc. generală Ștefești — 
3. Voința Brașbv. CRI- 

AM (8
ncr) ; 2. 
Prahova;
TERIUL DE NOAPTE 
km, dif. niv. 435 m): 1. I.P.G.G 
(I. Gheucă — L. Gălățeanu); 2. 
Voința București (C. Angheluță — 
M. Țicleanu) ; 3. Rulmentul Brașov 
(O. Lexen — G. Lexen). CLASA
MENTE GENERALE — Cupa Bra
șovia. Masculin :
Voința București, 
rești. Feminin: 1.
2. I. T. București, 
Cluj.

1. I.P.G.G., 2.
3. I. T. Bucu-
Voința Brașov,

8. Metalul roșu

Sebastian BONIFACIU

în prima zi a finalelor republicane de libere (tineret)

FOARTE MULTE VICTORII PRIN TUȘI
BRAȘOV, 12 (prin telefon). Marți, 

au început în sala de sport Armata 
din localitate, întrecerile finale ale 
campionatelor republicane individua
le de lupte libere rezervate tineretu
lui. La această competiție sînt pre- 
zenți aproape 150 de concurenți clin 
multe centre ale țârii, tineri care 
și-au ciștigat dreptul de a-și disputa 
întâietatea în cadrul turneului final. 
Printre ei se află șl mulți juniori ta- 
ientați, unii dintre ei. obținînd vic
torii frumoase în confruntările din 
prima zi.

Organizatorii s-au străduit să ofere 
condiții corespunzătoare acestor fi
nale, care se desfășoară conform 
noilor modificări ale regulamentului 
internațional. Astfel, 
devenit deosebit de 
competitorii au finalizat numeroase 
procedee tehnice. Așa se explică și 
faptul că în ziua inaugurală marea 
majoritate a confruntărilor au luat 
sfîrșit înaintea celor 9 minute, dlc- 
tindu-se multe victorii prin tus.

Iată cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate ale zilei > cat. 48 kg: 
Ion Arapu (Steaua) b.tuș (min, 6)

meciurile au 
dinamice, iar

Petre Ioniță (Progresul București), 
Ion Caraculea (Montorul Pitești) b.t.' 
(min. 5) Vasile Ardeleanu (Vagonul 
Arad), Marcel Căldăraru (Dinamo 
Brașov) b.t. (min. 8) Mihai Manile 
(Gloria Buzău). Aurel Neagu (Dună
rea Galați) b.t. (min. 7) Alexandru 
Barabaș (Comerțul Tg Mureș), Au
rel Rențeil (Petrolul Ploiești) b.t- 
(min. 2) Ștefan Timar (Șc. sp. Tg. 
Mures), Viorel Liță (Constructorul 
Hunedoara) b.|>. Ion Adam (C.S.M. 
Cluj); cat. 52 kg : Ladislau Șandor 
(Lemnarul Odorheiul Secuiesc) b.t. 
(min. 6) Nicolae Butunoiu (Vagonul 
Arad), Fcrdinant Aczcl (Autosport 
Sf. Gheorghe) b.p. Adrian Văsui 
(Steagul roșu Brașov), Vasile Stă- 
nescu (Gloria Buzău) b.t. (min. 5) Ni
colae Moneă (C.S. Tîrgoviște), Csabo 
Szasz (Lemnarul Od.) b.t. (min. 4) 
Dumitru Pușcaș (Vulturii Textila Lu
goj). Victor Dima (Steaua) b.t. (min. 
7) Gheorghe Gorjan (Constructorul 
Hunedoara).

întrecerile continuă miercuri, de 
la orele 9 și 17, și joi de la ora 9,30.

Carol GRUIA, coresp. județean

ÎNTREPRINDEREA CANAL-APĂ BUCUREȘTI

Str. Oteteleșanu nr. 2, sector 7 

ANUNȚ
lucepind cu data de 1 iunie 1973, s-au redeschis cursurile ds înot 

pentru copii și adulți, la următoarele ștranduri :
• Izvor, telefon 37.19.07 * 16 Februarie, telefon 18.33.97
• Libertății • Floreasca I, telefon 33.18.31

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

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR
Ș! ȘCOLARILOR LA HANDBAL

La Bistrița au continuat ieri jocu
rile din cadrul turneului final al 
campionatului republican al junio
rilor și școlarilor. Iată rezultatele în
registrate : FEMININ: Șc. sportivă 
nr. 2 București — Șc. sportivă Hu
nedoara 8—5 (4—3), Șc. sportivă 
Craiova — Liceul nr. 2 Brașov 8—9 
(3—5), Șc. sportivă Gh. Gheorghiu- 
Dej — Șc. sportivă Bistrița 12—8 
(6—5); MASCULIN : Liceul nr. 2 
Iași — Liceul Sebeș 18—18 (12—8),

Șc. sportivă. Craiova — Viitorul Cluj 
21—20 (11—10). Șc. sportivi Bra
șov — Șc. sportivă Ploiești 23—21 
(10—10). După această a doua etapă, 
în cele două clasamente conduc Șc. 
sportivă Gh Gheorghiu-Dej (femi
nin) și Șc. sportivă Brașov (mascu
lin). Este de notat interesul stârnit 
în localitate de aceste jocuri (în 
medie 1000 de spectatori la fiecare 
reuniune) și buna organizare asigu
rată de organele sportive locale. 
(Ion TOMA — coresp.).

Seria de concursuri organizate in 
scopul asigurării continuității ac
tivității competiționale pe timp de 
vară a juniorilor bucureșteni a 
fost inaugurată de „Cupa Steaua*’ 
care a reunit peste 40 de floretiste 
și spadasini de la cluburile Steaua, 
Progresul, C.S.S., S.S.l și Viitorul, 
în probe individuale și pe echipe. 
Dacă finalele individuale la flo
retă fete și spadă la juniori mari 
au fost net dominate de reprezen
tanții clubului ■ Steaua (antrenor 
C. Ciocîrlie) în schimb la juniori

mici individual și la proba pe e- 
chipe s-au impus spadasinii de la 
Progresul (antrenor V. Teodorescu)

S-au făcut remarcați prin com
bativitate Ștefania Tudose (Steaua), 
care cu cele cinci Victorii în fi
nală și-a asigurat primul loc, Ia 
fel ca și spadasinul C. Nicolae 
(Progresul) la juniori mici, acesta 
reușind să cîstige toate asalturile 
din concurs. In finala juniorilor 
mari Ia spadă, lupta pentru locul 
iutii a fost mai disputată. Trei ste- 
lițtl — G. Dinescu, T. lorgu și M.

DIN NOU CASCADA DE RECORDURI

în general, alergările reuniunii au 
generat din nou numeroase ameliorări 
de recorduri, in baza cărora toate re
zultatele își capătă valabilitatea res
pectivă. Vom consemna doar că Hru
ba a cîștigat a patra victorie — ce fac 
handicaperii 7 — că antrenorul Avram 
a cucerit două victorii, că Bănică a 
făcut cu Minunea o adevărată de
monstrație de cursă de așteptare șl că 
arbitrii sosirii in prima cursă au avut 
dioptrii curioase. Noi afirmăm că Jerba 
pentru locul do! n-a pierdut, ci a 
fost declarată învinsă I Foarte dificil 
de apreciat din unghiurile o&tice pe 
care noi — presa — le avem, dar pre
tindem că ne-am adaptat și că ne este 
greu să ne Înșelăm in condițiile ac
tuale. Dar cum rămîne cu publicul 
parlor 7

Rezultate tehnice : cursa I Evrica (Tr. 
Dinu), 47,1, Jet, simplu 4, ordinea 34 l 
cursa a il-a Domnița (A. Brailovschi).
35.5, Copila, simplu 4, event 34, ordinea 
65 ; cursa a III-a Hruba (D. Toauță). 
30,7. Suzana, simplu 6, event 18, ordi
nea 20 : cursa a IV-a Tuș (I. Oană),
35.5, Hirca, simplu 2, event 12. ordinea 
3 ; cursa a V-a Nuvela (R. Costică),
29.6, Orfelina, simplu 3, event io, 
ordinea 189, triplu ciștigător 336 ; cursa 
a Vl-a Rls (G. Avram), 30,6, Artizan, 
simplu 2, event 36, ordinea 25 : cursa a 
vn-a Minunea (I. Bănică), 29,3. Rațiu
nea, Joviala, simplu t, event 13. ordi
nea 29. triplu ciștigător 167, ordinea 
triplă 115 ; cursa a VIII-a Garofița 
(G. Grigore), 29,4, Sergent, simplu 7. 
event 19, ordinea 20, triplu ciștigător 109; 
cursa a IX-a Rost (Tr. Marinescu), 41, 
Hezaica. simplu 2. event 9, ordinea 18. 
Retrageri : Formula, Habar.

Nîddy DUMITRESCU

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
Cîmpulung, județul Argeș, Str. Negru Vodă nr. 185

CONCURS DE ADMITERE IN ANUL I (clasa a IX-a)
Examenul teoretic (română, matematică, istorie) are loc în ace

leași condiții și la aceeași dată ca la toate liceele de cultură 
generală.

Vizita medicală și examenul practic încep cu 3 zile înaintea pri
mei lucrări scrise, pentru a permite candidaților respinși să se în
scrie pentru concurs la alte unități școlare.

La examen nu pot fi înscriși candidați a căror vîrstă depășește 
cu mai mult de un an, vîrsta

La înscriere, pe lingă actele 
medicală și rezultatul probelor 
și pulmonar.

corespunzătoare anului I. 
obișnuite, elevii vor prezenta ; fișa 
hepatice, examenul cardiovascular

Examenul practic constă din

la alegere din probele junioarelor de categoria a Il-a 
juniorilor de categoria a HI-a pentru băieți :

• o probă 
pentru fete și

• 3 probe generale (60 m, săritură în lungime de pe loc și arun
carea mingii de oină).

Candidații care obțin nota 10 la proba la alegere nu mai sus
țin probele generale, avînd media 10 la probele practice.

Media la examenul de admitere se calculează adunînd media 
examenului practic cu media obținută la obiectele de cultură gene
rală șl împărțindu-se la 2.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTER- / 
NAT ȘI MASA GRATUIT.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, telefon 11638, 
zilnic între orele 7,00—15,00.

2.co, R. Vartolomeu) 8:03.38 : 
8:13.56 ; 3, Irlanda
10 000 m : 1. România (V. Simiocenco — 
C. Coșniță) 44:27.20 ; 2. Anglia 45:10,70 ; 
3. Italia 45:14,50 ; K 1 — 10 000 m: 1. 
G. Csapo (Ungaria) 46:39.09 : 2. I. Dra- 
gulski (România) 46:41,15 ; 3. L. Oliver 
(Anglia) 47:04,19 ; Ci — 10 000 mi 1. 
T. Wichman (Ungaria) 51:27,90 ; 2. Mun- 
tCQiiu (România) 51:47 90 ; 2.
(România) 52:35,00 ; Fete. K 4
1. N. — ’ ■
nia) i 
2:04.99 :

3:30,59 :

e. *
Denisov F 
500 m : 

Nichiforov, I. Simionov (Româ- 
A. Pfeffer, I. Tozer (Ungaria) 
: 2. Anglia 2:20.66 ; 3. Irlanda

2:23,78 ; K 1 — 5 000 m : 1. A. Pfeffer 
(Ungaria) 25:52,53 ; 2. I. Tozer (Ungaria) 
25:58,77 : 3 I. Simionov (România)
25:59.61 ; 4. I. Blau (Suedia) 27:30.26 ;
5. I. Nichiforov (România) 23:10.22 ; 6. 
P. Renshaw (Anglia) 28:40.58.

Un alt lot de calaclști și canolști a 
participat în Suedia, la „Regata Katri- 
nenholms", înreglstrind următoarele re
zultate : V. Roșea — locul Vii la K 1 — 
1 009 m I. Ilievlci șl S. Nemeș locurile 
3 șl, respectiv 4. la C 1 — 1 000 m, Iar 
echipajele ~ ** “ “*
1. Ilievlci 
locurile 3

G. Nemeș — șt. Nemeș și 
— I. Erotel «-au c’.asat pe 

șl 4 la C 2 — 1 090 m.

SCHI 
de schi alpin ____  __ , _
dull anual de plrtia amenajată lu Bu- 
cegi, a Întrunit zilele trecute, la startul 
probei de slalom special (două manșe a 
35 de porțf. 309 m lungime, 129 m dife
rență de nivel) 50 de sportivi de pe 
Valea Prahovei și din Brașov, Iată pri
mii clasați : seniori : 1. D. Crlstc» (Dl- 
njamo) «9.4 s 3- Al. Manta (A S.A.) 51,7 : 
3. M Focșeneanu (C.S.O. Slâaia) 51,3 
(dintre favorit!, D. Munteanu, Gh. Vul
pe și V. Brenei au căzut șl au aban
donat) j senioare : 1. Georgeta Băncilă 
(Dinamo) 77,6 ; 2. Daniela Unkrop (Di
namo) 77,9 ; 3. Lizlca Stroe (Caralma- 
nul) 83,2 : juniori : 1. N. Szabo (Dina
mo) 54,9 ; 2. I. Șerban (C.S.O.S.) 59,1 ; 
3. Cr. Fnaclie (Caraimanul) 67,4. Dumi
nică 17 iunie va avea loc etapa a doua 
a „Cupei Văii AIbe“, Iar duminică 24 
iunie se va disputa „Cupa C.S.O. Si- 
mtia“.

Tradiționalul concurs estival 
„Cupa Valea Albă*, găz-

v, 
V,
5.
6. 
v.

Burcea, fiecare cu cîte 4 victorii, 
au recurs la baraj. Ciștigător: T. 
Iorgu. Iată clasamentele: floretă 
fete —■ 1. Ștefania Tudose (Steaua) 
5 v, 2- Violeta Preduț (Steaua) 3
3. Laurenția Vlâdescu (S.S.l) 2
4. Felicia Stoica (Steaua) 2 v. 
Adriana Băcioiu (S.S.l.) 2 v. 
Oana Serafim (Progresul) 1
Spadă juniori mari — 1. T. lorgu < 
4 v d.b., 2. G. Dinescu 4 v d.b., 3- 
M. Burcea 4 v d.b., 4. D. Țiulete
2 v, 5. M. Trișnevschi (toți Steaua) 
1 v, 6. V. Pora (C.S.S.) 0 v. Spadă 
juniori mici — 1. Constantin Nico
lae (Progresul) 5 v, 2. Iulian Ber- 
tea (Steaua) 3 v, 3. Teodor Bălă- 
nescu (Progresul) 3 v, 4. Ștefan 
Tudor (Progresul) 2 v, 5. Ion Sîrbu 
(Progresul) 2 v, 6. Ion Mareș (C.S.S.) 
0 v. Pe echipe au cîștigat spada
sinii de la Progresul urmați de 
Steaua I, Steaua TI și C.S.S. Câști
gătorilor li s-au înmînat cupe și 
diplome.

Gheorghe BURLEA, coresp

LOTERIA ÎN 
OBIECTE

7
, S£ AWBU/E PREMIUM

AU7VTUR/SME„DACM13OD'> 
Ș/ CÎȘTIGURIÎN OBIECTE IU MiOABE DE 20 OOOiD. 1OOOOIEI. SDCOIE/, 
Z-OOOLEISâ._____
amănunte îu prospectele tragerii

REȚINEȚI! Fiecare bilet 
poate obține premii cumu
late. Mai multe bilete, mai 
multe șanse de cîștig !

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 10 IUNlrS 1973:

Categoria I (12 rezultate) = 16,80 
variante a 4.982 lei

Categoria a II-a (11 rezultate) = 
425,30 variante a 236 lei

Categoria a III-a (10
ș= 3996,30 variante a 38

rezultate) 
lei
deRubrică redactată 

LOTO-PRONOSPORT
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0 ETAPA CARE AR PUTEA ADUCE PRIMELE LOTUL PENTRU BALCANIADA

LA ORDINEA ZILEI

TOT DIVERSE...

CLARIFICĂRI LA CEI DOI POLI Al CLASAMENTULUI
(Urmare din pag 1)

bicei, prezentîndu-Ie pe acestea 
îitr-o anumită ordine, impusă, să 
zicem, de importanța lor ipotetică.

De astă-dată, excluzînd calculul 
hîitiei, vom ține seama numai de 
criteriul programării inițiale, în 
Cadrul Căreia onoarea de a deschi
de seria micro-avancronicilor revi
ne meciului de lâ Crăiova dintre 
lidera clasamentului, Universitatea 
și C.S.M. Reșița. In mod evident, 
o întîlnire-cheie pentru ambele for
mații. Cîștigînd, craiovenii se pot 
considera virtuali campioni — mai 
ales în cazul unui insucces al di- 
namoviștilor la Cluj. C.S.M. va 
lupta însă la rîndu-i pentru a se 
pune definitiv la adăpost de emoții
le finalulpi. stimulat desigur și de 
exemplul — «i o săptătnînă în ur
mă. tot într-o miercuri — al Stea
gului roșu.

La Tg. Mureș, A.S.A. joacă pe 
„o singură carte", 
riăi, singura care 
asigura sanse reale 
retrogradării ; în 
s-ar mulțumi și. cu

aceea a victo- 
i-ar mai putea 
pentru evitarea 
schimb Rapid 
un punct, nen-

tru care însă se va bate la fel ca 
și pentru... două. Aparent liniștită 
și detașată oarecum de marea agi
tație de la cei doi noii ai clasa
mentului, partida Sport Club Ba
cău — Steagul roșu aduce in 
prim-plan ambiția fiecăreia dintre 
cele două echipe de a se înscrie 
în rîndul reprezentantelor 
noastre, într-una din 
competiții europene. La 
meci în care egalitatea 
pentru ambii combatanți, 
înfrîngere. cu implicații 
pentru Dinamo, ieșirea 
din cursa pentru titlu : pentru Uni
versitatea,, pasul hotărîtor spre Di
vizia B. Același lucru este valabil 
și în partida din deschidere^ cu
plajului din Capitală. în ceea ce îi 
privește pe studenții bucureșteni, 
care mai speră totuși într-o palidă 
șansă, reprezentată numai de o vic
torie în față Petrolului.

In legătură cu echipa ploieștea- 
nă, după cum ne-a anunțat con
ducerea clubului, fundașul Nae Io- 
nescu nu va juca azi, fiind scos 
din lot pe termen nelimitat, din 
cauza comportării sale necores-

i

tării 
viitoarele 
Cluj, un 
înseamnă 
de fapt o 
decisive : 
definitivă

cel mai pasionant tra
seu al său. de la sfer
turi de finală la meciul 
care decide pe dețină
toarea trofeului ediția 
1972/73. Nu e cazul Să 
discutăm inconveniente
le acestei înghesuiri de 
program. Aceasta e si
tuația. Rămîne de văzut 
cine șl cum va suporta 
neobișnuita presiune 
psihică și fizică a trei 
meciuri eliminatorii în 
șapte zile. Intr-un fel. 
e un examen asemănă
tor cu starea de spirit 
și de efort pe care o 
încearcă o posibilă cam
pioană a lumii, ordinea 
jocurilqr și spațiul din
tre ele fiind aidoma cu 
formula fostei „Cupe 
Jules Rimet". Oricum, 
în afara deliciilor pro
prii competiției gen 
cupă avem și atracția 
unui 
pentru formațiile noas
tre. îl așteptăm.

litate din R.D. Germa
nă a si discutat această 
eventualitate, dar nu a 
ajuns la vreo soluție. 
Cîntărește greu în men
ținerea actualei decizii 
faptul că pină acum nu 
s-ă produs nici o modi
ficare în calendarul 
orașelor-gazdă ale selec
ționatei. Oricum, pro
nunțarea unei hotărîri 
s-a amînat. Pină cînd ? 
Nu sțim în acest mo
ment. Probabil însă că 
vom afla în timp util 
hotărîrea Federației de 
fotbal a R D. Germane. 
Și încă o știre care 
poate că interesează 
— cțitar de pe acum — 
ne iubitorii fotbalului : 
conform repartizării, pe 
federații naționale, a 
arbitrilor din prelimina
rii, jocul de la 27 sep
tembrie urmează să fie 
Condus de trei „cavaleri 
ai fluierului" din Elve
ția. Nu va fi sigur Gott
fried Dienst, care s-a 
retras de mai multă 
vreme din arbitraj. Cre
dem că vom beneficia 
de o conducere compe
tentă, mai cu seamă că 
arbitrii elvețieni au fi
gurat totdeauna printre 
fruntașii specialității în 
Europa.

MAREA SAPTAMÎNĂ 
A CUPEI. Pe parcursul 
ă șapte zile (24 iunie — 
1 iulie) Cupa parcurge

cei mai competent!, mai 
în formă conducători 
de jocuri să dirijeze 
finalul de campionat.

UNDE VA JUCA 
NAȚIONALA NOAS
TRĂ IN TOAMNA ? 
LA DRESDA ? LA 
LEIPZIG ? în baza unui 
riguros circuit al orașe
lor cu importantă fot
balistică. selecționata 
R.D. Germane dispută 
partidele sale — ami
cale sau oficiale — pe 
rînd. pe diverse stadioa- 

. ne. Programul acesta, 
pe care forul de spe
cialitate de la Berlin îl 
întocmește din vreme, 
dă orașului Leipzig 
dreptul de organizare a 
întîlnirii de la 27 sep
tembrie, devenită deci
sivă pentru grupa noas
tră preliminară, aceea 
dintre selecționatele 
R.D. Germane și tării 
noastre. După partida 
de la Tampere, compo
nent» lotului antrenat 
de Georg Buschner au 
cerut în unanimitate 
schimbarea orașului 
Leipzig cu Dresda. pen
tru motivul că acolo se 
află cel mai pasionat 
public, că tribunele sînt 
foarte aproape de teren 
și deci condițiile cele 
mai favorabile 
din punctul de 
al viitoarelor 
gazde. Forul de

EXAMENUL NEO
BIȘNUIT AL „CAVA
LERILOR FLUIERU
LUI", în cavalcada 
campionatului, conducă 
toriî partidelor sînt și 
ei angajați într-o probă 
a rezistentei și a con
centrării. Misiunea arbi
trilor, raportată și la 
importanta ei în stabi
lirea campioanei și a 
ocupantelor ultimelor 
locuri, se desfășoară în 
condițiile unor deplasări 
lungi, ale unor solicitări 
mult mai dese, în at
mosfera foarte încălzita 
a stadioanelor unde au 
loc partidele cu ponde
re pentru cele două 
mai'i decizii ale clasa
mentului final.

Etapa de duminică 
ne-a adus primele sem
ne ale unor ezitări și 
scăderi ; e drept, în an
samblu. deficientele de 
arbitraj nu au avut un 
efect vizibil asupra sta
bilirii rezultatelor, dar 
un semnal de alarmă 
tot s-a auzit. Credem 
că l-a înregistrat și co
legiul central al „cava
lerilor fluierului" o- 
bligat — socotim noi — 
să trimită în arene tot 
ce are mai bun cornul 
nostru de arbitri. Nu 
mai e momentul să se 
socotească numărul par
tidelor conduse, impor
tant e — acum — că

DE TINERET SE REUNEȘTE 
MilNE LA BUCUREȘTI

în vederea participării la Balca
niada pentru tineret, care va avea 
loc la Skoplje. între 19 și 28 Iunie, 
lotul țării noastre se va reuni mline, 
la sediul Federației române de fot
bal.

Antrenorii C Drăgușin și I. Voica 
au convocat pe următorii jucători : 
Popa (F.C. Corstahța), Negru (,.U“ 
Cluj) — portari, Gal (Sportul stu
dențesc), Gașpar (C.S.M. Reșița), Ca- 
ramihai (Uniteisitatea Craiova). Po
rii țchi („U" Cluj). Purima (U.T.A.), 
Grigoraș (Rapid) — fundași. Ion Ion 
(Steaua), Vișati (C.F.R. Cluj). Pău- 
nescu (Univ. Craiova), Mihaleche 
(Sportul studențesc) — mijlocași, 
Crisan (Minerul Baia Mare), Gh. Ene 
(Rapid), Răducanu (Steaua), Radu
lescu (F.C. Constanța), Istrătcscu 
(Petrolul) și Georgescu (Sportul stu
dențesc).

punzătoare în meciul cu Universi
tatea Craiova.

La Constanța, gazdele, ajunse în 
situația de a miza exclusiv pe un 
succes, se vor izbi probabil de do
rința Jiului de a se menține în pri
ma jumătate a clasamentului. Un 
meci foarte echilibrat, un derby 
după pozițiile lor actuale, are loc 
la Pitești. F.C. 
ieșite din lupta 
se vor înfrunta.
tul participării __ ______  ____
a Cupei U.E.F.A. în sfîrșit, în Ca
pitală. Steaua — departe de a fi 
renunțat la unul dintre locurile 
fruntașe — va primi replica unei 
f-oste campioane, U.T.A., care luptă 
acum să se desprindă dintr-o pre
lungită agonie, la limita dintre cele 
două divizii.

Așadar, etapa a 28-a ne oferă în 
perspectivă opt partide ce promit
— dacă nu spectacole de calitate
— dispute deosebit de dîrze pentru 
rezultat. Privită sub această prismă, 
etapa de azi ar putea aduce, cre
dem, înaintea ultimelor 180 de mi
nute ale acestui campionat, un a- 
port însemnat la clarificarea situa
ției din cele două zone -opuse ale 
clasamentului. Dincolo însă de am
bițiile firești ale luptei pentru ob
ținerea victoriei, ideea spiritului de 
Sportivitate nu trebuie nici un mo
ment sacrificată, aceasta consti
tuind. de fapt, o componentă indis
pensabilă a fotbalului de perfor
manță. (M. I.).

Argeș și C.F.R. 
pentru supremație 

acum, vizînd drop
ia viitoarea ediție

CUPA ZIARELOR

test neobișnuit

Eftimie IONESCU

loan CHIiHLA■4

&

să ne amintim că Dumitru 
o vîrstă incompatibilă cu atî- 
șl atîtea explicații, justificări 
circumstanțe. Dumitru este 

fotbalist care trebuie să-și o-

„ucenic vrăji- 
alerga pe gazonul

Mîine, ultimele meciuri

BACĂU : Viitorul Vaslui 
PITEȘTI : Petrolul II — 
DEVA: „U“ Craiova n • 
CLUJ : Liceul ind. Cugir

I

DUMITRU LA... PREZENT

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

Surprinde, tot mai mult, jocul 
lui Dumitru la Steaua. Pentru 
toți iubitorii fotbalului, Dumitru 
este un jucător de clasă, unul 
dintre puținii fotbaliști care dis
pun de minge în fel șl chip. Șî 
tQtuși, cronica ultimelor luni a 
„carierei" lui Dumitru ridică un 
mare semn de întrebare. Acum 
o săptămînă, ia Pitești, Dumitru 
a fost înlocuit spre sfîrșitul jo
cului. împotriva lui Dinamo, Du
mitru nu a mai reapărut din 
vestiar. Tribunele au rămas stu
pefiate, socotind. probabil, că 
Dumitru este capabil să întoarcă 
soarta unui meci prin simpla 
rostire a numelui său.

Ce se întîmplă cu Dumitru ? 
S-a vorbit un timp despre o pe
rioadă inerentă adaptării. S-a 
vorbit, apoi, despre reintegrarea 
lui Dumitru într-o formație In 
care lupta pentru succesiune la 
titlul de onoare de șef al echipei, 
deținut cîndva de Constantin, ar 
fi foarte aprigă. S-a amintit, în
tre altele, și despre lipsa comu
niunii de intenții cu parteneri de 
linie, diferiți ca temperament și 
stil de joc •— este vorba despre 
Vigu și Dumitriu IV. Toate aces
tea au fost rostite, însă, fără a 
putea modifica ceva. Dumitru a 
continuat să joace cu o ciudată 
detașare, an:mîndu-se foarte rar, 
la vederea mingii. Pentru el, as
tăzi, aspectul defensiv al jocului 
nici nu mai există. Probabil că 
internaționalul socotește această 
fază a jocului ca fiind bună doar 
pentru fotbaliștii în formare, po
trivit statutului breslelor, în care 
ierarhia trebuie să decidă.

Indiferent de punctul de vede
re adoptat, randamentul scăzut al 
lui Dum’tru în cadrul echipei 
Steaua este o Certitudine.

minimalizăm dificultățile de a- 
daptare, de integrare. în istoria 
fotbalului există destule cazuri 
care prefigurează, dacă vreți, e 
voluțfa de astăzi a lui Dumitru 
Cu ani în urmă, după faimosul 
titlu cîștîgat de Brazilia ]a Stock
holm, în 1958. Real Madrid a rea
lizat marea jovitură a transferă
rii lui Didi conducătorul de joc 
al Braziliei. Rezultatul ? Didi a 
reușit să joace, în decurs de un 
an. doar cîteva meciuri amicale 
Motivul ? Cel mai des invocat a 
fost acela că Di Stefano n-a ad
mis rivalitatea cu celebrul jucă
tor brazilian. Cu și mai mulți ani 
în urmă, Petschovschi, pe atunci 
cel mai bun jucător al nostru, a 
fost adus la C.C.A. Șe așteptau 
minuni de la internaționalul ară
dean. Și totuși, Petschovschi n-a 
dat randamentul așteptat. Moti
vul ? Cel mai des invocat a fost 
acela eă Petschovschi a „căzut" 
pe o formulă de joc incompatibi
lă cu stilul șl temperamentul său 
Rezultatul ? Spectaculosul transfer 
al lui Petschovschi s-a soldat cu 
o rapidă despărțire.

...Ce am putea spune despre 
Dumitru ? în primul rînd, ar tre
bui ‘ ~
are 
tea 
sau 
un 
noreze clasa. Ceea ce-i reproșăm 
cu adevărat este tocmai detașarea 
cu care joacă la o vîrstă în care 
arma cea mare ar trebui să fie 
elanul. Cît de departe sînt zilele 
cînd formidabilul 
tor" Dumitru ______
Guadalajarei, sub privirile uimite 
ale lut Pele, Bobby Charlton și 
Adamee !...

Luni după-amiază s-au disputat, 
pe cîteva stadioane din Capitală, 
jocurile primei etape dintr-o nouă 
ediție a tradiționalei competiții de 
fotbal „Cupa ziarelor", organizată 
de asociația sportivă Gloria, a sin
dicatului lucrătorilor din presă din 
București. Iată rezultatele înregis
trate : Sportul — Combinata Româ
nia Liberă și Flacăra 4—4 (2—0); 
Scînteia Tineretului — Elore 2—1 
(1—1) ; Neuer Weg — Agerpres 0—1 
(0—0) ; Scînteia — Combinata In
formația Bucureștiului, Satul socia
list și Editura Scînteia 1—5 (0—-1).

Luni 18 iunie se Va disputa a 
doua etapă.

de joc. 
vedere 

noastre 
specia-

A

ORADEA. „Cupa Voința" 
orientare turistică

la

în pădurea din jurul Băilor 
Mai" a avut loc o competiție de

„1 O- 
rientare turistică dotată cu „Cupa 
Voința". Pe primul loc la bărbați, 
categoria a H-a, s-a situat echipa 
Voința I (V. Karandi-f-Al. Ko- 
vacs). La femei, pe locul I s-a 
clasat concurenta Elisabeta Sabău. 
La categoria a III-a, victoria a re
venit echipei lor Favorit 
Blaga-f-Lucreția Neagu) și 
IV (L Olah+St. 
GIIIȘA, coresp.).

Braun)

(Silvia
Voința

(Ilio

chet și handbal, alergări de cros, 
curse de biciclete. Iar în pauza me
ciului de fotbal de Divizia C, din
tre Cristalul Dorohoî și Unirea Iași, 
pe gazon au demonstrat cîteva an
sambluri școlare de gimnastică.

De subliniat spiritul de colaborare 
care a existat în organizarea aces
tei frumoase acțiuni sportive de 

masă, dovedit de organele sportive, 
inspectoratul școlar, comitetul oră
șenesc U.T.C. și Casa pionierilor. 
Este, de asemenea, de remarcat spri
jinul primit din partea conducerilor 
de școli.

DOROHOI. O 
re sportivă

reușită serba

Vineri, in Capitală festivita
tea de închidere a anului spor
tiv școlar

Ioc pe stadionulDuminică a avut 
din Dorohoi, o reușită serbare spor
tivă organizată cu prilejul închiderii 
anblui școlar. Au participat elevii de 
ia școlile generale (6), liceele (2) 
și Școala profesională agricolă. După 
o impresionantă defilare pe stră
zile orașului, coloana sportivilor e- 
Icvi, odată ajunsă la stadion, s-a 
angajat în frumoase întreceri spor
tive. Au avut loc întreceri de bas

Vineri, începînd de Ia ora 9, sta
dionul IȚinamo din șoseaua Ștefan 
cel Mare va fi gazda festivității de 
închidere a anului sportiv școlar. 
Cu această ocazie vor avea loc nu
meroase întreceri sportive, cu parti
ciparea echipelor școlare fruntașe pe 
municipiul București Ia o 
rie de discipline ca atletism, 
chet, ciclism, handbal, fotbal, 
nastică, rugby, înot șî rugby, 
programate. de asemenea, 
cursuri de forță șl fndemînare.

se- 
bas- 
gim-

DIN VIAȚA ECHIPELOR DE JUNIORI
Meciurile de baraj ale echipelor 

de juniori, campioane de județ, dis
putate duminică, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Viitorul Vas
lui — Foresta Fălticeni 4—1, Liceul 
sportiv Focșani — Olimpia Rm- Să
rat 2—3, Petrolul II — I. T. Con
stanța 5—1, Liceul nr. 2 Caracal — 
Autobuzul București 2—0, Minerul 
Moldova Nouă — „U“ Craiova II

de baraj (juniori)
3—4, Victoria Chișineu Criș — Re
colta Hida 6—1, Liceul industrial 
Cugir — Viitorul Gheorghieni 3—0 
și Gloria Bistrița — Lemnarul Tg. 
Mureș 0—3.

Mîine 14 iunie (ora 17), sînt pro
gramate, pe terenuri neutre, parti
dele care vor desemna cele patru 
echipe — campioane de județ 
calificate pentru turneul final :

— Olimpia Rm. Sărat 
Liceul nr. 2 Caracal 

—- Victoria Chișineu Criș 
—• Lemnarul Tg. Mureș

formații in turneul final al
între 22 și 27 iunie, pe terenurile 

din complexul sportiv „23 August", 
se vor disputa meciurile turneului 
final al 
rezervat

Pentru 
petiției 
întrecerilor 
minister în parte — următoarele 
13 echipe : Grupul școlar de con
strucții Crajova, Grupul școlar de 
industria . lemnului Arad, Crupul 
școlar căi ferate Craiova, Școala 
profesională energetică Brașov,

campionatului republican 
școlilor profesionale, 
această ultimă fazăacom- 
s-au calificat — în urma 

organizate pe fiecare 
în parte

campionatului școlilor profesionale
Grupul școlar de Chimie oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej. Grupul școlar mi
nier Baia Mare, Grupul școlar de 
construcții Pitești. Grupul școlar 
al Uzinelor Republica din Bucu
rești, Școala profesională de indus
trie alimentară Galați. Grupul șco
lar Comercial Cluj, Școala profesio
nală M.I.U. Mediaș, Școala profe
sională a Uzinei de mașini electri
ce București și Școala profesională 
Tractorul din Brașov.

Echipele vor fi împărțite în patru 
serii, cîștigătoarele cărora se vor 
califica pentru semifinale. Finala 
se va juca în ziua de 27 iunie.

P.S. Am luat notă cu 
satisfacție de intenția 
F.R.F. de a reda regu
lamentului Cupei prima 
și marea sa caracteris
tică : egalitatea în fața 
sorților a echipelor, in
diferent de categoria lor 
competiționaJă.

CU TREI ETAPE ÎNAINTE DE FINIS IN DIVIZIA D
J

• ÎN SERIA I: Metalul București pierde teren, Politehnica lași are un examen greu la Galați 
• ÎN SERIA A ll-a: A luat „Poli“ avantaj hotărîtor?

■V,

Portarul Stana 
tică. (Fază din

(Chimia) a boxat balonul, rezolvind o nouă situație cri. 
meciul Metalul București.

nr. 27 a adus uneleIată că etapa 
clarificări în întrecerea pentru pro 
movarea pe prima scenă a fotba

— Chimia Rm. Vilcea 0—0). 
Foto I Paul ROMOȘAN 

nostru, beneficiari ai rezulta- 
fiind cei doi lideri. în seria I 

un 
sa,

AZI A APĂRUT 
NUMĂRUL 368 AL REVISTEI 000000

din sumarul căreia vă recomandăm :

tre formațiile care vor lua parte Ia 
această festivitate sînt și cele ale Li
ceelor nr. 35, „23 August", ,„I. L. 
Caraglale", nr. 8, Economic' nr. 3, 
Școlile sportive nr. 1, 2, 3 șî de at
letism, Școala sportivă Energia, șco
lile . profesionale „23 August", „Ran- 
gheț“, „Electromagnetica", Grivița 
Roșie, Semănătoarea ș.a. Vom re
veni cu amănunte.
JUDEȚUL ARGEȘ. Prima ediție 

a Crosului lunilor
în scopul angrenării unui număr 

cît mai mare de elevi și eleve în 
alergări pe teren variat, Inspecto
ratul școlar județean și C.J.E.F.S. 
Argeș a inițiat „Crosul lunilor". 
Competiția, organizată în fiecare 
lună, cu etapă pe localități, a an
grenat peste 40 000 de școlari. Cele 
mai bune rezultate pe firul mo
bilizării le-au obținut municipiul 
Pitești și localitățile Curtea de Ar
geș, Topoloveni. Corbeni, Stîlpeni, 
Cîmpulung, Albești, Tițești, Bo
țești, Sălătruc, Valea lașului, Poe- 
nari de Argeș, Șuiei, Veda, Vîlsă- 
nești-Mușetești, Icnești, Recea. 
Competiția va continua în toamnă 
(Ilie FEȚEANU, coresp.).

® Comentarii largi asupra cu
plajului interbucureștean de dumi
nică și asupra celorlalte meciuri 
ale etapei a 27-a a Diviziei A

• La „Interviul săptăminiî"... un 
interviu colectiv, pe marginea me
ciului Finlanda — R.D. Germană, 
de la Tampere
• Preocupările F.R.F. în legătură 

cu unele modificări ale sistemului 
competițional și regulamentelor de 
disputare a unor competiții in
terne

• O pagină în care sînt tratate

ale fotbalului

cele mai inte* 
etapei de du* 
B

probleme actuale 
școlar

• Cronici de la 
resante partide ale 
minică, din Divizia

• Cîteva prime concluzii asupra 
participării juniorilor noștri la edi
ția din acest an a Turneului 
U.E.F.A.

• Numeroase știri și reportaje 
din fotbalul internațional

• Rubricile obișnuite : Prim-plan, 
Dialog cu cititorii, Carnet extern, 
Campionatele naționale în Europa

• Pagina „Magazin extern"

lului 
telor
Politehnica Iași are. din nou. 
mic avans față de „umbra" 
Metalul București. Dar, studenții
mai au de susținut încă două exa
mene dificile și dacă le vor trece 
se vor putea gîndi atunci la viitoa
rele confruntări cu foștii colegi din 
„A". Cel mai greu examen, ni se 
pare, a fi cel de la Galați, care va 
avea loc chiar duminică, deoarece 
elevii antrenorului C. Teașcă speră 
să ..detroneze" pe lider chiar pe 
linia de sosire. După egalul realizat 
duminică în Capitală și datorită 
programului, Metalul București nu 
mai poate emite aceleași pretenții 
la șefie, puțind ajunge De primal 
loc doar în cazul în care Politeh
nica Iași și F.C. Galați ar suferi 
cite două eșecuri.

Dar, surpriza cea mai mare ne-a 
oferit-o partida de Ia Oradea, unde 
Olimpia Satu Mahe a spulberat vi
surile miilor de susținători ai F.C. 
Bihorului. Eșecul suferit de forma-

țâa orădeană i-a redus considerabil 
șansele de revenire în Divizia A, 
fiindcă diferența de trei puncte ce 
o desparte de lider, Politehnica 
Timișoara, este — practic — foarte 
greu de recuperat în aceste ultime 
trei etape. Pînă la căderea corti
nei, orădenii mai au de susținut 
două partide în deplasare, dintre 
care una cu o formație (Electro- 
putere Craiova) ce face eforturi 
deosebite pentru a evita retrogra
darea.

Dacă în fruntea clasamentelor a- 
pele au început să se mai limpe
zească, în 6chimb finalul a devenit 
mai fierbinte pentru echipele din 
zona retrogradării. în ambele se
rii, înșirate pe distanța a numai 
trei puncte, cite șapte formații în
cearcă, acum în ceasul al 12-lea. să 
se îndepărteze de drumul ce duce 
spre... „C". Desigur că, prima șan
să de a supraviețui o au formațiile 
ce vor evolua de cîte două ori pe 
propriul teren : dacă, bineînțeles, 
vor practica un joc superior celui 
din meciurile anterioare. Dar, cal
culele hîrtiei pot fi răsturnate, cum 
s-a întîmplat, de altfel, chiar du
minică. pe dreptunghiul gazonat...

Nici duminică disciplina nu s-a 
situat la cotele dorite. Este adevă- 
rat că finalul campionatului a de
venit mai fierbinte, că jucătorii 
n.u-și mai menajează forțele pentru 
ca echipa lor să termine învin
gătoare, dar este necesar ca fiecare 
să aibă o comportare disciplinată 
față de partenerul de întrecere.

Aminteam mai înainte că dumi
nică vor avea loc două partide deo
sebit de interesante. Prima se va 
disputa între F.C. Galati și Politeh
nica Iași, iar cea de a doua va 
opune pe Electroputere Craiova lut 
F.C. Bihor. Atît una, cît și cealaltă, 
pot nărui sau menține dorințele de 
a activa în toamnă în „A". După 
cum se vede, F.C. Bihor va face 
ultima încercare de a rămîne în 
plasa liderului, fiindcă acesta va 
juca acasă. în compania echipei 
Gloria Bistrița, care rareori a cîști- 
gat puncte în deplasare. Programul 
etapei a XXVIII-a cuprinde me
ciuri ale căror rezultate pot stabili 
ordinea în partea a doua a clasa
mentelor. Ne referim la partidele 
Dunărea Giurgiu — C.S. Tîrgoviște, 
Progresul București — Ceahlăul P. 
Neamț, Gloria Buzău — C.S.U. Ga
lați (seria I), Olimpia Omdea — 
C.F.R. Arad. Metalurgistul Cugir 
— Metrom Brașov, Metalul Droheta. 
Tr. Severin — Minerul Anina (se
ria a II-a).

DE CE ATÎTEA „CĂRĂRI NEUMBLATE" PE HARTA TURISMULUI ȘCOLAR?
(Urmare din pag. 1)

Printre participanta la serbarea sportivă de la Școala generală 191 s-a numărat și maestrul emerit at sportului 
Gheorghe Gruia, care a acceptat cu plăcere să oficieze ca arbitru intr-un meci (evident) de handbal, lată-l 
dind 'sfaturi și 'explicații tehnice micilor săi colegi Foto s S. BAKCSY

Simpla lectură a acestor cifre 
suscită destul de multe comentarii, 
în primul rind, se constată că nu
mărul excursiilor organizate în fa
milie, cu prieteni! sau plecările la 
rude, este mai mare declt al celor 
inițiate de școlile respective. Reiese 
că, in timp de șase luni, 101 elevi 
de liceu au efectuat cu școala (la i- 
nițiatlva U.T.C., a profesorl’or, a 
direcțiunii) un număr de 50 de ac
țiuni, deci, o... jumătate de excursie 
pentru fiecare elev(l), iar 65 de elevi 
de la școlile generale 
excursii. Ceea ce este, 
puțin. Vom adăuga că 
ceasta perioadă, 38 de 
(peste 38 la sută) și 4 
din școlile generale nu

UN PARADOX (APARENT): 
DORINJA EXISTA, ACȚIUNI 
TURISTICE, NU I

amintite, 114 
oricum, prea 
în toată a- 
elevî liceeni 
(2,6 la sută) 

__  ____ „_____ ___au făcut, nici 
o ieșire în afara Bucureștiului. Dacă 
în ultimul caz proporția este deose
bit de îmbucurătoare (nu ca frec
vență ci privind cuprinderea aproa
pe totală a copiilor), lucrurile se pre
zintă grav cînd vorbim despre ele
vii din licee...

Trebuie să mai evidențiem o si
tuație. Am solicitat elevilor chestio
nați să specifice și mijloacele de 
transport cu ajutorul cărora au fost 
efectuate excursiile. Se constată fap
tul că din numărul total al acțiu
nilor (278). doar 36 au cuprins și 
porțiuni de mers pe jos. Faptul este 
de asemenea îngrijorător, știut fiind 
că efectele binefăcătoare ale turis
mului se fac simțite în cazul drame 
ției și nu al „plimbărilor" cu autoca
rul sau trenul I

în ceea ce privește Ieșirile din 
Capitală organizate de către familie, 
marea majoritate a celor testați au 
indicat drept mijloc de transport (iar 
ponderea excursiilor Ie aparține) auto 
turismele proprietate personală a nă 
rințiior lor. Reiese, deci, că mal ales 
elevii de liceu ai căror părinți nu 
dispun de mașină nu sînt angrenați 
nici în cadrul școlilor într-o susți
nută activitate turistică.

Constatările generale ale anchetei 
sînt, fără discuție, puțin îmbucu
rătoare și, chiar dacă nu ne putem 
permite să le extindem la scară lăr
gită, ele incită cel puțin la încerca
rea de a aprofunda și stabili cauzele 
acestei stări de fapt.

98 la sută dintre toți elevii ches
tionați s-au pronunțat pentru parti
ciparea la cît mai multe acțiuni tu
ristice, multe adeziuni îmbrăcînd 
haina entuziasmului. Cum se explică 
atunci numărul mic atît de excursii 
efectuate (mai ales în mediul liceal', 
cît și de elevi participanți ? Credem, 
că. în primul rind, vina aparține or
ganizațiilor U.T.C. respective, care nu 
știu să orienteze, să determine, să 
declanșeze inițiativele membrilor lor. 
La întrebarea privind interesul față 
de excursii, 31 la sută dintre elevii 
liceeni au adus drept argument prin 
cipal dorința de a petrece o parte 
din timpul liber în compania cole
gilor și altfel decît la scoală ; 21 la 
sută notează drept impediment în ca
lea activităților turistice lipsa posi
bilităților de informare în școală 
(prin colțuri turistice, prin responsa
bilii comisiilor de resort — adăugăm 
noi) ; 17 la sută acuză sără
cia itinerariilor stabilite. Intr-ade-

văr, marea majoritate a excursiilor 
se reduc
lor oferite de Valea Prahovei șl 
doar arareori ele se prelungesc 
ceva mai departe ; în fine. 9 la sută 
amendează direct lipsa unei bune or
ganizări asigurată de colegii inves
tiți cu atribuții în domeniul turis
mului. Se impune, așadar, ca primă 
măsură, alegerea în funcțiile direct 
răspunzătoare a unor uteciști nu nu
mai Îndrăgostiți de drumeție, de că
rările munților ci și cu calități mo
bilizatoare, capabili de a stimula și 
canaliza pasiunile turistice (nemani
festate concret) ale colegilor de clasă.

APORTUL CADRELOR DI
DACTICE

Fără îndoială, o mare parte 
vină o au, la rîndul lor, cadrele 
dactice cu specializare sportivă, 
rigințli, profesorii de geografie, 
torie, română etc. Ei trebuie să 

rfJțp primele rînduri (chiar dacă o 
prin rotație) atunci cînd este 
de organizarea unor 
au incluse în traseele lor obiective 
industriale, istorice ori culturale. Un 
bun exemplu ne-a fost oferit de 
profesorii Școlii generale nr. 171, în 
frunte cu directorul Constantin Po
pescu, aflați nu de puține ori pe 
cărările munților, insoțindu-și elevii. 
Nu este, deci, întîmplător faptul că 
activitatea turistică

la parcurgerea trasee-

de 
di- 
di- 
is- 
£ie 
fac 

arba 
excursii care

de la această

școală se situează pe primul loc 
într-un clasament alcătuit ad-hoc 
al celor cinci unități vizitate. Pe 1 
aceeași linie se situează și colectivul 
de cadre didactice de la Școala ge
nerală nr. 122 (directoare adjunctă 
Antonina Carabogdan, profesor de 
sport Emilia Negulescu).

Care ar putea fi aportul substan
țial al dirlginților și al direcțiilor 
de școli în impulsionarea turismului? 
Credem că foarte nimerită ar fi 
propaganda și convingerea, în cadrul 
ședințelor periodice cu părinții a- 
supra imenselor si multiplelor avan
taje ale petrecerii unui timp cît mai 
îndelungat în mijlocul naturii. Ac
țiunile de acest fel se fac eu deo
sebire necesare, cu atît mai mult cu 
cît 24 la sută dintre elevii claselor 
celor trei licee nu fac excursii sau 
întîmpină mari greutăți (chiar dacă 
acțiunile sînt organizate de către 
școală) pentru că nu au permisiunea 
taților, mamelor sau a bunicelor (!) 
lor... Fără discuție, problema este 
mult mai delicată și ea aparține u- 
nui domeniu de concepție generală 
eronată asupra libertății (mai bine 
spus a lipsei de libertate) ce trebuie 
acordată tinerilor șl tinerelor la a- 
numită vîrstă. Aici credem că rolul 
diriginților, al direcțiunilor de școli 
se -roate face simțit cu bune rezul
tate. recunoscută fiind autoritatea 
lor în materie de educație.

multiplele aspectem comentat doar cîteva dintre
pe care ni le-a pus la dispoziție ancheta efec
tuată. Cu această ocazie, ne-am văzut siliți să 

atingem fapte ce aparțin principalelor categorii de in
fluențe ce se adresează tineretului școlar : instrucție, 
educație (intelectuală și sportivă), sănătate. Este vorba 
așadar, de o problemă deosebit de complexă și de im
portantă, cu întrebări ale căror răspunsuri (pe care noi 
le considerăm obiective) nu sint in măsură să satisfacă.

In primul rind, se constată că excursiile (cu toate va
riantele lor) nu constituie, încă, un mijloc de formare 
multilaterală a tinerei generații, fa care să se apeleze

în mod curent, mai ales de către instituția de invăță- 
mint cea mai în drept s-o facă : școala. în al doilea 
rind, principalele impedimente care se ridică in calea 
turismului școlar aparțin domeniului subiectiv : factori: 
cu atribuții pe această linie (U.T.C., corpul profesoral, 
direcțiunile școlilor) nu depun suficiente eforturi pentru 
impulsionarea acestei activități, nu sint, ei înșiși, con
vinși de avantajele practicării curente a drumeției, a că
lătoriei, a ieșirilor în aer liber.

Și dacă așa stau lucrurile, trebuie făcut totu! pentru 
ca barierele ce se coboară in calea turismului școlar 
să dispară cit mai curind posibil.



VICTORIA LUI ILIE NĂSTASE
COMENTATA DE PRESA ITALIANĂ

BOLOGNA, 12 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). — Presa 
italiană, apărută în cursul zilei de 
marți, comentează pe larg victoria 
obținută de tenismanul român Ilie 
Năstase în finala de la Foro Ita
lico. In „GAZZETA DELLO 
SPORT’. Rino Tommasi notează : 
„La distanță de trei ani de la 
primul său succes român. Năstase a 
cișțigat cea de-a 30-a ediție a cam
pionatelor internaționale ale Italiei, 
obtlgindu-l pe spaniolul Orantes, in 
finală, la una din cele mai grele 
înfrîngeri din istoria marelui tur- 
neu. Ilie Năstase este fără îndoială 
•un mare campion. De la război în
coace, numai cinci jucători au reu
șit' să ciștige. în același an, atît la 
Roland Garros, cit și la Roma -• 
Drobny (1951), Uoad (1956), Rose 
(1958), Roche (1966). La finele aces
tui turneu, Năstase urcă la 42 nu
mărul victoriilor obținute în 43 de 
întâlniri, susținute in ultimele două 
luni". Aceeași idee este subliniată 
de. Vittorio Piccioli în ziarul „STA- 
Dltj" din Bologna : „Năstase a
dovedit în mod elocvent că este 
cel mai puternic tenisrnan pe tere
nurile cu zgură, nearind acum a- 
proape nici un adversar care să-i

stea în cale. Din luna martie, el 
n-a pierdut decit un singur meci, 
cel cu Adriano Panatta. la Bour
ne mouth".

în cronica sa din „TUTTOSPOR- 
TI“, Onorato Cerne scrie : ^Pen
tru a ajunge la ÎS—3 în finală, ro
mânului nu i-a trebuit decit exact 
o oră. Dar adevărata finală, fusese 
meciul său cu Bertolucci.. Ieri, el 
ataca la toate ocaziile, alerga dună 
fiecare minge. Era din nou adevă
ratul Năstase, cel care-l ridiculizase 
Pe Kodes !“.

Mai multe ziare reiau un comen
tariu transmis de agenția „FRANCE 
PRESSE". în cfare se spune, printre 
altele : „Românul- Ilie Năstase este, 
indiscutabil la ora actuală cel mai 
bun jucător de tenis din lume pe 
zgură. El a demonstrat din nou a- 
cest lucru la Foro Italico din Roma, 
unde l-a învins cu o uimitoare ușu
rință pe campionul spaniol Manuel 
Orantes. Victorios eu o săptămînă 
in urmă în campionatele Franței, la 
Roland Garros, Ilie Năstase a adău
gat o nouă floare rară în strălucitul 
său palmares, înălțlndu-se in rîndul 
celor mai mari jucători din istoria 
tenisului".

CESARE TRENTINI

(Urmare din pag 1)

mari probe clasice, Roland Garros 
și Roma cucerite cu brio. împreună 
cu cele trei din „indoorul" ameri
can. fac cu totul 
un racord ?

— Nu, ca să 
gindesc atît la 
ilor cit la semnificația lor. 
concentrat asupra marilor 
nee.
care 
nul 
anii 
fiu in maximum de 
startul în aer liber, 
se pare, am reușit...
— Total 1 Pe terenurile cu zgură 

te-ai dovedit imbalabil. Totuși care 
au fost adversarii cei mai dificili?

— La Paris, toți au încercat 
să joace tare împotriva mea, dar 
am fost atent cu fiecare. Cu Tay
lor am jucat o partidă frumoasă, 
care a mers pînă la tie-break în 
setul trei. Pilici mi-a servit pu
ternic în finală, a dat lifturi pe
riculoase, dar am știut să-1 do
molesc. La Roma, știți prea bine, 
Bertolucci a fost singurul caro 
m-a obligat la set decisiv.
.■— Pentru o serie de celebrități, 

sezonul pe zgură a fost un adevă
rat „fiasco". Ne gîndim în primul 
rîrid la Stan Smith. N-ai impresia 
că te-a evitat oarecum, neinsistînd 
la Paris și Roma ?

— Nu. La Foro Italico cel pu
țin, Stan Smith a jucat cu multă 
ambiție, dar, ca și dincolo. Okker 
i-a venit de hac. Bineînțeles, am
bițiile lui sînt mai bine valori
ficate pe gazon și el mă așteaptă 
desigur, la Wimbledon. Și alții

nouă. Aspiri la

fiu sincer, nu mă 
numărul viclori- 

M-am 
tur- 

oare- 
sezo- 

de 
să 
Ia 

cit

De aceea am făcut o 
economie de efort în 

de iarnă, spre deosebire 
precedenți. Am căutat 

formă 
Și după

TURNEUL INTERNATIONAL
FEMININ DE SAH

5

DE LA TIMISOARAJ

12 (prin telefon), 
se apropie 
internațional 

șah din orașul nostru captează 
teresul spectatorilor, care asistă 
număr din ce în ce mai mare 
fiecare rundă. Runda a 10-a a pro 
gramat o serie de partide intere- 
&ante, în care, partenerele au dat 
o luptă acerbă, deși 5 partide s-au 
terminat la egalitate, iar celelalte 
două s-au întrerupt.

lată rezultatele acestei runde ? 
Baumstarck — Holzlein V2—’V2, E- 
ietova — Veroci Vi—V2» Sunnucks 
— Juncu V2—V2, Levitina — Jurc- 
zynska ’/2—V2, Stadler — Makai 

—b-'î. S-au întrerupt partidele
■Reicher — Troianska și Polihro 
niade — Timmer.

Astăzi se reiau partidele între
rupte și apoi se dispută runda a 
11-a.

TIMIȘOARA
Pe măsură ce 
sfârșit, turneul

de 
de 
in-
în 
la

P. ARCAN
coresp. județean

DUPĂ C.
(Urmare din pag. I)

spori experiența internațională și 
care ar fi dat ocazia să mai fie 
verificat o dată? Înfrîngerea sa de 
către un adversar mai slab, ca bul
garul Fuciadjiev (ajuns totuși pînă 
în finală, acolo unde i-ar fi stat 
bine lui Ștefan Băiatu), rămîne a- 
prpape inexplicabilă. E greu, acum 
„după război", să susținem că am 
fi preferat în locul placidității lui 
Băiatu, temperamentul dezlănțuit 
al lui Cozma, Turei, Ganea sau al
tul...

CONSTANTIN GRUIESCU (cam
pion european. 4 meciuri, 4 victo
rii) s-a dovedit a fi unul dintre cei 
mai tehnic! boxeri ai campionate
lor continentale. Lunga sa expe
riență în ring — la 24 iunie îm
plinește 28 de ani — ii îngăduie 
să apiice lovituri clare, cizelate în 
multe ore de antrenament, și să se 
comporte în ring cu o maturitate 
avantajoasă. Titlul 
grad încununează 
rieră.

obținut la Bel- 
o frumoasă' ca-

(medalie de ar- 
victorii, o înfrîn-

MIRCEA TONE 
gint, 3 meciuri, 2 
gere în finală) a binemeritat, pen
tru inimoasa sa prezență în ring, 
pentru voința deosebită, pentru 
dăruirea adevărată chiar și in gre
lele momente cînd a luptat cu mi
na tumefiată. Antrenorii îl laudă 
pentru seriozitatea rară in pregătire 
și exemplara sa disciplină. Progre
sul gălățeanului depinde de cum 
va Ști el să dea mai multă clări-

F I D E, a stabilit programul meciurilor

INOVAȚIE- IN ATLETISM

ca el 
reguli 

Și i 
departajării

JAPONEZII PROPUN
0 INTERESANTĂ

io Szucs

fi lume

(Ungaria) campionul <• 
rată in prima

uropean al categoriei muscă, desfășu- 
zj a întrecerilor

Telefoto : A.P.-AGERPRES

de haltere, la Madrid

Federație'.
(I.A.A.F.).

o propunere
La ultima reuniune al 

ternationale de atletism 
legația Japoniei a făcut 
care a surprins pe cei prezenți, cerind 
forului atletic mondial sa ratifice vii
toarea desfășurare a probelor de arun
cări în funcție de. . . categorii 
greutate !

După cit se pare, această idee se 
tilează de mai multă vreme in cercii 
rite atletice nipone, dar nu se aiun- 
sese — probabil — la momentul 
pice pentru ca ea să fie înaintată 
baterii internaționale. ~ 
probele de aruncări 
liță și greutate) 
foaie încercări de 
tehnicienii japonezi 
conducă după 
luptele, 
ceptînd 
curenților prin categorii de greutate.

Se apreciază că propunerea formulei 
nipone are șanse minime să fie accep
tată. tocmai victoriile unor sportivi cu 
„gabarit- redus. în fața unor rivali ex
celent clădiți din punct de vedere fizic, 
constituind adesea deliciu! întrecerilor 
atletice.

Socotind 
(disc, ciocan 

sînt înainte 
măsurare
cer 

aceleași 
halterele, boxul 

existența

ESCALĂ * DE ODIHNĂ IA BUCURES11

a-

mă așteaptă. Dar anul acesta, 
dacă ajung in finală, nu mai ra
tez celebra Cupă !
— Afară de Smith, pe cine mai 

vezi ca adversari redutabili ? Cei 
tineri ?

— Dacă ar fi să pronostichez 
n-aș indica pe cineva din noul 
val. fie el chiar copilul-minune 
Bjorn Borg. La Wimbledon, tot 
cei vechi mi se par mai indicați, 
adică Ashe, Newcombe sau chiar 
un Roy Emerson. Schimbul de 
generații se face și în tenis, dar 
nu chiar atit de. brusc. Dacă ar 
fi să acord șanse tinerilor,
tunci m-aș gindi mai mult la 
cei de dincolo de Ocean, formați 
pe terenuri rapide.
— Un Jimmy Connors, de pildă ?

— Poate Connors, deși a jucat 
slab acum in Europa. In „indoor" 
a fost însă greu de trecut. Pre
feram să joace mai bine, cu mine 
in dublu...
— Am citit multe comentarii ale 

specialiștilor, după victoriile obți
nute în actualul sezon. Toți sînt de 
părere că ai ajuns la un maximum 
de formă, jocul tău a devenit mult 
mai eficace. Prin ce se deosebește 
„noul" Ilie Năstase de cel „vechi"?

— Cred, așa cum am mai spus, 
că pe lingă ameliorarea tehnicii 
de joc, am acum mai mult echi
libru, mă concentrez mai bine 
în timpul partidelor. Era punctul

meu vulnerabil, în trecut, 
mult mai stăpin pe mine, acum. 
Probabil că Ia aceasta a contri
buit foarte mult și faptul că m-am 
căsătorit. Dominique este cea mai 
entuziastă „suporteră" a mea. Ea 
inii transmite multă încredere 
in posibilitățile mele. Ceea 
înseamnă foarte mult.
— Așteptăm cu nerăbdare reîn

tâlnirea noastră cu campionul Ilie 
Năstase, pe „centralul" de la Pro
gresul. Ea se va produce peste ceva 
mai mult de o lună, la meciul cu 
Noua Zeelandă. în „Cupa Davis’. 
Ce părere ai despre viitorii noștri 
adversari ?

— Cu Brian Fairlie și Onny 
Parun. titularii echipei neozeelan
deze, nu m-am întâlnit în ultima 
vreme. I-am văzut însă de multe 
ori și pot spune că sînt adver
sari redutabili. Meciul va fi foar
te greu, iar al treilea 
mai greu... Prcsupunind 
reuși să ciștig ambele 
rămîne de văzut dacă 
poate fi obținută intr-un al trei
lea joc de simplu sau în cel de 
dublu. Aștept să mi se desem
neze un partener de dublu, cu 
care voi juca în perioada de pre
gătire în primul turneu de după 
Wimbledon, cel de la Gstaad, în 
campionatele elvețiene. Pot spune 
doar atât : doresc și sper să reu
șim !

ce

punct și 
că voi 
partide, 
victoria

doua a campionatelor 
haltere, la Madrid au

candidaților la titlul mondial de șah
AMSTERDAM, 18 (Agerpres). — 

La Amsterdam a avut loc recent 
ședința biroului Federației interna
ționale de șah (F.I.D.E.). Cu acest 
prilej, a fost stabilit programul me
ciurilor Turneului candidaților la 
titlul mondial, deținut de Robert J. 
Fischer (S.U.A.). Sferturile de fina
lă vor avea loc între 15 ianuarie 
1974—1 martie, semifinalele între 
15 aprilie—1 iunie, iar finala în lu
na septembrie.

La 
parte 
două 
pută 
grad
campioni 
sovietici i 
Petrosian, 
tîlnirilor dintre cei dpt candidați 
la titlul mondial va fi efectuată la 
viitorul congres al F.I.D.E.. ale că
rui lucrări se vor ține în luna sep
tembrie la Helsinki.

în ceea ce privește turneul femi
nin pentru campionatul mondial, 
acesta va avea loc în luna octom-

brie într-o localitate din R.F. Ger
mania sau Spania.

Biroul F.I.D.E. a aprobat progra
mul aniversării a 50 de ani a Fe
derației internaționale întemeiată 
la Paris în anul 1924. După cum 
se știe, anul viitor. între 6 și 30 
iunie, la Nisa, în organizarea Fe- 

- derației franceze de șah, se va des
fășura Olimpiada șahîstă. la care 
vor lua parte echipe din 80 de țări 
ale lumii.

tumeul candidaților vor lua 
primii trei clasați în cele 
turnee interzonale ce se dis- 
în vara acestui an la Lenin- 
și Brasilia, precum și foștii 

mondiali, marii maeștri 
Boris Spasski și Tigran 

. Tragerea la sorți a în-

TURNEUL FEMININ DE SAH>

DE LA PIOTRKOW
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — Tur

neul international feminin de șah 
de la Piotrkow Tribunalski a fost 
cîștigat de maestrele Pytelj (Polo
nia) și Krumova (Bulgaria), cu cite 
9!,2 puncte. Șahista româncă Eleo
nora Gogi lea a ocupat locul 9, cu 
5>/2 puncte.

VA FI HAVANA GAZDA
PRIMELOR C.M. DE BOX AMATOR?

în ziua a 
europene de 
fost, programate întrecerile catego
riei cocoș. Pe podiumul de con
curs s-au aliniat 11 concurenți, 
printre care campionul olimpic 
Imre Fbldi, valoroșii halterofili bul
gari Atanas Kirov și Gheorghi To
dorov, precum și reprezentantul ță
rii noastre. Victor Rusu.

Comportindu-se excelent, haltero
filii bulgari s-au clasat pe primele 
două locuri, în tâmp ce maghiarul 
Foldi nu a putut 
cui patru !

Victor Rusu, cu 
bun decît la J.O,

ocupa decît Io-

un rezultat mai 
de la Munchen

(100 kg 
J.O.) a 
230 kg 
(130 kg

Iată
Atanas Kirov (Bulgaria) 255 kg 
(107.5, 147,5), 2. Gheorghi Todorov 
(Bulgaria) 252.5 kg (110, 142.5), 3. 
Karel Prohl (Cehoslovacia) 250 kg 
(107,5, 142.5). 4. Imre Foldi (Unga
ria) 247,5 kg (110, 137.5), 5. Pavlak 
(Polonia) 237,5 kg. 6. Nedevetl (Ce
hoslovacia) 232.5 kg, 7. Skerba 
(Polonia) 232.5 kg. 8. Victor Rusu 
(România) 230 kg (100, 130), 9. Mc 
Kenzie (Anglia) 215 kg, 10. Dogan 
(Turcia) 205 kg.

ATLEȚI ROMÂNI
• Astăzi și mîine participă la con

cursul, atletic .internațional de la A- 
tena următorii sportivi români : Ar
gentina Menis (disc), C-tin 
(400 m), Gh.
Melinte (400 
(lungime) și C-tin Grigoraș (suliță).
Duminică, la
Paul Mericamp", In cursa de 10 000

Meilis (disc), C-tin Stan
Ghipu (800 m), Dorin 

mg), Ștefan Lăzărescu

Paris, la „memorialul

MECIUL CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI POATE FI ABORDAT CU ÎNCREDERE
(Urmare din pag 1)

clamă, desigur, citeva precizări. Să 
subliniem, mai întâi, puterea de mo
bilizare și concentrare a gimnaste
lor noastre, atunci cînd e vorba de 
a susține un concurs important. Con- 
firmînd forma bună din acest sezon 
(să amintim de succesele obținute, de 
gimnastele românce, la campionatele 
naționale, de victoria din .meciul cu . 
Ungaria), rezultat al preocupărilor 
multiple ale federației de speciali
tate de a asigura lotului reprezenta
tiv o pregătire corespunzătoare, echi
pa noastră feminină și-a înscris sîm
bătă seara în palmares un rezultat 
prestigios, în măsură să-i ridice con
siderabil cota valorică pe plan euro
pean și mondial.

Și trebuie să recunoaștem că 
maestrele noastre au meritat cu pri
sosință această victorie. Au meritat-o 
pentru că, după meciul cu formația 
Ungariei, componentele lotului și-au 
continuat cu forțe sporite și eforturi 
prelungite pregătirea, dorind cu ar
doare să obțină un rezultat onora
bil în confruntarea cu puternica re
prezentativă a Uniunii Sovietice. La 
sosirea oaspetelor, cînd a devenit cu
noscută formula de echipă pe care 
o vor alinia antrenorii sovietici, po
sibilitatea unui rezultat bun, chiar 
a -unei victorii, s-a conturat și mai 
pregnant, gimnastele noastre luînd 
startul în întrecere hotărîte să cîști- 
ge. Ceea ce, după cum se știe, au și 
făcut. Elena Ceampelea, în bună dis
poziție de concurs, după buna com
portare și victoria realizată în me
ciul. cu formația Ungariei, a avut din 
nou o evoluție remarcabilă. Ea a 
știut să-și dozeze în mod inteligent

forțele, a „atacai" acolo unde a fost 
sigură de reușită, nu a ratat nici o 
execuție, făcând cu prisosință dova
da talentului si posibilităților de 
care dispune. Atunci cînd Antonina 
Koșel a ratat exercițiile la sărituri 
și paralele liber ales, Ceampelea a 
știut să folosească momentul pentru 
a se desprinde în câștigătoare sigură, 
înscriindu-și astfel în palmares un 
frumos rezultat internațional. Anca 
Grigoraș, deși nerefăeută complet 
după accidentul suferit la oot, a ți
nut să fie totuși prezentă în echipă 
în acest important meci. Atît la pa- 
ralele cit și la bîrnă, aparatele ei 
preferate, campioana noastră a 
concurat bine, cu multă siguranță și 
precizie, aducîndu-și o contribuție 
decisivă Ia succesul final al repre
zentativei României. Rodica Sabău. 
și Maria Antinie s-au prezentat în 
nota lor obișnuită, adică cu 
corecte, cu exerciții care au 
preciate cu note ridicate de 
de arbitraj. Alina Goreac ni 
rut, de data aceasta, puțin 
execuțiile sale nemaipurtînd 
prenta ușurinței și siguranței 
care ea ne obișnuise în ultimele apa
riții publice. Din această cauză, ea 
a înregistrat scăderi vizibile la unele 
aoarate. De asemenea. Gabriela 
Trușcă, una din speranțele imediate 
ale gimnasticii noastre feminine, care 
evoluase promițător în meciul cu 
Ungaria, nu ni s-a nărut în pleni
tudinea forțelor iar faptul că a ob
ținut note bune la sărituri și pa
ralele liber ales nu e suficient să 
ne declarăm mulțumiți cu modul în 
care ea s-a prezentat în acest meci. 
Valoarea îi dă dreotul să aspire la 
mai mult, să devină un om de bază 
al echipei noastre reprezentative.

evoluții 
fost a- 
brigada 
s-a nă- 
obosită, 

am- 
cu

Am subliniat importanța victoriei 
obținute de echipa noastră in meciul 
cu Uniunea Sovietică, și rezultatul 
va rămîne înscris ca atare în palma
resul întîlnirilor dintre cele două- 
selecționate. Este cazul însă să atra
gem atenția că pentru meciul de 
la Constanța oaspeții nu au depla
sat pe cele mai bune gimnaste so
vietice la ora actuală. După cum ne 
spunea Polina Astahova, trei dintre 
sportivele care au evoluat vineri și 
sîmbătă fac parte din lotul repre
zentativ prim, iar trei din echipa de 
tineret a U.R.S.S., care se pregătește 
pentru viitoarele mari competiții de an
vergură. Aceasta face necesar ca suc
cesul repurtat de gimnastele românce 
să fie situat în contextul tuturor 
factorilor care l-au determinat si să 
fie privite cu toată seriozitatea 
viitoarele examene ale echipei 
noastre naționale.

Avem în vedere, în primul rînd, 
apropiatul meci cu selecționata 
Cehoslovaciei, destul de dificil dacă 
ne gîndim că echipa 
cîștigat, nu de mult, 
partida cu formația 
în zilele care au mai 
această confruntare specialiștii 
au contribuit la succesul de 
Constanța (antrenor coordonator 
colae Covaci) trebuie să ia toate 
șurile ca echipa noastră să 
scrie pe o curbă ascendentă 
mă. astfel ca la Olomouc, în 
rea cu Cehoslovacia, să aibă 
portare bună, la nivelul celor din 
partidele cu Ungaria și Uniunea So
vietică.

cehoslovacă a 
la Budapesta. 
R. P. Ungare, 
rămas pînă la 

care 
la 

Ni- 
mă- 
în- 

for-
se 

de 
întîlni- 
o com-

E. DE BOX DE LA BELGRAD
tate și mai multă precizie lovitu
rilor, domeniu în care se dovedește 
încă deficitar.

POMETCU (medalieGABRIEL 
de bronz, 4 meciuri, 3 victorii, o 
înfrîngere în semifinale contestată 
de toată presa europeană), singurul 
boxer din întreaga competiție care 
a trebuit să evolueze de cîte două 
ori în răstimp de 24 de ore, a de
monstrat o extraordinară capaci
tate do mobilizare pentru marile 
turnee, deși — pentru a fi drepți 
— îl suspectam înainte de campio
nate că 
Credem că virtuțile sale competi
tive pot fi și mai bine valorificate 
printr-o pregătire superioară.

SIMION CUȚOV (campion eurb? 
pean, 4 meciuri, 4 victorii) un ne
obișnuit talent, cu un curaj rar in- 
tâlnit. cu o dîrzenie în luptă consi
derată ideală la marii boxeri, cu 
o bună intuiție a ringului și re
marcabilă capacitate de improviza
ție în timpul luptei. El poate de
veni un pugilist de superclasă cu 
condiția eliminării unor deficiențe 

prea 
evi- 
sale

înfringerea sa drept un accident, 
ar trebui să revizuim părerea 
foarte răspîndită că avem în țară 
cei mai buni ușori de pe conti
nent !

nu e suficient pregătit.

tehnice : ei primește încă 
multe lovituri care ar putea fi 
tate. iar precizia propriilor 
lovituri trebuie îmbunătățită.

meciuri, o 
campionul 
a fost pus 

atacurile

PAUL DOBRESCU (2 
victorie, o , înfrîngere la 
categoriei), bcxer robust, 
în inferioritate de 
furibunde, cu procedee adesea nere-
gu lamentare. ale lui Beneș, dar el 
trebuia să găsească mijloacele a- 
decvate pentru contracararea aces
tui stil de luptă. Deși considerăm

la smuls, față de 95 kg la 
ocupat locul 8 la total cu 
și 7 la smuls și aruncat 
— 132,5 kg la J.O.).

clasamentul categoriei : 
Kirov (Bulgaria)

IN CONCURSURI

1.

m, va lua startul și recordmanul ro
mân Nicolae Mustață.

® Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală se 
duminică, 
pentatlon cu participarea reprezen
tativelor Franței, Finlandei, Italiei și 
României.

9 La Bratislava, Csaba Dosa a cîș
tigat săritura în înălțime cu 2,10 m 
iar Viorica Viscopcleanu a fost a 
doua Ia lungime cu 6,27 m după Ilo
na Bruzsenyak (Ungaria) 6,42 m.

va desfășura, simbătă și 
concursul de decatlon și

EUSEBIO CÎȘTIGĂ
DUELUL

CU GERD MULLER

BELGRAD. 12 (Agerpres). — Pre
ședintele federației cubaneze de 
box. Waldo, Santiago Munoz, înso
țit de antrenorul Alcides Sagarra, 
a asistat la campionatele europene 
de la Belgrad. Cu acest prilej, pre
ședintele federației cubaneze a pro
pus din. nou ca orașului Havana 
să-i fie încredințată organizarea 
primei ediții a campionatelor mon-

diale ale amatorilor, care inițial 
fusese atribuită Japoniei de către 
Asociația internațională de box a- 
mator (A-I.B.A.). După cum se știe, 
la rândul său, orașul New York 
s-a oferit să găzduiască ar»’astă 
competiție. O hotărâre definitivă va 
fi luată de Congresul extraordinar 
al A.I.B.A.

TELEX O TELEX O TELEX
Cursa ciclistA „Criteriul așilor", desfă
șurată In localitatea.____  _ ________ italiană Castel-
franco (în apropiere de Trevisio). a 
fost ciștigată de rutierul italian Marino 
Basso, care l-a întrecut la sprint pe 
belgianul Patrick Sercu —- ambii fiind 
cronometrați pe distanța de los km în 
2 h 21:00 (medie orară de 43.800 km). 
Eddy Merckx. cîștigătoru! recentului 
Tur al Italiei, s-a clasat pe locui trei, 
in același timp cu învingătorul.

Competiția internațională de tenis pe e- 
chtpe „Cupa Flandrei**, s-a Încheiat Ia 
Anvers eu victoria formației Franței, 
care a întrecut in finală cu 2—1 o se
lecționată a Australiei. Iată rezultatele 
tehnice : Phillips. Moore — Rouyer 7—5, 
6—2 : Barclay — Carmichael 6—4, 6—3 : 
Rouyer, Barclay — Carmichael, Moore 
6—2, 6—4.
B
Selecționatele de baschet ale Ceho
slovaciei au obținut noi victorii in ca
drul turneului pe care-I întreprind în 
Japonia. Echipa mașculină a evoluat Ia 
Nagoya, în compania formației locale 
..Sumitomo*4, pe care a învins-o cu sco
rul de 93—68 (42—42). La Kyoto, forma
ția feminină .a Cehoslovaciei, a .întrecut 
o selecționată locală cu scorul ’ "*
(32—20).
B
La Santa Cruz de Tenerife 
Canare) a început uu turned 
tional masculin de baschet, la care par
ticipă trei formații spaniole și echipa

de 65—46

(Insulele 
interna-

americană Indiana University. In primul 
meci. C. F. Barcelona a invlns cu sco
rul de 81—74 formația Pineda.
EI
Campionatele Internaționale de tenis ale 
R. F. Germania au început la Ham
burg cu proba de simplu bărbați. Două 
mari surprize au marcat primul tur : 
japonezul Kamiwazumi l-a eliminat cu 
6—1, 7—6 pe americanul Cliff Richey, 
iar tînărul jucător maghiar Janos Be- 
nyik l-a învins cu 2—6, 6—2. 6—3 pe 
Frank Froehling (S.U.A.). Iată alte re
zultate : Solomon - — - - 
Bravo (Chile) 1—5, 
(Chile) — Brenner 
Vilas (Argentina) 
slovacia) 6—2, 6—1 ;
tralia) — Addison (Australia) 6—3. 1—6,
6— 2 ; Battrick (Anglia) — Barany (Un
garia) 6—3, 7—5 ; Gerken (S.U.A.) —
Kukal (Cehoslovacia) 6—-2, 7—6 : Secwa- 
gen (S.U.A.) — Dominguez (Franța)
7— 5, 6—4 ; Jovanovici (Iugoslavia) —
Goven (Franța) 7—6. 6—2 : Mandar.no
(Brazilia) — Leonard (S.U.A.) 7—6, 6—3.

în ziua a treia a fazei finale a „Cupei 
campionilor europeni" la hochei pe iar
bă, competiție care se desfășoară la 
Frankfurt pe Main, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Warta Poznan — 
H. C. Lyon 4—2 : H. C, Hunslow (An
glia) — Huovit Helsinki 7—0 (2—0) : E- 
gara Tarrasa (Spania) — Slavia Praga 
6—0 (3—0) ; Rotweiss Wettingen (Elve
ția )— Vigevano (Italia) 3—0 (2—0).

(S.U.A.) — Pinto
0—6, 7—5 : Cornejo 
(Il.F.G.) 6—2, 6—3 ;

— Zednik (Ceho- 
Philliips Moore (Aus-

ALEXANDRU POPA (un meci, 
o înfrîngere, palmaresul cel mai 
sărac) a fost întotdeauna încadrat 
printre cei mai tehnici boxeri ai 
noștri, dar forma slabă manifes
tată la Belgrad (de ce oare ?) nu 
i-a permis să-și valorifice calități
le. în repriza ultimă, în meciul cu 
finlandezul Kosunen. parcă printr-o 
blocare psihică, prin inhibiție, în 
orice caz cu prea multă apatie, el 
s-a așezat ca o țintă fixă în fața 
adversarului, cedîndu-î inițiativa 
și... meciul !

SANDU TlRÎLÂ (medalie de 
bronz. 2 meciuri, o victorie, o în
frîngere în semifinale), a realizat 
un bilanț bun. El a luptat cu în
suflețire, curaj și dăruire, înfrun- 
tînd, ca debutant, huietul unei săli 
necunoscute. Nu se menajează sub 
nici un aspect. Exemplar în pregă
tire. cu o vizibilă dorință de per
fecționare pe planul tehnicii indi
viduale, el trebuie ajutat să ajungă 
la rezultatele la care îi dau drep
tul calitățile sale.

ALEC NASTAC (medalie de 
gint, 4 meciuri. 3 victorii, o 
frîngere în finală) a avut de
portat lupte grele, adesea epuizante 
(mai ales în ultima partidă), dar 
cu mttit spirit de sacrificiu el nu 
și-a abandonat niciodată șansele, 
ci a luptat cu vitejie, făcîndu-șî 
datoria.

ION ALEXE (medalie de bronz, 
2 meciuri, o victorie, o înfrîngere 
în semifinale în fața campionului), 
deși cotat drept un boxer cu netă 
superioritate tehnică și posedînd o 
bogată experiență competițională. se 
iasă uneori copleșit de adversari 
rudimentari. El pare marcat de o 
anumită lipsă de poftă de luptă, 
care firește îl handicapează în ori
ce întîlnire. diminuează 
le la victorie.

Urmărind pe cei 148 
din 22 de țări, care au 
ringul din sala „Pionir", 
putut alcătui un prototip al boxe
rului complet, cel ce va domina 
fără îndoială viitoarele mari com
petiții pugilistice internaționale. în 
fișa descriptivă a acestui fel de 
boxer nu trebuie să lipsească ur
mătoarele trăsături sau elemente : 
stăpinirea mijloacelor de apărare: 
lovituri decisive cu cel puțin un 
braț ; inteligență tactică in ring : 
rezistență fizică și psihică ; atitu
dine activă in 
manentă.

Firește, nu i 
pe continent • 
acestui tipar ' 
ce-i privește

șansele sa-

de boxeri 
evoluat pe 

ne-am

ring, inițiativă per-

ar- 
în- 
su-

sînt mulți boxeri de 
care pot corespunde 
teoretic. Iar în ceea 
pe boxerii români, 

probabil că cel mai poțrivit acestei 
imagini ideale este tînărul Simion 
Cuțov. Lui îi lipsesc doar mijloa
cele de apărare, dar sîntem siguri 
că antrenorul său de club va face 
totul pentru a îmbogăți arsenalul 
tânărului campion european și cu 
această armă indispensabilă, dacă 
nu vrem să-l supunem pe Simion 
Cuțov unei uzuri premature.

Faimosul înaintaș al echipei 
J’ern Munchen, considerat în 
pentru a doua oară cel mai 
atacant al R.F. Germania, a 
în actualul, campionat o „victimă 
a arbitrajului. în meciul cu Ki
ckers Offenbach, Gerd Miiller a 
fost de trei ori faultat în careu, 
fără ca arbitru) să dicteze o dată 
penalizarea. Publicul, spre surprin
derea generală, n-a protestat con
tra arbitrului cum face de obicei. 
De ce au rămas muți suporterii Ia 
faultarea lui Miiller ? Răspunsul 
l-a dat un cronicar de la 
deutsche Zeitung".

„în cazul lui Miiller, 
poate să-și permită nesancționarea 
unui fault cu 11 m din care se în
scrie, de regulă, gol. Gerd nu are 
nevoie de așa ceva. Spectaculoa
sele lui goluri cad din acțiuni, la 
fel de frumoase și mult gustate de 
public și nu din penalty. Și, în- 
tr-adevăr, în meciul cu Offenbach, 
Muller a înscris două goluri de 
toată frumusețea. Unul cu capul 
și celălalt dintr-un șut bombă, din 
voie de la marginea careului mare, 
sus la păianjen.

★
Precizăm că Gerd 

tinuă și anul acesta 
Ierul campionatului 
Anul trecut, a înscris 40 de goluri 
de campionat, iar în toate 
rile pe care le-a susținut în 
echipei miincheneze, 
cat 220 goluri. Pînă 
cel mai bun atacant 
fost Uwe Seeler — 
luri.

In actualul campionat. Miiller a 
înscris 36 de goluri. Dar, cu toate 
că cifra este impresionantă (o me
die mai mare de un gol de meci), 
Gerd Miiller nu a mai cîștigat 
„GHEATA DE AUR" acordată în

„Siid-

arbitrul

Miiller con- 
să fie golge- 
vest-german.

meciu- 
culorile 
a mar- 
doi ani

Miiller
acum 
vest-gerrrian a 
cu 137 de go-

® Au luat sfîrșit întrece
rile celor patru grupe pre
liminare ale turneului in
ternațional de fotbal (tine
ret) de Ia Lille. Iată ulti
mele rezultate înregistrate :

Grupa A : Schalke 04 — 
Botafogo 1—1 ; clasament :
1. Botafogo ; 2. Schalke
04 ; 3. Nancy,

Grupa B ; F. C. Nantes
— Legia Varșovia 1—0 : 
clasament : 1. A. C. Milan ;
2. F. C. Nantes ; 3. 
Varșovia.

Grupa C : Glasgow 
gens — F. C. Croix 
clasament : 1. 1
Rangers ; 2. F. C.
3. Ajax Amsterdam.

Grupa D : Dinam-o Kiev
— Anderlecht 1—0 : clasa
ment- : 1. Dinamo Kiev ; 2. 
Benfica Lisabona ; 3. An
derlecht.

în semifinalele competi
ției se vor disputa partide
le Botafogo — A. C. Milan 
șl Dinamo Kiev — Glasgow 
Rangers.

Legia

Ran-
1—0 ; 

Glasgow 
Croix ;

Eusebio (in dreapta) urmărește cu atenție o fază la poarta adversă Fază 
din meciul Benfica — Setubal, in actualul campionat

fiecare an de revista „France- 
Football", celui mai eficace golge- 
ter european.

Trofeul a fost cucerit de „bătrî- 
nul“ Eusebio de la Benfica Lisa
bona, după o întrecere pasionantă 
cu Gerd Miiller. în ultima etapă a 
campionatului Eusebio înscrie nu 
mai puțin de patru goluri, reușind 
să se detașeze 
versar care în 
F. C. Koln) nu 
Eusebio, la cei 
înscris în acest campionat 40 de 
goluri, retrăind epoca de glorie din 
anii primei tinereți... Deci, 1. Euse
bio (Benfica Lisabona) 40 goluri ; 
2. Gerd Miiller (Bayem Munchen) 
36 goluri...

CUB1LLAS - CEL MAI BUN
JUCĂTOR SUD-AMERICAN

Peîe pe locul al doilea!

d'e temutul său ad- 
ultima partidă (cu 
a înscris nici unul! 
31 de ani ai săi, a

• REZULTATE
d Disputat la Spaichin

gen. meciul amical dintre 
echipele Bayern Munchen 
și A. C. Milan s-a terminat 
la egalitate : 5—5 (2—1). Cel 
mai bun jucător de pe te
ren a fost atacantul echi
pei Bayern, Rotii, care a 
marcat 4 goluri. Al 5-lea 
punct la formației munche- 
neze a fost înscris de Gerd 
Muller, iar pentru oaspeți 
au marcat Villa (2), Caso- 
ne (2), și BSasolo.

O lată rezultatele înre
gistrate în alte 3 campio
nate din Europa :

BULGARIA (etapa 
32-a) : Lokomotiv Sofia
Botev Vrața 0—0 ; Etîr Tîr- 
novo — Levski Spartak So
fia 0—0 ; Pernik — Spar
tak Pleven 1—2 ; Cerno 
More Vama — Dunav Ruse 
2—3 ; Trakla Plovdiv — 
Cemomoreț Burgas 0—0 ; 
Laskov Iambol — Slavia 
Sofia 1—1 ; Volov Șumen 
— Lokomotiv Plovdiv 0—4; 
Ț. S. K. A. Septemvrisko 
Zname Sofia — Beroe Sta

a

•i ;

ra Zagora 1—0 ; Akade- 
mik Sofia — Spartak Var
na 4—0. Clasament : 1. 
T.S.K.A. — 48 p : 2. Loko
motiv Plovdiv — 41 p ; 3. 
Levski Spartak — 40 p.

SUEDIA (etapa a 9-a) : 
Landskrona — Malmo 0—1; 
Oerebro — Sa-ab 1—1 ; N-orr- 
koping — Os tar 2—2 : 
Djurgaarden — A.I.K. 0—4; 
Orgryte — Elfsborg 1—3 : 
Sirius — Aatvidaberg 0—2. 
Clasament : 1. Aatvidaberg
— 18 p ; 2. Oster — 14 p ; 
î. Gais — 11 p.

POLONIA (etapa a 25-a): 
Ruch Chorzow — Zaglebie 
Sosnowlec 1—0 ; Row Ryb- 
nik — Polonia Bytom 4—0; 
Lech Poznan — Zaglebîe 
Walbrzych 0—0 : Stal Mie- 
lec — Odra Opole 0—0 ; 
L.K.S. Lodz — Gornik Za- 
brze 3—1 : Pogon Szczecin
— Legia Varșovia 3—2. 
Clasament : 1. stal Mielec
— 32 p ; 2. Rueh Chorzow
— 30 p : 3. Gwardia Varșo
via — 27 p.

Reprezentanții presei sportive din 
15 țări latino-americane s-au întru
nit Ia Caracas, capitala Venezuelei, 
pentru a desemna pe cei mai buni 
22 de jucători ai Americii de Sud. 
Spre marea surpriză a tuturor, cu 
o majoritate absolută de voturi cel 
mai bun jucător al continentului 
latino-american a fost ales peru- 
vianul Teodilo Cttbillas, jucător al 
clubului „Alianza" și al echipei 
naționale. „Regele” fotbalului, re
numitul Pele a trebuit să se mul
țumească de data aceasta cu locul 
al doilea, situație la care se nare 
că au contribuit foarte mult slabele 
rezultate obținute de turneul echi
pei Santos în Europa. Locurile ur
mătoare sînt ocupate de brazilienii 
Jairzinho, Tostao, Ademir. Din ur
mătorii jucători, brazilienii mai 
dețin încă șase locuri prin Riveli- 
no. Manga, Brito, Levinta, Carlos 
Aiberto, Pao’o Cezar.

Argentina deține în această listă 
de onoare șapte posturi prin jucă
torii Brindisi, Ruhen Ajala. Oscar 
Mair, Norberto Alonzo, Litis Arti
me, Borgas și Fischer.

Noul laureat s-a făcut remarcat 
de către specialiști încă din tur
neul mexican. El este deosebit de 
tehnic, foarte rezistent și mereu ga
ta să ' colaboreze cu coechipierii. 
Prin jocul său el amintește de fai
mosul Didi, fostul centru atacant al 
echipei braziliene la campionatul 
mondial din Suedia (1958), care i-a 
fost antrenor și conducător tehnic, 
în echipa peruviană.
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