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AL C.C AL P.C.R
în ziua de 11 iunie 1973 a avut loc ședința Corni* 

tetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prezidata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român,

La ședința au luat parte ea invitați membrii gu
vernului, precum șl reprezentanți ai unor instituții 
centrale.

Comitetul Executiv a aprobat analiza pa bazâ da 
bilanț a rezultatelor activității economlco-ftnanclare 
a anului 1972 pe ansamblul economiei naționale și 
pe principalele ramuri.

De asemenea, a fost aprobat proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anii 1974—1975.

Comitetul Executiv a stabilit ca ministerele, cen
tralele industriale, întreprinderile, precum și comite
tele județene de partid și comitetele executive ale 
Consiliilor populare concomitent cu realizarea pla
nului economic pe 1973 să ia toate măsurile pentru 
a asigura îndeplinirea planului pe anul 1974. în acest 
scop, a indicat să se treacă imediat Ia asigurarea 
aprovizionării cu materii prime și materiale, la în
cheierea contractelor economice atît in țară cit și 
pe plan extern, la buna pregătire a lucrărilor de in
vestiții. în decurs de o lună planul să fie 
pe toate unitățile de producție, iar pină la 
tea lunii august să fie definitivat planul pe 
profil teritorial.

Comitetul Executiv a ascultat o informare 
vire Ia pregătirea și desfășurarea campaniei 
de vară și a stabilit să se ia măsuri energice pen
tru strîngerea intr-un timp cit mai scurt a recoltei, 
acționîndu-se cu fermitate pentru ’ diminuarea și 
chiar eliminarea pierderilor din recoltat. Consiliul 
de Miniștri să răspundă de soluționarea tuturor pro
blemelor privind .folosirea integrală și intensivă a 
mijloacelor de recoltare de care dispun unitățile 
agricole, indieîndu-se ca acestea să tie utilizate într-un 
mod rațional, atît pe plan național cît și pe plan ju
dețean. Este necesar ca Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, organele agricole ju
dețene și comitetele județene de partid să asigure 
depozitarea în bune condițiuni a recoltei, folosind 
în acest scop toate depozitele- existente, precum și 
unele spații care să fie transformate în depozite tem
porare. De asemenea, Comitetul Executiv a subliniat 
necesitatea ca fiecare comitet județean de partid să 
identifice toate posibilitățile de uscare rapidă a re
coltei.

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
Apelor și comitetele județene de partid trebuie 
acționeze pentru urgentarea strîngerii, depozitării 
conservării în bune condițiuni a furajelor. S-a indi
cat, de asemenea, organelor agricole județene, între
prinderilor agricole de stat și conducerii cooperati
velor agricole de producție să ia toate măsurile pen
tru realizarea și depășirea planului de producție la 
legume, pentru strîngerea la Timp și valorificarea lor 
în vederea bunei aprovizionări a populației atît pen
tru perioada de vară cît și pentru iarnă.

Comitetul Executiv a examinat proiectul de lege 
privind tariful vamal de import al Republicii Socia
liste Romania, precum și proiectul de lege de cre
are a Consiliului pentru problemele consiliilor popu
lare, stabilind ca acestea să fie supuse spre dezba
tere și adoptare Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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a prezentat o informare în legătură cu rezultatele 
vizitei in Italia șl ^convorbirile purtate cu președin
tele Republicii Italiene și cu primul ministru al Italici, 
in legături cu convorbirile purtate în Republica 
San Marino, precum șl despre întrevederea avută ctt 
Papa Paul al VI-Jea.

Comitetul Executiv a aprobat în unanimitate re
zultatele vizitelor președintelui Consiliului de Stat 
în Italia, Republica San Marino și la Vatican și a dat 
o înaltă apreciere activității desfășurate de tovarăș 
șui Nicolae Ceaușescu cu prilejul acestor vizite, 
conșiderînd că documentele semnate și înțelegerile 
realizate servesc atît intereselor poporului român și 
ale popoarelor acestor țări, cît și intereselor păcii și 
securității în Europa și în lume.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare în legătură cu convorbirile pur
tate cu Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Iranului 
cu prilejui vizitei sale în Republica Socialistă Ro
mânia. Comitetul Executiv a apreciat rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi șefi de stat ca deosebit 
de importante, ca o contribuție de mare însemnătate 
la cauza adîncirii colaborării și prieteniei româno- 
iraniene, și a indicat ca ministerele, organizațiile eco
nomice să ia toate măsurile pentru aplicarea în viață 
a înțelegerilor stabilite.

A fost prezentată apoi o informare cu privire Ia 
desfășurarea celei de-a XXVII-a sesiuni a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a apreciat că delegația română 
condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, a acționat Ia lucră
rile sesiunii în conformitate cu directivele stabilite 
de conducerea partidului și a stalului, în spiritul ho- 
tărîriJor Congresului al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist Român.

A fost aprobată în unanimitate activitatea dele
gației, reafirmîndu-se dorința României de a dez
volta cooperarea și întrajutorarea tovărășească pe 
multiple planuri cu țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socia
liste.

Comitetul Executiv a ascultat o informare in le
gătură cu consultările multilaterale de la Helsinki 
privind pregătirea Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, a dat o apreciere pozitivă re
zultatelor obținute și consideră că sînt create condi
ții pentru buna reușită a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

S-a apreciat că delegația română la Helsinki, ac- 
ționînd în conformitate cu mandatul stabilit de con
ducerea partidului și statului, personal de 
Nicolae Ceaușescu, și-a adus o contribuție 
la buna reușită" a consultărilor.

Comitetul Executiv a reafirmat dorința
de a-și aduce contribuția în continuare, alături 
celelalte state, la succesul conferinței europene, pen
tru instaurarea pe continentul nostru a unor noi ra
porturi între state, a unui climat de colaborare 
toate domeniile, de securitate și pace.

Comitetul Executiv a 
Iele care vor fi supuse 
al Partidului Comunist

Comitetul Executiv a 
nara Comitetului 
Român în ziua de

în încheiere, au 
activității curente.
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VIZITA PREȘEDINTELE
REPUBLICII VOLTA SUPERIOARA,

GENERALUL SANGOULE LAMIZANA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
UNIVERSIÎATcA CV.
A.S.A. Tg. MUKEȘ
SPORT CLUB BACAU 
„U" CLUJ
SPORTUL STUDENȚESC
F. C. CONSTANTĂ
F. C. ARGEȘ
STEAUA

— C.S.M. REȘIȚA
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— U.T.A.
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Tn cea de-a treia zi a vizitei ofi
ciale pe care o face în țara noastră, 
președintele Republicii Volta Superi
oară, general Sangoule Lamizana, a 
fost oaspete al Brașovului.

Vizita în acest important centru 
economic ' și cultural a oferit oaspe
ților posibilitatea unor noi contacte 
directe cu realități ale vieții poporu
lui nostru, ale muncii sale pentru 
înfăptuirea unei economii moderne 
si dezvoltarea multilaterală a patriei. 
Vizitînd Uzinele de tractoare, cartiere 
de locuințe, din Erașov. cooperativa 
agricolă de producție din Cristian, 
stațiunea turistică Poiana Brașov, 
președintele Republicii Volta Supe
rioară a avut prilejul să cunoască 
nemijlocit noi aspecte, ale progre
sului economic și social al Româ
niei socialiste.

Ca si în zilele precedente, oaspe
ții au fost salutați pretutindeni cu 
multă căldură, expresie a sentimen
telor de prietenie și respect pe . care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul voltez, față de eforturile pe 
care le‘face pentru dezvoltarea eco
nomică și consolidarea independenței 

f țării, pentru ridicarea nivelului de 
viață al poporului.

în vizita la Brașov, președintele 
Sangoule Lamizana a fost însoțit de 
Constantin Drăgan. președintele Con
siliului Popular Județean, Constantin 
Stăteseu, secretarul Consiliului de 
Stat, Bujor Almăsan, ministrul viși
nelor, petrolului si geologiei. yAle- 
xandru României la Ouagadougou, de alte 
persoane oficiale.

împreună cu președintele Sangoule 
Lamizana se aflau persoanele, oficia
le, volteze care îl însoțesc. în vizita 
sa oficială în țara noastră.

Dimineața, de la reședința oaspe
ților. coloana oficială, escortată de 

9 motociclisti, străbate arterele orașu
lui împodobite cu drapele de stat 
alo României si Voltei Superioare, 
îndreptîndu-se spre cunoscuta uzina 
de tractoare.

La sosire, în întîmpinarea oaspe
ților au venit tovarășii Alexandru 
Mărgăritescu, adjunct al ministrului 
Industriei construcțiilor de mașini 
grele, Vasile Sechel. directorul ge
neral al uzinei si membri ai consi
liului oamenilor muncii care urea
ză oaspeților un călduros bun venit.

Directorul uzinei prezintă șefului 
statului voltez, celorlalți oaspeți, da
te despre istoricul întreprinderii, 
preocupările actuale și de perspecti
vă ale colectivului acestei mari uni
tăți a industriei noastre, care a pro
dus pină în prezent peste 340 000 de 
tractoare. într-o gamă largă de ti
puri și variante, corespunzător ne
cesităților agriculturii și șantierelor 
de construcții.

Pentru oaspeții din Republica Vol
ta Superioară, țară cu specific agri
col, vizita la această întreprindere 
prezintă un deosebit interes

Se ilustrează modul cum România, 
o țară cu o economie slab dezvoltată 
a reușit, printr-o politică economică 
realistă, pusă în slujba intereselor 
poporului, să-și creeze o industrie 
modernă, capabilă să satisfacă nu

_ , Ale-
Lăzăreanu. ~ ambasadorul

numai nevoile dezvoltării 
ci si ale exportului.

interne, 
în pre

zent o parte importantă din produc
ția uzinei este destinată exportului. 
La aceasta se adaugă cele 
de montaj ale tractoarelor 
în India, Iran și Egipt, 
tractoarelor românești este 
și apreciată azi pe toate 
tele.

După vizitarea unor secții ale uzi
nei, oaspeții asistă la o demonstrație 
cu ultimele tipuri de tractoare aflate 
în fabricație — de la 45 Ia 180 cp. 
Președintele Sangoule Lamizana dă 
o înaltă apreciere tractoarelor româ
nești, remareînd că performanțele 
tehnice, modul de concepție, le asi
gură o mare varietate de utilizare. 
Se interesează, de asemenea, de pre
țurile, de condițiile de livrare.

La încheierea vizitei, șeful statu
lui voltez a adresat mulțumiri pen
tru posibilitatea oferită de 
noaste această mare uzină 
n.ească. „Delegația mea și 
sumi — a spus președintele Lami
zana — ținem să vă adresăm cele 
mai vii felicitări pentru tot ceea 
ce am văzut — progrese continue, 
o înaltă tehnicitate. Toate acestea 
fac onoare bravului popor român".

De la uzina de tractoare, coloana 
oficială străbate străzile și 
dele marelui cartier de 
„Steagul Roșu".

Oaspeții au posibilitatea 
noască preocupările urbanistice, rea
lizări în domeniul construcțiilor de 
locuințe, în vederea ridicării nive
lului dfe viață al locuitorilor aces
tui important centru industrial.

La amiază, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului Popular 
al județului Brașov a oferit un de
jun în onoarea președintelui Repu
blicii Volta Superioară, la hotelul 
Sport din stațiunea Poiana Brașov.

După dejun, oaspeții voltezi au 
vizitat Stațiunea Poiana Brașov, ca
re, prin frumusețea peisajului mon
tan, atrage un mare număr de tu
riști din țară și de peste hotare.

în cursul după-amiezii, președin
tele Republicii Volta Superioară, ge
neral Sangoule Lamizana, și per
soanele oficiale române și volteze 
care îl însoțesc au fost oaspeți ai 
țăranilor cooperatori din comuna 
Cristian, județul Brașov.

Vizita la Cooperativa agricolă de 
producție din Cristian a prezentat 
pentru înalții oaspeți un interes deo
sebit, avînd în vedere că în agricul
tura Voltei Superioare lucrează a- 
prOape 95 la sută din populație, că 
țara prietenă posedă, la rîndul ei, 
un sector important cooperatist. 
Experiența cooperatorilor din Cris
tian, una din comunele fruntașe pe 
țară în cultura cartofilor șl cu re
zultate foarte bune în creșterea ani
malelor, a înlesnit oaspeților cu
noașterea modului de organizare și 
funcționare a cooperativelor agricole 
de producție din țara noastră în 
general, a gradului de dotare tehnică 
existentă aici, a unor metode moder
ne utilizate în sectorul zootehnic iji 
în producția vegetală.

La sosire, oaspeții sînt salutați cu 
deosebită cordialitate de primarul

trei linii 
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VIZITA DELEGAȚIEI C.N.E.F.S
A ___ ____ V

p. CHINEZA
PEKIN (Agerpres). — Li Dă-șin,' 

membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. Chinez și șef 
al Direcției Generale Politice a Ar
matei Populare de Eliberare Chi
neze, a primit delegația condusă de 
general-locoțepent Marin Dragne^,

prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport din România. La întrevedere, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială și prietenească, a par
ticipat ambasadorul României la 
Pefejn, Nicoțgș Gavril^cu, -■

comunei, Ion Negoescu. de președin
tele cooperativei agricole de produc
ție, Toma Cardoș, precum și de nu
meroși cooperatori. La sediul aces
tei unități agricole, oaspeții primesc 
explicații detaliate privind dezvol
tarea cooperativei agricole, posesoa
re a unei mari experiențe și a unor 
rezultate bune în producția vegetală 
și animală. Astfel, aici s-a obținut, 
în ultimul an o producție medie la 
cartofi de 35 (J00 kg. la grîu de 4 227 
kg, iar la sfecla de zahăr de 40 000 
kg. In .sectorul zootehnic, care n" 
mără 1 100 taurine, din care f 
vaci cu lapte, s-au obținut ani 
3 000 1 de fiecare vacă. Cooperați’_ ,
posedă,1 de asemenea, o fermă pen
tru creșterea porcilor, avînd posi
bilitatea să livreze mari cantități de 
carne pentru consumul populației. 
Organizarea judicioasă a tuturor a- 
cestor sectoare â făcut posibil ca 
anul trecut Să se realizeze o produc- 

suta

ETAPA VIITOARE (17
STEAGUL ROȘU 
PETROLUL 
C.S.M. RE'ITA 
C.F.R. CLUJ 
U.T.A.
RAPID
JIUL
DINAMO

iunie)
— „U" CLUJ
— STEAUA
— F. C. CONSTANTA
— SPORTUL STUD.
— UNIVERSITATEA CV.
— F.C. ARGEȘ
— A.S.A. TG. MURES
— S.C. BACĂU

GOLGETERILOR

1. UNIV. CRAIOVA 28 14 9 5
2. Dinomo 27 15 4 8
3. C.F.R. Cluj 27 11 10 6
4. F. C. Argsș 28 12 7 9
5. S. C. Bacău 28 12 7 9
6. Sieaua 28 9 11 8
7. Sieagul roșu 28 10 7 11
8. Jiul 28 11 5 12
9. Petrolul 28 9 9 10

19. Rapid 28 7 12 9
11. F, C. Constanța 28 9 8 11
12. C. S. M. Reșița 28 8 10 10
13. U.T.A. 23 7 11 10
14. A.S.A. 28 11 2 15
15. Sportul studențesc 28 5 12 11
16. „U" Cluj 28 7 8 13

CLASAMENTUL

«>
Citiți în pagina a 
relatările trimișilor 
tri de la partidele de ieri
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ii m.
Dumltrache (Dinamo), 

roșu) —

19 GOLURI :
iova) — 3 din

13 GOLURI :
Roznai (Jiul), Pescaru (Steagul
2 din li m.

12 GOLURI : Roșu (F. C. Argeș).
11 GOLURI : Lucescu (Din’amo) 
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44—30
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35— 29
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24—48
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(Univ. Craiova),
(C.F.R. Cluj) —

Cons-
Țegean

2 din

9 GOLURI : M-arcu 
Nastase (Steaua), Adam 
4 din 11 m.

8 GOLURI : Mărculescu (F. 
tanța), lordănescu (Steaua), 
(C.F.R. Cluj), Mulțescu (Jiul) 
11 m. Naghi (A.S.A.) — 2 din 11 m.

7 GOLURI : Troi (F. C. Argeș), Bro- 
șovschi și Kun (U.T.A.), I. Constantin

c.

ție globală de 1 600 000 lei la 
de hectare.

Președintelui Lamizana îi 
prezentate, apoi, o serie de __
privind dezvoltarea comunei, crește
rea gradului ei de urbanizare, crea
rea aici a unor unități ale indus
triei locale, construirea unor mo
derne așezăminte social-culturale.

Oaspeții se interesează de posibi
litățile de export, de modalitățile 
de sporire a beneficiilor cooperați 
vei, de metodele avansate folosite* în 
sectorul zootehnic, de condițiile de 
viață ale cooperatorilor. In conti
nuare, sînt vizitate fermele coopera
tivei.

In inch eierea vizitei, președintele 
Lamizana a notat în cartea de onoa
re a cooperativei i „Am fost îneîn- 
tat de rezultatele obținute de aceas
tă cooperativă. în numele delega
ției mele și al meu personal adresez 
cooperatorilor viile mele felicitări 
si urări de noi succese. Experiența 
cooperatorilor de aici este foarte 
utilă pentru noi“.

Luîndu-și rămas bun de Ia gaz
de, președintele Voltei Superioare a 
mulțumit cooperatorilor și gazdelor 
clin comuna Cristian pentru fericitul 
prilej de a cunoaște activitatea, rea
lizările și preocupările acestei uni
tăți fruntașe.

sînt 
date

HANDBALIȘTILOR
JUNIORI

BISTRIȚA NASAUD, 13 (prin te
lefon, de la corespondentul nostru), 
în ziua a doua a turneelor finale 
ale campionatelor naționale de 
handbal pentru juniori și junioare, 
s-au desprins cîteva meciuri care, 
prin disputa echilibrată oferită, au 
stîrnit un viu interes în rîndul pu
blicului. Iată rezultatele; mascu
lin : Lie. 2 Iași — Șc. sp. Craiova 
16—12 (9—7), Șc. sp. Ploiești — 
Viitorul Cluj 21—22 (12—12), Șc. 
sp. Brașov — Lie. Sebeș 12—17
(7—8) ; feminin : Șc. sp. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Șc. sp. Craiova 
10—10 (5—4), Șc. sp. 2 București 
— Șc. sp. Bistrița 16—4 (5—1), Lie. 
2 Brașov— Șc. sp. Hunedoara 12— 
7 —1). După trei etape, în cla
samente conduc Lie. Sebeș, (5 
băieți și Șc. sp. Brașov 
fete.

Participantele au joi zi 
nă, iar vineri și sîmbătă 
ține ultimele întîlniri.

ION

î

(6
p) la

P) la

odih-

FINALELE CAMPIONATELOR

LA LUPTE LIBERE (tineret)

BRAȘOV, 13 (prin telefon). — întrece
rile din cea de a doua zi a finalelor 
campionatelor republicane individuale de 
lupte libere pentru tineret au prilejuit 
partide deosebit de disputate. Tinerii 
competitori, prezenți la confruntări, își 
apără șansele cu o impresionantă dir- 
zenie, finalizînd variate procedee teh
nice, unele cu eficiența maximă, la ca
pătul cărora au fost consemnate nume
roase victorii, prin tuș. Bunăoară, în 
limitele primei categorii, 48 kg, Aurel 
Neagu (Galați), în meciul cu Iosif 
Gydrfi (Lugoj), înainte de a obține tu
șul (min. 8) conducea cu un scor cate
goric (23—2). Gheorghe Ștefan (Steaua) 
a avut un avantaj de 20 de puncte 
(22—2) în partida cu Viorei Liță (Hune
doara) în momentul finalizării tușului, 
în min. 9. La categoria 52 kg, Vasile 
Stănescu (Buzău) l-a condus pe Dumi
tru Pușcaș’ (Lugoj) cu 29—3 (min. 8) 
cînd și-a fixat adversarul cu umerii pe 
saltea, iar Stelian Morcov (Tași) - 
cat. 100 kg — realizase un punctaj 
17—0 în partida cu Ștefan Albert 
după care, în min. 9, a cîștigat 
tuș.

Trebuie să mai subliniem că 
pentru întîietate este deosebit de 
cilă pentru aproape toți concurenții, fie 
ei campioni ai ediției anterioare, fie

la 
de 

(Cluj) 
prin

lupta
difi-

de
vor sus-

TOMA

A ÎNTRECERILOR
componenți ai lotului reprezentativ. 
Semnificative în acest sens sînt insuc
cesele unora dintre favoriți în partidele 
care au avut loc pînă miercuri seara. 
Astfel, campionul categoriei 74 kg, Gh. 
Paraschiv (Brașov), a fost întrecut ca
tegoric la puncte (8—2) de un alt lup
tător brașovean, Emilian Cristian, cam
pionul de anul trecut al categoriei 68 
kg. Dinamovistul bucureștean Gh. Ere- 
mla (57 kg), clasat pe primul loc la 
turneul Diviziei A pe categorii de greu
tate, a fost depășit la puncte (10—3) de 
către Grigore condrad (Brașov).

In sfîrșit, mai menționăm că înaintea 
semifinalelor, programate joi dimineața, 
la fiecare categorie se află cîte 3—4 con
curent! cu șanse apreciabile de a cuceri 
titlurile de campioni.

Iată cîteva dintre cele mai important® 
rezultate ale zilei : cat. 48 kg: I. corbel 
(Petroșani) b.t. Gh. Barcu (Brașov), A. 
Neagu (Galați) b. t. I. Carculea (Pitești); 
52 kg: V. Dima (Steaua) b.p. F. Aczel 
(Sf. Gheorghe), N. Eremia (Dinamo 
Buc.) b.p. s. Szasz (Odorhei); 57 kg: 
El. Moț (Dinamo Buc.) b.p. Gh. Grigore 
(Hunedoara); 12 kg: A. Suba (Tg. Mu
reș) b.p. I. Lungu (Brăila), Gh. Peter 
(Lugoj) b. t. St. Lotreanu (Constanța); 
68 kg: P. Audroue (Brașov) b. t. O, Tai

continuă 
L Divi- 

mai ales în 
cursa pentru titlu dintre Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
București, dar nu se poate 
spune că incertitudinile s-au 
risipit cu desăvîrșire nici în 
zona periferică a clasamen
tului.

în duelul pe care îl susține 
cu Dinamo, liderul, Univer
sitatea Craiova, avea, ieri, 
perspective mai bune, jucînd 
acasă, în vreme ce marea ei 
rivală întîlnea, în deplasare, 
într-un meci al disperării, pe 
ocupanta locului- 15' (acum 
16), Universitatea Cluj. Dar, 
în. vreme ce crai-ovenii nu 
și-au făcut decît datoria, va- 
lorificîndu-și (și aceasta cu 
oarecare dificultate...) avanta
jul terenului, Dinamo, care 
atacă puternic, acum, în a- 
propierea liniei de sosire, a 
plecat de la Cluj nu numai 

două puncte extrem 
prețioase, dar și cu 

zestre de goluri ce-i 
îmbunătățește substanțial go
laverajul. Așa văzute lucruri
le — și nici n-ar putea fi vă
zute altfel — se poate spune 
că, în timp ce liderul a făcut 
un pas spre titlu, Dinamo a 
făcut

Nu 
nici 
unui 
după 
Cluj 
participantă sigură.

La periferia clasamentului, 
Sportul studențesc și Univer
sitatea Cluj au făcut schimb 
de locuri, rămînînd însă la 
fel de amenințate. 
A.S.A. Tg. Mureș, 
referim . la vecina 
reușit să evadeze 
nul codașelor cu tot avanta
jul terenului, nu se poate 
vorbi despre poziții definitiv 
pierdute sau cîștigate.

doi !
este lipsită de interes 

lupta pentru ocuparea 
loc în Cupa U.E.F.A., 

etapa de ieri, C.F.R. 
încetînd de a mai fi o

Dar, cum 
(ca să ne 
lor) n-a 

din pluto-

Jack BERARIU

(Petrolul), Mureșan (A.S.A.), Țarâlungâ 
(Univ. Craiova) — 1 din 11 m, M. Stc- 
lian (Rapid) — 1 din 11 m, Dembrovschi 
(S. C. Bacău) — 2 din 11 m.

6 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova)»
Pușcaș (C.S.M. Reșița), M. Sandu și 
Moldoveanu (Sp. studențesc), Dumitriu 
III (Rapid), Domide (U.T.A.), Dumitru 
(Steaua), r. Nunweiller (Dinamo), Mu
reșan („U“ Cluj) — 1 din 11 m, Bel- 
deanu ’(C.S.M. Reșița) — 4 din 11 m.

O COMPETIȚIE ATLETICĂ INTERESANTĂ

MECIUL TRIUNGHIULAR FRANȚA-ITALIA-ROMÂNIA,

LA DECATLON Șl PENTATLON
• Echipa Finlandei a forfaitat
• Două zile de poliatlon © Au 
fost alcătuite formațiile româ
nești

Intre competițiile de tradiție ale 
atletismului nostru se află și con
cursul probelor combinate care, 
reunește la startul întrecerilor 
pe-ntatloniste și decatloniști din 
Franța, Italia și România. Inițial 
competiția era un patrulater dar, în 
ultimul moment, federația de spe
cialitate din Finlanda a anunțat 
că, în acest an, nu poate deplasa 
la București o echipă reprezenta
tivă. în acest fel întrecerea a de
venit triunghiulară, ea păstrî-ndu-și 
înșă nealterat interesul.

Competiția se va desfășura sîm-

MECIURI DIRZE
maș (Petroșani) ; _|_100 kg : I,. Simon
(Tg. Mureș) b. t. A. Pădureanu (Petrolul 
Ploiești).

Costin CHIRIAC

bâtă și duminică, după 
amiaza, pe stadionul 
Tineretului din Capi
tală care. în aceste ul
time zile, va fi special 
pregătit pentru a pu
tea adăposti 
la decatlon 
tlon. Astfel, 
menajate, în 
cîte două gropi pentru 
înălțime, 
prăj ină. 
sectoare pentru 
bele de aruncări (greu
tate, disc, suliță). A- 
ceste amenajări spe
ciale sînt necesare de
oarece numărul com
petitorilor este destul 
de mare (cîte 5 băr
bați și 4 femei), ceea 
ce ar putea duce la 
întîrzieri în desfășura
rea probelor, la pertur
barea programului de 
concurs.

Țara noastră va fi 
reprezentată în acest 
meci de următorii 
sportivi : DECATLON: 
Vasile Bogdan (7585 p 
în. 1973), Andrei Sepsy 
(7554 p), Mihai Nico- 
Iau (7388 p). Radu Gavrilaș 
p), Gheorghe Lixăndru (6578 T. 
Vasile Mureșan, rezervă; PENTA
TLON : Anca Hoinărescu (3899 p),

întrecerile 
și penta- 
vor fi a- 

paralel

lungime și 
și cîte două 

pro-

(6941 
P) Și

Andrei Sepsy deasupra ștachetei
Foto ; S. BAKCSY

Rodica Țarălungă (.3690 p), Florica 
Boca (3685 p), Valeria Biduleac 
(3683 p) și Coculeana Bucătaru — 
rezervă. ' .

ÎN CAMPIONATUL 
DUPĂ PROBA DE

IAȘI, 13 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). — Cocheta 
bază hipică a C.S.M. Iași a găz
duit prima probă din etapa I-a a 
campionatului republican — con
cursul complet — de călărie, dre
sajul. Au luat parte 18 concurenți 
(4 de la A.S.A. Cluj, 3 de la Mon
dial Lugoj, cîte 2 de la Dinamo, 
Steaua, Petrolul Ploiești, Rovine 
Craiova, C.SM, Iași și 1 de la

DE CĂLĂRIE, CONCURS
DRESAJ CONDUCE
C.S.M. Sibiu). Timpul frumos a 
permis călăreților să execute pro
gramul de dresaj în cele mai bune 
condițiuni. După proba inaugurală, 
care a conturat o ordine strînsă 
între călăreți, pe primele șase locuri 
se află : 1. Norica Petrea (Mondial 
Lugoj) cu calul Ghiocel — 26,33 p, 
2. Dumitru Loneanu (Steaua) cu 
Mister — 29,66 p, 3. Wilhelm Fleis
cher (C.S.M. Sibiu) cu Ring —

COMPLET,
NORICA PETREA

31,33 p. 4. Giocoîlda Pînzaru 
(C.S.M. Iași) cu Glorios — 33,33 p, 
5. Mircea Silea (Dinamo) cu Alun 
— 36,0 p, 6. Alexandru Micu (Petro
lul Ploiești) cu Miracol — 36,66 p.

Pentru joi este programată proba 
de fond, pe un traseu ales în Valea 
Miroslavei, Ia marginea lașului, 
care, probabil, va departaja călă
reții în mod mai pronunțat.

D. DIACONESCU



DUPĂ C. E. DE BOX DE LA BELGRAD

AZI AVEM 0 ECHIPĂ BUNĂ- 
DAR CANDIDAȚI OLIMPICI 

PENTRU MÎINE ?

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ

Am auzit, la Belgrad, un oficial 
român susținînd că „dușul rece“ 
de la Olimpiada miincheneză „a 
prins bine", deschizînd calea proas
petelor succese. Dincolo de expri
marea aspră, există în această con
statare mult adevăr. Pentru ma
joritatea delegațiilor prezente în 
capitala iugoslavă, campionatele 
europene au reprezentat un prim 
test în cadrul abia deschisei- cam
panii de pregătiri olimpice.

Tema, atît de frecvent întîlnită 
în ultima vreme, a „schimbării de 
generații" se întemeiază nu atît pe 
un fenomen natural, cît pe o rea
litate istorică. După fiecare ediție 
a Jocurilor Olimpice, federațiile 
naționale încep cu sîrguință pre
parativele în vederea punerii pe 
picioare a noii garnituri, ce ur
mează să constituie osatura de bază 
a formației olimpice viitoare.

Rezultatele obținute de boxerii 
români la campionatele continen
tale de la Belgrad confirmă faptul 
că deținem, la această oră, o echi
pă valoroasă, o formație cu multe 
elemente bune. t In același timp, 
sîntem însă obligați să recunoaștem 
că acest lot nu poate reprezenta în 
întregime temelia unei pepiniere 
olimpice. în tot lotul un singur bo
xer nu a depășit virsta de 21 de 
ani : Simion Cuțov. Așadar, peste 
3 ani, la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, toți ceilalți vor fi depășit 
vîrsta de 25—26 de ani, . ba unii 
vor gravita chiar în jurul vîrstei 
de 30 de ani (Gruiescu, Pometcu, 
Năstac, Alexe).

Constatarea aceasta ne îndreptă
țește să credem că selecția pentru 
campionatele europene nu a avut 
în vedere deeît scopul imediat al 
acestei competiții și nu perspecti
va. îndeplidirea — și încă cu suc
ces — a sarcinii apropiate nu tre
buie însă să îndepărteze prea mult 
gîndul pregătirilor olimpice. Expe
riența atîtor ediții precedente ne-a 
demonstrat că numai preparativele 
făcute din vreme, cu o bună con
cepere a perspectivei, duc la per
formanțe mulțumitoare.

Nu ne îndoim că Federația ro
mână de box va ști să tragă con
cluziile necesare după campionate
le continentale și să le pună în 
slujba pregătirilor olimpice, chiar 
dacă între timp, înainte de 1976, 
mai sînt campionatele europene din 
1975 de la Katowice.

Prima concluzie a perioadei re- 
cent încheiate este că — spre deo
sebire de trecut — programarea 
calendaristică a campionatelor na
ționale DUPĂ competiția continen
tală s-a dovedit a fi foarte inspi
rată. Ne stăruie încă în. memorie 
întîmplări din anii trecuți, cînd 
boxeri buni, cu valoare competiti
vă pe plan internațional, trebuiau 
Să se uzeze prematur în competi
*-................ . I ■■

UN MARE PRIETEN AL SPORTULUI CU
încă de la început trebuie să 

mărturisim că acest mare prieten 
al rugby-ului, căruia îi închinăm 
rîndurile de față, este de fapt, o... 
instituție. Mai precis, un minister. 
Iată și amănunte. Mai întîi, nume
le : Ministerul- Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor și apoi motive
le pentru care l-am numit așa.

A devenit o tradiție ca în cadrul 
M.T.Tc. să se organizeze în fiecare 
an un campionat de rugby la care 
participă elevii școlilor profesiona
le și ai liceelor industriale pendin
te de acest minister. In 1973 — la 
cea de a patra ediție — formula 
de disputare a fost maî complexă, 
iar întrecerea mai bine pregătită. 
In primul rînd, în unitățile școlare 
ale ministerului s-a recomandat 
practicarea rugby-ului (în acest 
sens s-au făcut cursuri de îndru
mare pentru profesori în iarna a- 
nului 1973, s-au pregătit arbitri) și 
sarcina a fost îndeplinită. De pil
dă, la Constanța, singura profe
soară de educație fizică din cadrul 
școlii sale, Mioara Mihai, s-a pre
ocupat și a reușit să formeze o e- 
chipă cu care a ajuns pe locul 3 
în turneu.

Campionatul s-a desfășurat cu 
etape săptămînale pe șase zone (în 
fiecare fiind 4—6 echipe). După 
această clapă premergătoare, în fi
nală au aiuns opt echipe din ora
șele CONSTANȚA (Șc. prof, C.F. 
•— antrenor Mioara Mihai), ORA
DEA (Șc. prof. C.F. — Valter Vî-

r ( IN IAȚWNĂL 0E
o Lucrurile celui de al 29-lea Congres a! F.I.S. e Dalele și locurile de dispu
tară a mariior competiții © Problema amatorismului, un capitol important al 
discuțiilor ® Se tinde spre oficializarea slalomului paralel e Număr record 

de concursuri internaționale

De curînd s-a desfășurat în Ci- 
pi'u, la Nicosia, al 29-lea Congres 
nl Federației internaținale de schi 
(F.I.S.), in cadrul căruia au fost 

’dezbătute probleme importante și 
actuale, printre care statutul F.I.S.. 
i’egulamentul tehnic, relațiile dintre 
C.l.O. și F.I.S., amatox-ismul în 
schi, organizarea competițiilor in
ternaționale din viitorul sezon și, 
în special, «a campionatelor mon
diale și a Jocurilor Olimpice din 
anul 1976, alegerea organelor de 
conducere ale F.I.S. etc. în legă
tură cu toate acestea, i-am soliei- . 
lat un interviu prof. PETtlE FOC- 
ȘENEANU, secretar general al 
F.R.S.B. și delegat al tării noastre 
la amintitul congres.

— Vă rugăm. în primul rînd, să 
ne relatați hotărîrile care vizează 
direct activitatea schiului din țara 
noastră.

— Acestea s-au referit la stabi
lirea locurilor și datelor de dispu- 

.tare a unor concursuri internațio
nale de amploare, mai precis „Cu
pa Poiana Brașovului" la probe 
alpine pentru seniori (2—3 martie), 
„Cupa Harghita** la probe de fond 
pentru juniori și junioare (19—20 
ianuarie la Miercurea Ciuc), Balca
niada (22—24 februarie), pentru pri
ma dată în Grecia, pe muntele Pil
lion. în plus, au fost perfectate 
unele întîlniri bilaterale, precum și 
participarea sportivilor români la 
alte concursuri internaționale pre
văzute în calendarul F.I.S.. Mai do
resc să amintesc realegerea delega

ția națională, pentru că întîlneau 
adversari a căror ambiție majofă 
era obținerea titlului — ceea ce 
ducea la meciuri foarte încrînce- 
,nate, dacă nu chiar la răniri.

în plus, sub presiunea rezultate
lor imediate ale campionatelor na
ționale, selecția era verdictul unei 
circumstanțe de moment și nu — 
așa cum ar fi fost cazul — rodul 
unor -meditații mai temeinice si 
mai îndelungate. Experiența de a- 
cum. cu prilejul campionatelor de 
la Belgrad, s-a dovedit avantajoa
să. Selecția a fost $cută în tihnă 
și în bună parte cu temei.

în aceeași ordine de idei, s-a 
arătat importantă întocmirea judi
cioasă a unui program competitio
ns. Cuiva 1 s-ar putea părea o 
exagerare dacă vom alătura suc
cesele de la Belgrad de turneele 
premergătoare din țară: turneul pe 
categorii de greutate și turneul in
ternațional „Centura de aur“. Și 
totuși, aceasța este o realitate con
firmată. Pînă anul trecut,- an o- 
limpic, uzanțele federației noastre 
recomandau participări la întîlniri 
bilaterale (eventual repetate), ceea 
ce ca repetiție generală sau ca 
metodă de pregătire — nu putea 
satisface exigențele unui turneu 
olimpic sau european de suflu lung, 
cu meciuri dese și la intervale 
scurte.

Atacînd noua campanie olimpică, 
tehnicienii federației de box tre
buie să purceadă cît mai repede la 
întocmirea unui lot de perspectivă, 
fără sarcini de palmares imediate, 
dar a cărui primă piatră de încer
care să fie tocmai campionatele 
europene din 1975 și apoi — test 
decisiv — Jocurile Olimpice de la 
Montreal.

Procesul de selecție și de triere 
ar putea fi pus in legătură și cu 
apropiatele campionate europene 
de tineret din 1974, de la Kiev. 
Generația acestei competiții este 
probabil viitoarea generație olim
pică. Să nu uităm că de pe podiu
mul tineretului, de la Miskolc 
(1970) și București (1972), Lemeșev 
a urcat direct pe podiumul olim
pic de la Miinchen și pe cel euro
pean de la Belgrad ! Aceșt exem
plu ne indică un drum posibil și 
probabil nu cel mai rău... Prima 
probă ar putea fi făcută cu prilejul 
vizitei în țara noastră a echipei de 
juniori (17—19 ani) a Statelor Uni
te ale Americii, care va avea loc 
în cursul lunii iulie. Col. Donald 
F. Huli, responsabilul pugilismului 
olimpic american, ne mărturisea la 
Belgrad că scopul vizitei în Româ
nia nu este în ultimul rînd 
grija pentru prepararea unui lot 
olimpic american.

Oricum, campania preolimpică 
impune să știm de pe acum pe 

nătoru), IAȘI (Șc. prof, transpor
turi — Teodor Gîda), CLUJ 
(U.M.M.R. — Mircea Rusu), GA
LATI (Liceul Ind. transporturi — 
Andrei Filip), PLOIEȘTI (Șc. prof, 
auto — Ion Muscalu) și BUCU
REȘTI (Liceul industrial transpor
turi — Sergiu Weisclberg etc.; Șc. 
prof. C.F. — Horia Stere). Majori
tatea echipelor au fost alcătuite 
din tineri bine pregătiți, în ciuda 
faptului că unele dintre ele — cum 
sînt cele din orașele Oradea, Ga
lați și Ploiești — fuseseră înfiin
țate doar de circa patru luni.

Pozitiv este faptul că grație răs- 
pîndirii școlilor profesionale și li
ceelor industriale, pe întreg terito
riul țării —,rugby-ul a prins viață 
în unele localități unde această dis
ciplină sportivă era necunoscută : 
Oradba, Simeria, Piatra Neamț. De 
altfel, numărul tinerilor care au 
jucat rugby în cadrul acestui cam
pionat — ținînd seama de loturile 
tuturor echipelor participante — 
este de peste 1 009.

în aceste condiții ar fi bine să 
se dea curs unor propuneri privind 
activitatea de viitor. De pildă, să 
se pregătească un lot de arbitri 
proprii ; să se organizeze tabere 
rugbystice în vacanță; la întîlni- 
rile din campionat să nu participe 
jucători legitimați Ia diverse alte 
echipe ; profesorii cu specializarea 
rugby să fie repartizați cu precă
dere la școlile si liceele din M.T.Tc. 
Nu știm dacă D. Croitoru, Șt. Bun- 

ților României în comitetele F.I.S. : 
prof. Virgil Teodorescu în Comitetul 
probelor de sărituri, prof. Mihai 
Biră în Comitetul juridic și sub
semnatul in Comitetul probelor al
pine.

— Ținînd seama de stringența 
ei, sîntem convinși că problema a- 
matorismului în schi a constituit 
un capitol important al discuțiilor 
din cadrul Congresului F.I.S. Ce ne 
puteți spune în această privință ?

— Evident, această problemă nu 
putea lipsi din dezbaterile purtate 
Ia Nicosia și, în acest sens, se cu
vine să menționez că s-a decis ca 
F.I.S. să se încadreze în articolul 
26 al C.l.O. Astfel, se elimină re
clama făcută de unele firme comer
ciale prin schiorii participanți la 
concursuri se evită obținerea unor 
profituri de către schiori prin în
scrierea pe echipament și pe ma
terial a numelui firmelor producă
toare și se limitează (Ia un număr 
acceptabil) zilele de participare Ia 
pregătire și concursuri. Stabilirea 
concretă a normelor respective va 
fi făcută în toamna acestui an, cu 
prilejul sesiunii C.l.O. de la Varna.

— Ce noutăți aduc recentul sta
tut al F.I.S. și regulamentul tehnic 
modificat ?

— Noua formă a statutului F.I.S. 
cuprinde în mod deosebit problema 
amatorismului, înscrisă în sensul 
concepțiilor C.l.O. în ceea ce pri
vește regulamentul, el nu a sufe
rit schimbări, deoarece acestea pot 
ti făcute doar din patru în patru

cine putem conta pentru Jocurile 
din 1976, pe ce lot potențial și cum 
îl vom cultiva pentru a ajunge la

După victorii !e canotorilor la „ Regat a Praga" 

„TÎNĂRA MARIA MICȘA SE ANUNȚĂ 
0 VERITABILĂ SPERANȚĂ ÎN PROBA DE SCHIF SIMPLU"
— Este de părere secretarul tehnic al F. R. C. Y., NICOLAE ȘTEFAN

Desfășurată la finele săptămî- 
nli trecute, „Regata Praga" a adus 
schifistelor românce trei victorii de 
prestigiu, obținute prin Maria Micșa 
— de două ori cîștigătoare a pro
bei de simplu — și prin echipajul 
4-ț-l rame alcătuit din Iuliana Ba- 
laban. Maria Cimu. Florica Pet- 
cu, Mariana Zaharia și Aneta Ma
tei.

La înapoierea sportivelor noastre 
ne-am adresat secretarului tehnic 
al federației de specialitate, Nico- 
lae Ștefan, care a însoțit delegația 
română, solicitîndu-i cîteva amă
nunte despre concurs. Iată ce ne-a 
declarat interlocutorul nostru :

„Desfășurate pe Vîltava, întrece
rile au reunit peste 1300 de ca
notori și canotoare din Polonia, 
Iugoslavia. Austria. România. R.D. 
Germană, Cuba. R. F. Germania și 
Cehoslovacia. Bine pusă la punct 
în privința organizării, regata a 
prevăzut două concursuri — sîm- 
bătă și duminică — dimineața fi

sa

BALONUL OVAL..
duc, FI. Drăgan (Lie. ind. transp.), 
Fl. Ion, V. Stancu, V. Blopan (Șc. 
pr. C.F. București), I. Cucu, C. U- 
șurelu, Gh. Manta (Șc. prof. C.F. 
Constanța), care ni s-au părut mai 
buni, vor deveni mari jucători de 
rugby. Cert este că prin campiona
tele organizate în cadrul M.T.Tc., 
an de an, se aduce o contribuție 
esențială la progresul rugbyului ro
mânesc.

Modesto FERRARINI

De azi pină duminică, în campionatul divizionar de opice la Mangalia Nord

JOCURI DECISIVE PENTRU CUCERIREA TRICOURILOR DE CAMPIONI
Echipele care au avut o compor

tare constantă și valox-oasă de-a 
lungul seriilor preliminare ale cam
pionatului divizionar vor intra, în- 
cepînd de astăzi. în focul dispute
lor decisive pentru cucerirea in
vidiatelor titluri de campioane ale 
tării la fete și băieți. Aceste pro
tagoniste sînt : Rapid București 
(antrenor Tudor BuZea), Voința 
București (Alexandru Andrei), Pe
trolul Băicoi (Cristian Păunescu), 
clasate în. ordine în seria Sud, 
CJS.M. Reșița (Constantin Iorda- 
che), Voința Tg. Mureș (Margareta 
Szemaini),' Voința Oradea (Iuliu 
Varga) în seria Nord, la fete. Con
structorul Galați (Uie Băiaș), Con

SCHI, DEZBĂTUT 
ani, deci în anul 1975, an preolim- 
pic. Totuși, a intervenit o modifi
care prin oficializarea așa-zisei me
tode „BIPO 1** privind ordinea ple
cării la slalom special și slalom 
uriaș, care prevede ca în manșa 
secundă starturile pe grupe să se 
facă în ordinea timpilor obținuți 
în prima manșă. Un element in
teresant : s-a recomandat să se 
pună accent pe organizarea curse
lor de slalom paralel (deci, Ia ame
najarea pîrtiilor să se țină seama 
de lărgimeă și uniformitatea lor), 
deoarece se prevede ca, intr-un 
viitor apropiat, acestea să devină 
oficiale, ele fiind foarte atractive.

— Desigur, pe numeroșii ama
tori de schi din țara noastră îi in
teresează marile concursuri ale vii
torului sezon. Vă rugăm să ne pre
cizați cînd și unde vor avea loc ?

— Cele mai importante concursuri 
voi- fi campionatele mondiale, găz
duite de Saint Moritz-Elvețla Ia 
probe alpine (2—10 februarie). Fa
lun — Suedia la fond (17-24 februa
rie), Kulm—Austria (luna martie) 

A apărut nr. 6/1973 al revistei

SPORT ȘI TEHNICĂ 
cu un sumar bogat din care menționăm următoarele :

• Ziua aviației românești.
• Viață de zburător : Ștefan Calotă.
• La drum spre noi ascensiuni.
© Un as al ghidonului.
• Skylab și Saliut, programe spațiale utilitare.
© Zborul la pantă.
O Inițiere în telecomandă.
• Fokker, un nume cu tradiție în aeronautică.
• Antenă de cameră. Amplificator de 60 wați.

Precum și numeroase alte articole tehnice, reportaje, știri, noutăți.

țel fără riscuri și cu cel mai înalt 
grad de eficiență.

Victor BANCIULESCU

ind programate seriile, iar după a- 
miaza, finalele.

Din rîndul sportivelor noastre s-a 
detașat categoric tînăra timișorean- 
că Maria Micșa, protagonista pro-- 
bei de 
pe toți 
șurința 
întîi în 
practic 
sarele sale. Aceste victorii' ne daut 
speranțe mari —

schif simplu. Impresionind 
specialiștii prezenți prin u- 
vîslitului, ea a cucerit locul 
ambele concursuri, neavînd 
nici o problemă cu adver-

pentru viitoarelesperanțe mari pentru viitoarele Oricum, însă. „Regata Praga" a 
campionate europene, unde Micșa ^constituit o excelentă posibilitate 
se pare că va fi o serioasă pre- • na verificare a potențialului unora 
tendentă la unul dintre locuriletinerele noastre canotoare
podiumului de premiere. i

O figură frumoasă, oarecum sur-' 
prinzătoare pentru noi, a făcut și 
echipajul de 4-\-l rame. Cu toate 
că în componența sa figurează — 
cu excepția Floricăi Petcu — ca
notoare tinere, fără prea mare ex
periență internațională, cucerirea 
locului întîi în finala de duminică 
reprezintă un succes pe deplin me
ritat, datorat în mare parte am
biției vizibile a întregului echipaj.

Nu același lucru îl putem spune.

Maria Micșa, la cîteva secunde după prima victorie obținută în „Regata 
Praga", la schif simplu

structorul București (Ferdinand Po
pescu), Rapid București (Ion Petru), 
în sei-ia Sud, Voința Cluj (V. Gyar- 
faș). Jiul Petrila (I. Cherecheș) și 
Voința Tg. Mureș (Tiberu Szemaini) 
în seria Nord, la băieți.

Partidele finale au loc pe cele 
8 piste ale sălii din stațiunea 
Neptun, din Mangalia Nord, în trei 
manșe contra-scor, fiecare echipă 
primind în ordinea clasamentului 
6, 5, 4. 3,-2, 1 p. Echipele care 
vor adiționa cele mai multe puncte 
în cele trei evoluții, vor intra în 
posesia triicourilox- de campioni. 
Menționăm că primele două for
mații din fiecare serie pleacă din 
start cu un avans de 2 și, respec

IN TIMPUL VERII
la zbor pe schiuri. Pentru toate a- 
ceste concursuri ati fost stabiliți 
delegații probelor, juriile, marca
torii și au fost prezentate docu
mentele privind caracteristicile teh
nice ale pîrtiiior. Doresc să men
ționez că pentru sezonul 1973—1974, 
calendarul F.I.S. cuprinde un nu
măr record de întreceri internațio
nale : 200 Ia probe alpine și 120 la 
cele nordice, ceea ce dovedește 
amploarea luată de acest sport.

— Alegerea organelor de condu
cere ale F.I S. a adus schimbări ?

— Nu, ci doar o noutate. Ținînd 
seama de crearea numeroaselor co
mitete și subcomitete la probele 
alpine, a fost alcătuit un Comitet 
de coordonare a activității la 
„alpine**, condus de cunoscutul an- 
txenor francez Honore Bonnet. în 
rest, Marc Hodler (Elveția) conti
nuă să dețină funcția de președin
te, în care a fost ales- din anul 
1952, iar secretar general a rămas 
Sige Bergman (Suedia).

D. STĂNCULESCU

DE ȘAH
ÎNAINTEA

Turneul de 1^ Timișoara, unul 
d;ntre cele mai puternice organi
zate anul acesta în arena eșichie
rului feminin mondial, continuă să 
se afle în centrul atenției publicu
lui sportiv al orașului. Apropierea 
finișului mărește atenția în jurul 
competiției, mai ales că la victorie 
aspiră o jucătoare din localitate, 
profesoara de matematică Gertrude 
Baumstarck, fostă campioană a 
României, calificată în turneul in
terzonal.

„Gerti“ manifestă o excelența 
dispoziție de joc, abordează parti
dele cu toată seriozitatea, indife
rent de adversara pe care o are 
în față, evoluează în mod constant, 
atît cu piesele albe, cît șl cu cele 
negre. Victoria sa la campioana 
olandeză Ree Timmer reprezintă o 
confirmare elocventă a stilului pre
cis și meticulos al timișorencei.

Intr-o deschidere Catalană (foar
te la modă acum), Baumstarck —• 
cu negrele — a ales o variantă 
economică și liniștită. După mută
rile inaugurale l.d4 d5, 2.Cf3 Cf6, 
3.g3 ea a jucat 3...Nf5, rezolvînd 
imediat problema dezvoltării nebu
nului din ,,c8“. spinoasă în toate 

din păcate, și despre cele două 
echipe de 4-H vîsle, care s-au com
portat nemulțumitor. Deși echipa
jul alcătuit din Ecaterina Muntea- 
nu, Marilena Predescu, Iuliana Cri- 
șan, Elena Socol și Maria Dida 
Ghiță a obținut locul III într-una 
dintre finale, iar celălalt echipaj 
locul IV, aceste rezultate ni se par 
insuficiente, departe de posibilită
țile schifistelor respective.

între --- ----- -------- -----------
totodată, un prilej de a vedea 
•unoaște stadiul de pregătire a- 

,__ ; de speranțele schif ului din
cîteva țări.

Amintind și de faptul că Maria 
Micșa a primit o cupă pentru vic
toriile obținute, vreau să mai sub
liniez în încheiere că rezultatele 
înregistrate de canotoarele român
ce la această competiție pot fi con
siderate bune".

tiv. 1 punct, acordate de regula
ment pentru a dinamiza confrun
tările preliminare turneului final.

Lupta pentru locurile laureate se 
anunță deosebit de dîrză, majori
tatea sexteturilor emițînd pretenții 
la poziții fruntașe. Petrolul Băicoi, 
Jiul Petrila și Voința Oradea au 
obținut frumoasa performanță de 
a se menține în cursa pentru titlu, 
aflîndu-se pentru prima oară într-o 
finală pe tară.

Arbitrii principali ai celor trei 
manșe sînt bucureștenii N. Ivano- 
vici, C. Nuțescu și C. Popescu.

——— ........

ECHIPELE FEMININE 
CALIFICATE ÎN FINALA 

BARAJULUI PENTRU 
CAMPIONATUL 

DIVIZIONAR DE POPICE
După luni de zile de întreceri pasio

nante în cadrul etapelor locale, campio
natul republican feminin de calificare 
în prima divizie a țării a intrat în faza 
decisivă. De curînd, s-au desfășurat 
jocurile penultimei manșe, echipele an
grenate în cursa pentru calificare fiind 
împărțite în patru serii, alcătuite P© 
criterii geografice. Arenele au fost alese 
în orașe „neutre", pentru a se elimina 
avantajul terenului propriu, adesea ho- 
tărîtor în dobîndirea victoriei.

S-a jucat contra scor. Fiind de forțe 
sensibil egale, echipele au oferit între
ceri echilibrate, soldate cu rezultate mai 
mult decît mulțumitoare, înregistrîn- 
du-se chiar și cîteva surprize. Astfel, 
Rulmentul Brașov, Vîscoza Lupeni, vo
ința Roman și Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii, formații cotate printre favorite, 
au fost nevoite să ceddze, fiind eliminate 
din concurs. Iată cum arată clasamentele 
zonale:

BRAȘOV — 1. Voința Ploiești 8 p, 2. 
Textilistul Pitești 6 p, 3. Victoria Bod
3 p, 4. Forestierul București 3 p, (punct- 
averaj mai slab).

BUZĂU — 1. Voința Galați 8 p, 2. Con
structorul București 6 p, 3. Dacia Plo
iești 4 p, 4. Voința Roman 2 p.

CLUJ — 1. Dermagant Tg. Mureș 10 p,
2. C.F.R. Tg. Mureș 6 p, 3. I.C. Oradea 
5 p, 4. Rulmentul Brașov 5 p (puncta- 
veraj mai slab) 5. Vîscoza Lupeni 2 p.

TG. MUREȘ. — Carpați Mîrșa 8 p, 2. 
Voința Blaj 6 p, 3. Voința Baia Mare
4 p, 4. Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
2 p.

Primele trei echipe din fiecare zonă 
și-au cucerit dreptul de a participa la 
actul final, programat între 22—24 iunie. 
Sexteturile respective vor fi împărțite în 
două grupe, primele două formații din 
fiecare serie promovînd în campionatul 
divizionar.

La Galați, Cluj șl Reșița vor începe 
mîine disputele masculine, iar echipele 
repartizate în zona de la Brașov yor 
Intra In concurs la 22 iunie.

DE LA TIMIȘOARA,
FINIȘULUI

aceste sisteme „închise". A urmat: 
J.Ng2 e6, 5.0—0 Cbd7, 6.b3 Nd6, 
7.Nb2 0—0, 8.c4 c6, 9.Cbd2 Del, 
10.Ce5 TaclS și aici Timmer a ales 
o continuare aparent agresivă, dai- 
evident antipozițională, U.f3 ?!, 
tentativă prompt sancționată de 
adversara sa. Mai bine ar fi fost 
— cum arăta maestrul Șerban 
Neamțu — ll.Cd3 N:d3, 12.e:d3 
Na3 cu joc aproximativ egal. S-a 
continuat cull...C:e5, 12.d:e5 Nc5+, 
13.Rhl, Cd7, 14.c:d5, c:d5, 15.e4
(Albul caută să cîștige spațiu, dar 
prețul pe care îl plătește pentru 
aceasta — slăbirea decisivă a po
ziției de pioni — este prea mare. 
Nici mutarea „naturală" 15.Tcl nu 
ar fi dus la egalarea poziției, din 
cauza răspunsului foarte puternic 
al negrului 15...Ne3 I) 15...d:e4, 
lG.ftel Ng6, 17.De2 Dg, lS.Tacl 
C:e5! (Cîștigă un pion fără com
pensație), l!).Tc2 (Echivalent cu o

SERIA A IU-ABASCHET Din toamnă, la cam-. 
pionatul republican feminin vor lua 
parte 12 echipe. In scopul completării 
numărului participantelor, între 29 iunie 
șl 1 iulie se va disputa, în Sala sportu
rilor din Cluj, un turneu între forma
țiile clasate pe locurile 9 și 10 (Voința 
Tg. Mureș și Sănătatea Satu Mare) la 
ultima ediție a diviziei A și cele cla
sate pe locurile 3 și 4 (Pedagogic Tg. 
Mureș și Metalul Salonta) în turneele 
de calificare pentru campionatul națio
nal (Universitatea Iași și Olimpia Bucu
rești, clasate pe primele două locuri, 
și-au cucerit deja dreptul de a evolua 
în prima categorie a țării), q SE AFLA 
în curs de perfectare o interesantă ini
țiativă a federației de baschet a Polo
niei, și anume organizarea unor turnee 
la care să la parte echipele clasate pe 
locurile 3 și 4 în campionatele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Ungariei și 
României. Anul acesta, turneele ar urma 
să se dispute în Polonia (locul 3) șl în 
Ungaria (locul 4), într-o perioadă cu
prinsă între 15 septembrie și 15 octom
brie. Se impune atenție sporită în pre
gătire din partea baschetbaliștilor uni
versităților din Cluj și din Timișoara 
care ne vor reprezenta țara în cazul 
realizării proiectului © PROF. DAN 
NICULESCU, antrenorul formației Di
namo (campioană a țării), este noul 
președinte a.1 Colegiului central de an
trenori. • ANALIZÎND cele petrecute în 
cursul meciului masculin C.S.M. iași — 
C.S.U. Brașov (divizia B), Colegiul cen
tral al arbitrilor a hotărît suspendarea 
lui Comeliu Zamă și Ion Căpățînă (am
bii din Iași) pe timp de un an din acti
vitatea de arbitri și oficiali. Totodată, 
Gheorghe Luca, președintele comisiei de 
baschet a județului Iași, a fost sancțio
nat cu avertisment, pentru că a înlesnit 
neregularitățile comise de cei doi ofi
ciali la partida amintită © MAREA SĂR
BĂTOARE a micilor baschetbaliști, tra
diționalul Festival d® minibaschet, se 
va' desfășura la Suceava, conform pro
gramului anunțat inițial, adică de du
minică 17 iunie pînă miercuri 20 iunie, 
în următoarele două zile, participanții 
la Festival vor face excursii în județul 
Suceava.

CICLISM Vineri, sâmbătă șl du
minică se desfășoară, pe șoselele din 
împrejurimile Brașovului, cea de a IlI-a 
ediție a competiției cicliste de fond 
„Cupa U.G.S.R.". Peste 60 de alergători, 
în rîndurile cărora se vor număra toți 
fruntașii sportului cu pedale de la noi, 
vor parcurge un Itinerar pe cit de difi
cil pe atît de interesant. Astfel, vineri 
se va disputa etapa I pe ruta Brașov
— Rupea — Poiana Brașov (145 km); 
simbăt^ caravana va parcurge etapa 
a II-a, Brașov — Fundata — Poiana Bra
șov (80 km), iar duminică se va desfă
șura etapa a ni-a, ultima, Brașov — 
Făgăraș — Poiana Brașov (145 km), a 
PE UN TRASEU de munte s-a disputat 
la finele săptămînii trecute, la Kolditz 
(R.D. Germană), competiția internațio
nală de fond pentru juniori „Așii viito
rului". Au luat parte echipe din U.R.S.S., 
Bulgaria, Danemarca, Austria, Ceho
slovacia, Ungaria, România șl R.D. Ger
mană (țara gazdă a prezentat două 
echipe reprezentative șl 7 selecționate 
de cluburi). Vrând parcă să confirme 
o mai veche opinie a noastră (aceea că 
valoarea juniorilor nu poate fi verificată 
decât în confruntarea cu cele mal bune 
foțțe pe plan internațional), echipa Ro
mâniei s-a clasat pe locul 12... O per
formanță mal mult decît modestă, care 
trebuie să-l facă pe activiștii federației 
să viseze mai puțin și, mal ales, să mun
cească mai mult. întrecerea a fost câș
tigată de ciclistul sovietic V. Sapalov, 
iar pe echipe ordinea primelor trei cla
sate a fost următoarea : 1. U.R.S.S., 2. 
R.D. Germană, 3. Cehoslovacia.

FOTBAL în cadrul manifestări
lor consacrate semicentenarului clubului 
Rapid, astăzi va avea loc pe stadionul 
Giulești un cuplaj de fotbal feminin, 
după următorul^ program : ora 17 : Uni
rea Tricolor — Diana, ora 18.30 : Rapid
— Minerva. © ASTĂZI, pe terenul C.P.B., 
echipa Combinatului poligrafic întîlnește, 
de la ora 17.30, pe divizionara B Ș. N. 
Oltenița.

JUDO Recent, a avut loc, la 
Făgăraș o atractivă reuniune de judo. 
Este vorba de competiția dotată cu 
„Trofeul Făgăraș", aflată la a treia edi
ție. La aceste întreceri au participat 
sportivi de la D.uamo Brașov, A.S.A. 
Tg. Mureș, Șc. sp. Deva, C.S.M. Sibiu, 
Știința Medias. Șc. sp. Miercurea Ciuc 
și Progresul Făgăraș. Iată învingătorii
— seniori : cat. 63 kg — Ștefan Pop, 
cat. 70 kg — Alexandru Filip, cat. 80 kg
— Iosif Ianoși, cat. 93 kg — Dumitru 
Alexandru, și cat. 4. 93 kg — Iacob Co- 
drea (toți de la Dinamo Brașov); ju
niori mici: cat. 58 kg — Bella Onodi (Șc. 
sp. Miercurea Ciuc), cat. 65 kg — losjf 
Szakacs (Șc. sp. Miercurea Ciuc), cat. 
75 kg — Doru Sapta (Șc. sp. Deva), cat. 
85 kg — Aurel Haraga (Știința Mediaș) 
și cat. 4. 85 kg — loan Arsenoiu (Pro
gresul Făgăraș). ..Trofeul Făgăraș" a 
revenit clubului Dinamo Brașov.

LUPTE Au fost omologate rezultatele 
etapelor diviziei A de lupte greco-ro- 
mane, cît și cele ale . turneului pe cate
gorii de greutate. Iată clasamentele prin 
adiționarea punctelor Ia încheierea tu
rului :

SERIA I
1. Dinamo Buc 12 4 0 0 126- 23 (76) 83
2. Progresul Buc. 12 3 1 0 84- 55 (60) 71
3. Dunărea G-ți 12 2 1 1 79- 82 (59) 68
4. Farul 12 2 0 2 86- 58 (58) 66
5. IPROFIL Rădăuți

12 3 0 1 86- 70 (47) 57
6. Dunărea Tulcea 12 1 0 3 45-102 (44) 50
7. A.S.A. Bacău 12 1 0 3 64- 90 (41) 47
8. S.C. Bacău 12 1 0 3 71- 81 (31) 37
9. Nicolina Iași 12 0 0 4 41-116 (32) 36

SERIA A II-A
1. Steaua 12 4 0 0 120-32 (67) 79
2. A.S.A. Cluj 12 1 0 3 64-83 (61) 67
3. Vulturii Lugoj 12 1 2 1 64-69 (58) 66
4. Crișul Oradea 12 2 0 2 57-81 (58) 66
5. C.F.R. Tim. 12 2 C 2 64-69 (53) 61
6. C.S.M Reșița 12 1 1 2 61-76 (42) 49
7. C. S. Arad 12 2 0 2 64-77 (40) 48
8. Mureșul Tg. M. 12 2 0 2 80-77 (39) 47
9. C. S. Satu Mare 12 2 1 1 69-79 (32) 41

LA 30 IUNIE, START IN
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI
După turneele de la Budapesta 

și Sofia, pentatloniștii noștri frun
tași vor lua în curînd startul în- 
tr-un nou concurs internațional de 
anvergură. Este vorba de Campio
natele internaționale ale” României, 
cape vor începe în ziua de 30 iunie, 

capitulare, dar și la 19.T:c5, T:d2, 
2O.T:e5, T:e2 21.T:g5 T:b2 poziția 
albă era fără speranțe) 19,..Cd3, 
20.CÎ3 Dg4, 21,Nc3 D:e4 și cu doi 
pioni mal puțin, conducătoarea al
belor s-a recunoscut învinsă după 
cîteva mutări.

★
Partidele întrerupte (Levitina— 

Timmer 1—0, Reicher—Polihronia- 
de Vt—V-, Reicher — Troianska 
1—0, Troianska — Holzlein 0—1, 
Polihroniade — Timmer 1—0) au 
consolidat-o în fruntea clasamen
tului pe tînăra jucătoare sovietică 
Ira Levitina, care acumulează 7'/j 
puncte înaintea rundei a 11-a. Ur
mează : Baumstarck 6*/3, Polihro
niade și Verbe! 6, Stadler, Reicher 
și Holzlein 5*/j, Eretova, Jurczynska 
și Sunnucks 5, Makai și Juncu 4,/2. 
Timmer 2, Troianska l*/s. Pînă la 
închiderea turneului au mai rămas 
de susținut 3 runde.

P. ARCAN — coresp. județean

1. C. S. Pitești
2. Aluminiu Slatina
3. Metalul Buc.
4. Electrop. Cv.
5. C. S. Cimpulung
6. steagul r. Bv.
7. Rapid Buc.
8. Carpați Sinaia
9. I.M.U. Med.

12 4 0 0 77-52 (61) 73
12 3 0 1 80-52 (62) 72
12 2 0 2 85-65 (59) 67
12 0 1 3 60-90 (57) 62
12 2 1 1 74-71 (50) 59
12 0 0 4 53-87 (52) 5S
12 3 0 1 79-57 (40) 50
12 1 1 2 74-82 (40) 47
12 1 1 2 59-85 (28) 35

(N. R. în paranteze sînt menționate 
punctajele la turneele pe categorii).

Clasamentele celor trei serii ale divi
ziei de lupte Ubere :

1. Steaua
2. Dunărea Gl.
3. Hidroteh. C-ța
4. Prog. Brăila
5. Dinamo Buc.
6. Nlcolina Iași
7. Petrolul PI.
8. Montorul Pit.
9. Tricolorul Căi.

SERIA 1

12 4 0 0 103— 36 (74) 86
12 3 1 0 87— 60 (63) 74
12 2 0 2 84— 65 (59) 67
12 2 0 2 74— 65 (59) G7
12 2 1 1 87— 57 (49) 58
12 1 0 3 55— 83 (46) 52
12 2 0 2 83— 68 (40) 48
12 1 0 3 52— 99 (35) 41
12 0 0 4 32—128 (18) 22

SERIA A II-A

1. Dinamo Bv. 12 4 0 0 120— 28 (80) 92
2. Rapid Buc. 12 2 0 2 88— 66 (71) 79
3. C.F.R. Tim. 12 3 0 1 87V- 65 (58) 68
4. C.S. Satu M. 12 2 0 2 77— 68 (56) 64
5. Vulturii Lugoj 12 0 0 4 55— 97 (49) 53
6. Șc. sp. Olimp. Cv.

12 3 0 1 77— 78 (41) 51
7. A.S.A. Brașov 12 1 0 3 36—123 (39) 45
8. C.S.M. Reșița 12 2 0 2 74— 81 (35) 43
9. Vagonul Arad 12 1 0 3 76— 83 (22) 38

SERIA A III-A

1. Steagul f. Bv.
2. C.S. T.-viște
3. Prog. Buc.
4. Lemnarul Odh.
5. Mureșul Tg. M.
6. Constr. Hund.
7. AutOsp. Sf. Gh.
8. C.S.M. Cluj
9. Jiul Petrila

12 4 0 0 106—52 (74)
12 3 1 0 94—47 (68)
12 3 0 1 86—49 (56)
12 2 1 1 90—61 (55)
12 1 0 3 61—91 (37)
12 1 0 3 72—75 (48)
12 1 0 3 47—98 (37)
12 X 0 3 53—86 (28)
12 1 0 3 58—98 (26)

86
79
66
64
63
54
43
34
32

(N.R. In paranteze sînt menționate 
punctele de la turneul pe categorii de 
greutate, reprezentind meciurile unul 
număr de 8 etape șl Incluse, firește, în 
punctajul total ai fiecărei echipe).

SCRIMA Prima Jumătate a campiona
tului diviziei A de scrimă — etapele 
disputate în primăvară — s-a încheiat.

în toate probele conduc echipele clu
bului Steaua, destul de autoritar la flo
retă bărbați și femei, în timp oe la spa
dă Medicina Tg. Mureș mai păstrează 
șanse de a încurca socotelile liderului, 
iar la sabie Politehnica Iași rămlne să 
tranșeze în toamnă rivalitatea cu scri- 
merii militari.

FLORETA BARBAȚI

Acum, la jumătatea campionatului cla
samentele diviziei A se prezintă astfel:

1. Steaua 123 10 V. 20 p.
2. I.E.F.S. 88 6 V. 12 p.
3. C. S. Satu Mane 77 6 V. 12 p.
4. Politehnica Tmș. 71 3 V. 6 p.
5. Progresul Buc. 61 3 V. 6 p.
6. Politehnica Iași 60 2 V. 4 p.

FLORETA FEMEI

1. Steaua 120 :10 V. 20 P.
2. Progresul Buc. 91 7 V. 14 P.
3. I.E.F.S. 81 5 v. 10 P.
4. Viitorul 75 4 V. 8 p.
5. Medicina Tg. Mureș 65 3 V. 6 P.
6. C. s. Satu Mare 48 1/v. 2 P.

SPADA I

1. Steaua 124 10 V. 20 P‘
2. Medicina Tg. Muire~ 101 8 v. 16 P.
3. C.S. Satu Mare 66 4 V. 8 P.
4. C.S.M. Cluj 68 3 V. 6 P-
5. Electroputere Cv. 65 3 V. 6 P.
6. CI. sp. școlar 49 2 V. 4 P-

SABIE

1. Steaua 116 9 V. 18 P.
2. Politehnica Iași 110 9 v. 18 P.
3. C.S.M. Cluj 74 4 V. 8 P.
4. Tractorul Bv. 69 4 V. 8 P-
5. I.E.F.S. 62 4 V. 8 P.
6. C. S. Satu Mare 49 0 v. 0 P-

TENIS în continuarea întîlnirilor
pentru „Cupa Progresul" consemnăm
două surprize : Mariana Hadgiu proas
păta progresistă, cu un joc radical 
schimbat, a învins spectaculos și la 
mare luptă pe Florica Butoi (C.S.U. 
Construcții) cu 6—2, 1—6, 7—5 dovedind 
că a reintrat în plutonul fruntaș: Ia 
băieți, Florin Manea (Dinamo) a clști- 
gat în fața luj V. Sotiriu (Steaua) cu 
2—6, 6—3, 7—5 după ce stelistul con
dusese în setul decisiv cu 5—3 ! Alte 
rezultate : băieți, turul ni : D. Nemeș 
(Steaua) — E. Pană (Cutezătorii) 6—4,
6— 1; C. Popovici (Steaua) — M. Mîrza 
(Progresul) 6—1, 6—3; M. Rusu (C.S.U. 
Construcții) — B. Almăjan (Dinamo)
7— 6, 7—5; fete turu] II : Elena Trifu
(Steaua) — Gabriela Dinu (Dinamo) 
6—0, 6—0; Anca Floreșteanu (C.S.U. Con
strucții) — ioana Nlchita (Progresul) 
6—1, 6—4; Florența Mihai (Dinamo) — 
Nicoleta Constantin (Progresul) 6—0, 
6—0; Valeria Balaj (Steaua) — Luci Ro
manov (Cutezătorii) 6—2, 6—0; Adriana 
Caraiosifoglu (Steaua) — Adina Teodo- 
rescu (C.S.U. Construcții) 6—0, 6—0; Eca- 
terina Roșianu (Progresul) — Adina Cai- 
macan (C.S.U. Construcții) 6—0, 6—1.
întrecerile continuă. (Sandi IONESCU)

TIR sâmbătă se va disputa în Ca
pitală un interesant concurs ; finala pe 
țară a asociațiilor sportive Dinamo. La 
această confruntare decisivă, progra
mată pe poligonul Băneasa, de la. ora 8, 
participă câștigătorii etapei de masă a 
competiției, campionii asociațiilor spor
tive Dinamo. In programul finalei figu
rează două probe : pușcă și pistol. în
trecerile sînt organizate de către clubul 
sportiv Dinamo București.

Și-au anunțat prezența la această 
întrecere sportivi din Uniunea So
vietică, Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Cehoslovacia, Franța și R.F. Ger
mania. Țara noastră va fi repre
zentată de două echipe,
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VASELE DANIEL A REALIZAT UN NOU RECORD EUROPEAN DE JUNIOR!

stiluri 272,500

Învins 
Shafel 

Con-

n moment din marele festival sportiv al pionierilor clujeni. Începe repriza „marinarii harnici", pregătită 
de maestrul emerit al sportului Albin MorariuACȚIUNI DE AMPLOARE ADRESATE

activitatit 
sportive 
ele masa

VACANTĂ VARA

HAMBURG. — Au continuat campio
natele internaționale de tenis ale R.F. 
Germania. Intr-o partidă contînd pen
tru primul tur al probei de simplu băr
bați, tenismanul român Ton Țiriac l-a 
învins cu 6—4, 6—2 pe australianul Geoff 
Masters.

S-au disputat șl primele partide din 
turul II. Favoritul nr. 1 al turneului, 
australianul John Newcombe l-a elimi
nat cu 7—6, 6—3 pe vest-germanul Hans 
Engert, iar australianul Phil Dent a cîș
tigat cu 7—5, 6—4 meciul susținut cu 
iugoslavul Bora Jovanovici. Alte rezul
tate : Gebert (R.F.G.) — Benyik (Un
garia) 6—3, 6—2, Elschenbroich (R.F.G.) 
— Battrick (Anglia) 6—1, 6—0; Mlgnot 
(Belgia) — Bungert (R.F.G.) 6—3, 3—6,
6— 2 ; Gerken (S.U.A.) — Philips Moore 
(Australia) 7—5, 6—1.

Iată și cîteva dintre rezultatele înre
gistrate în proba de simplu femei : 
Martina Navratilova (Cehoslovacia) — 
Erika Schaar (R.F.G.) 6—1, 6—3; Linda 
Tuero (S.U.A.) — Heidi Elstenlehner 
(R.F.G.) 6—2, 6—0; Katja Ebbingnaus
(R.F.G.) — Barbel Kessler (R.F.G.) 6—3,
7— 6.

BECKENHAM. — In primul tur al 
probei-de simplu bărbați, jucătorul ro
mân Sever Mureșan l-a învins cu 9—8, 
6—4 pe italianul B. Toci. Campionul so
vietic Aleksandr Metreveli, unul dintre 
favoriții concursului, l-a întrecut cu 
6—4, 6—4 pe S. Meer (Pakistan), iar 
australianul Owen Davidson a dispus cu

4— 6, 6—1, 6—4 de spaniolul J. Muntanola.
Alt© rezultate : Ball (Australia) — Nor
berg (Suedia) 6—4, 8—6; McKinley
(S.U.A.) — Bemasconi (Franța) 6—2, 
G—4; Molina (Columbia) — Keldie (Aus
tralia) 6—4, 6—1; Borg (Suedia) — Ste
wart (S.U.A.) 6—4, 6—4; chanfreau
(Franța) — Jolly (Franța) 6—4, 3—6,
6—2.

NOTTINGHAM. — In primele partide 
din turul II al probei de simplu băr
bați, jucătorul indian Mukherjea l-a eli
minat în două seturi cu 6—2, 6—3 pe 
italianul Paolo Bertolucci, semifinalist 
la recentele campionate de la Foro Ita- 
llco. Tom Gorman (S.U.A.) l-a 
cu 6—3, 4—6, 6—4 pe Ismail el 
(Republica Arabă Egipt), Jimmy 
nora (S.U.A.) a dispus cu 6—0, 4—6, 6—4 
de Ian Fletcher (Australia). Iar Brian 
Gottfried (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4,
5— 7, 6—3 pe Allan Stone (Australia).

Alte rezultate : Masculin : McMillan 
(U.S.A.) — Brian" Fairlie (Noua Zeelan- 
dă) 6—0, 6—4; cox (Anglia) — Borowiak 
r ~ :........................ .....
ginla Wade
(S.U.A.) 2—6, 9—7, 6—3; feminin : Vir- 

(Anglia) — Betty Stove 
(Olanda) 6—2, 6—1; Rosemary Casals 
(S.U.A.) — A. Pinto Bravo (Chile) 6—2, 
6—2; Billie Jean King (S.U.A.) — Lesley 
Hunt (Australia) 6—1, 6—1.

NOUL TROFEU

99 CRAVATELOR ROȘII ‘ WIMBLEDON-UL
FĂRĂ PROFESIONIȘTI ?

AL C. M. DE FOTBAL

Ploiești, 18, 19 VI — finalele gimnaștilor • Bacău,

22, 23 VI — Tetratlonul atletic pionieresc
De mîine începe vacanța de va- 

! Cu ce acțiuni mari va debuta 
pe fir sportiv, la nivelul pio- 

îrilor ? Ne-a pus în temă tov. 
arin Moraru, șeful Secției sport- 
rism a Consiliului National al 
ganizației Pionierilor.
— Prima acțiune sportivă de am
nare va avea loc în zilele de 18 
19 iunie, cînd la Ploiești se vor 
sfășura finalele campionatelor re- 
blicane de gimnastică ale școli- 
■ generale. Este o acțiune tradi- 
nală pe care, ca de obicei, o 
țanizăm în colaborare cu Miniș
tri Educației și învătămîntului 
Consiliul Național pentru Edu- 

;ie Fizică și Sport. După aceea,
22 și 23 iunie la Bacău este

programată finala Tetratlonului at
letic pionieresc. Participă primele 
8 echipe — băieți și fete — clasate în 
etapele anterioare precum și alte 4* 
echipe situate în preajma celorlal- 

ca punctaj. Și tot ca o acțiune 
proporții, aș vrea să amintesc 
o activitate metodică : între 18- 
iunie la Craiova și Tg. Mureș 
în zilele de 22 și 23 iunie, la

JCUREȘTI: Două mari acțiuni 
» VINERI 15 iunie, de la ora 9, 

stadionul Dinamo, festivitatea 
închidere a anului sportiv șco-

» DUMINICA 17 IUNIE, de la 
1*9, pe lacul Pantelimon „Cupa 
nicipiului București" la caiac- 
oe, rezervată reprezentanților 
uror cluburilor sportive din Ca- 
llă.

SUSENII BÎRGĂULUI: 
na ug ura rea unei frumoase 

baze sportive
,a Fabrica de cherestea din lo
cate a avut loc
>i frumoase baze 
rinde o arenă de 
iă piste și săli pentru șah și 
is de masă.

te 
de 
de 
20 
Și
Timișoara și Galați va avea loc un 
schimb de experiență între șefi’i 
comisiilor sportive ale consiliilor 
orășenești și municipale ale orga
nizației pionierilor. Cu acest prilej 
vom fi în măsură să vedem cu 
cîtă atenție au privit organizațiile 
respective problema alcătuirii pro
gramelor sportive de vacanță, ce 
inițiative deosebite au fost pre
conizate și în general modul cum 
muncesc activiștii comisiilor spor
tive. Precizez că la aceste patru 
zone vor fi prezenți peste 200 de 
participanți, mai exact toți repre
zentanții consiliilor orășenești și 
municipale.

Interlocutorul nostru ne-a amin
tit și marile acțiuni ale lunii iu-

lie organizate pe plan internațio
nal :

— Echipele cîștigătoare ale Te
tratlonului atletic pionieresc vor 
lua parte la Preșov, în Cehoslova
cia, între 1—10 iulie, la Tetfptlo- 
nul atletic internațional al prie
teniei, Iată de ce faza națională 
de la Bacău prezintă un interes 
puțin obișnuit pentru participanți, 
toți dorind să se califice, ca să 
spun așa, în etapa internațională a 
întrecerii. După aceea, tot în Ce
hoslovacia va' avea loc în conti
nuare o competiție de anvergură 
adresată copiilor — Marele Pre
miu al celor mai mici sportivi. 
Este o întrecere intrată în tradiție 
și care se organizează la atletism, 
tenis de masă, ciclism, volei, tu
rism etc. i

Aș vrea să amintesc un alt fapt 
care reține atenția : cu ocazia în
trecerilor Tetratlonului atletic in
ternațional al prieteniei va avea 
loc, tot la Preșov, o conferință 
specială pentru , stabilirea criteri
ilor în vederea organizării primei 
Olimpiade a copiilor, așa cum s-a 
propus încă de acum doi ani, cînd 
România a organizat etapa inter
națională a „Tetratlonului".

Este evident; un început de va
canță fierbinte, pe plan sportiv...

LtîNDIlA, 13 (Agerpres). — „Tradițio
nalul turneu de tenis de la Wimbledon 
se va desfășura conform programului, 
între 25 iunie și 7 iulie, chiar dacă 
membrii Asociației jucătorilor profesio
niști nu vor participa" — a declarat, la 
Londra, Basil Reay, secretarul Federa
ției internaționale de tenis. Potrivit re
latărilor presei britanice, Asociația ju
cătorilor profesioniști de tenis Intențio
nează să boicoteze turneul de la Wim
bledon în cazul cînd nu va fi ridicată 
suspendarea aplicată tenlsmanulul Iugo
slav Nikola Plllcl.

„în nici un caz, Pilicl nu va putea 
participa la turneul de Ia Wimbledon 
atît timp cit ei este suspendat de Fede
rația internațională de tenis", a preci
zat Basil Reay.

MÎJNCHEN, 13 
dintele Federației 
bal, Stanley Rous, _ . 
viziunea vest-germană, în cadrul 
emisiuni sportive, noul trofeu ce va fi 
decernat echipei cîștigătoare a celui 
de-al 10-lea campionat mondial de fot
bal care se va desfășura anul viitor in 
R.F. Germania.

După cum se știe, „Cupa Juies Rlmet", 
atribuită la trecutele campionate, a ră
mas definitiv în posesia echipei Brazi
liei, de trei ori cîștigătoare a titlului 
mondial. Noul trofeu reprezintă globul 
pămîntesc susținut de două tinere cu 
brațele întinse. Cupa este de aur, cln- 
tărește 5 kg, valoarea sa fiind estimată 
la circa 100 000 mărci vest-germane. pînă 
la 5 ianuarie 1974, clnd se vor trage la 
sorți grupele turneului final, prețiosul 
trofeu va fi păstrat la Bilrlch in seiful 
unei bănci a Federației internaționale de 
fotbal.

(Agcrpres). — Preșe- 
internaționalo de fot- 
a prezentat, la tele- 

unel

inaugurarea 
sportive. Ea 

popice cu

upa Sălăjeanca" în faza 
finală

este 300 de tinere din județul 
îj au luat parte la finalele unei 
îpetiții de volei, handbal, atle- 
1. minifotbal. șah, tenis de 
>ă și orientare turistică, rezer- 
i fetelor. Iată ctteva dintre cîș- 
toare :
olei — Liceul teoretic Zalău; 
ifoibal — Liceul Simleul Sil- 
iei ; handbal — Liceul peda
le Zalău, atletism, 100 m — 
ta Solyom (Spartac Crasna) ; 
m — Gloarea Sinulea (Progre- 
Bălan), greutate — Voichiță 

an (Gîlgău pe Someș).

jpa Liceului Mihai Viteazul" 
Capitală la a X-a ediție 

zi, de la ora 17,30 vor avea loc 
ecerile sportive din cadrul edi- 

jubiliare. a „Cupei Liceului 
ai Viteazul" din Capitală. Ac
ea teste organizata de asociația 
tivă a liceului, în colaborare 
colectivul catedrei de specia-

DITO SANIDZE (U.R.S.S.) PE LOCUL I 
LA CATEGORIA PANĂ

MADRID, 13 (Agerpres). — In 
ziua a treia a campionatelor eu
ropene de haltere, care se desfă
șoară în aceste zile la Madrid, au 
fost programate întrecerile catego
riei pană, la care au luat startul 
14 concurenți. Titlul de campion 
continental a fost cîștigat de spor
tivul sovietic Dito Șanidze, care a 
totalizat la cele două 
kg (120 kg plus 152,5 kg). Pe locu
rile următoare s-au 
Nurikian (Bulgaria) 
(122,5 kg plus 147,5 kg), Janos Be- 
nedek (Ungaria) — 267,5 kg (122,5 
kg plus 145 kg), Jan Wojnowski 
(Polonia) — 262,5 kg, Kurt Pittner 
(Austria) — 260 kg și Peppino 
Tanti (Italia) — 245 kg.

Sportivul român Vasilc Daniel a

ocupat locul 7 cu un total de 
242,5 kg. El a obținut la cele două 
stiluri următoarele rezultate: 100 
kg la „smuls” și 142,5 kg la „arun
cat" — nou record european deju-f 
niorl (v.r. 140 kg a fost realizat tot 
de el, la campionatele naționale dd 
juniori de la Constanța).

In clasamentul pe țări, după disj 
putarea a trei categorii, continuă să 
conducă Ungaria eu 36 p. urmată

clasat Norair
— 270 kg

BENT LARSEN
CONDUCE ÎN TURNEUL

INTERZONAL DE ȘAH
LENINGRAD, 13 (Agerpres). — Tur

neul Interzonal de șah de la Leningrad 
a fost reluat, după o zi de pauză, cu 
partidele rundei a 7-a, tn care Korcl- 
nol a cîștigat la Quinteros, Radulov la 
Cuellar și Karpov la Kuzmin. Torre, cu 
piesele albe, a pierdut la Gligorici. cele
lalte. partide s-au Încheiat remiză. In 
clasament, pe primul loc se află marele 
maestru danez Bent Larsen, cu 51/» p 
șl o partidă Întreruptă, urmat de Byrne 
(S.U.A.), Karpov (U.R.S.S.) — 51/» p. 
Korcinol 5 p (1), Cuzmin (U.R.S.S.), 
Gligorici (Iugoslavia), Radulov (Bulga
ria) — 4 p. Fostul campion mondial, 
Mihail Tal, ocupă locul 16 cu 1 punct 
și două partide întrerupte.

V. DANIEL

:ă;< StoW

';.jS

. ' ' '

de Bulgaria — 39 p, Cehoslovacia
— 20 p, România — 19 p, Polonia
— 18 p, U R.S.S. — 12 p, Italia —; 
11 p etc.

cadrul ca-

o emotionanta festmutc
De cîțiva ani, a intrat în tradiția 

I.E.F.S. organizarea la sftrșitul fie
cărei promoții a unei festivități de 
rămas bun al absolvenților institu
tului care, de-a lungul studenției, 
au apărat cu entuziasm șl loialitate 
culorile acestui club sportiv.

Marți, a avut loc Intr-un cadru 
sărbătoresc, 
institutului, 
tetului de 
A.S.C. și ai 
tiv I.E.F.S., 
a peste 20 ...
tași, membri ai secțiilor 
baschet, schi, scrimă, fotbal, handbal, 
tir.

Cu această ocazie, președintele 
olubului, prof. dr. Mihai Epuran, a 
mulțumit călduros, într-o scurtă a- 
locuțiune, proaspeților profesori de 
educație fizică pentru lăudabila acti
vitate desfășurată în sportul de per
formanță și i-a felicitat pentru fru
moasele rezultate obținute la învă
țătură. Apoi, el a înmînat celor săr
bătoriți fanionul și insigna Institu
tului de Educație Fizică și Spo-rt, 
precum și o diplomă omagială.

Printre cei care au. primit aceste 
atenții se numără : Doina Băicoianu- 
Cojocaru, Rodiea Bunea — compo
nente ale lotului național de hand
bal ; Maria Cengher, Luxa Ghiță-Ra- 
covițan, Adrian Arbuzov, Nicolae 
Pop, membri ai lotului national de

în prezenta conducerii 
a reprezentanților comi- 

partid, ai Consiliului 
consiliului Clubului spor- 
adunarea de rămas bun 

absolvenți, sportivi frun- 
de volei.

volei ; Rodiea Văduva, Tudor Petruș 
— component! ai lotului național de 
floretă ; Angelica Tita, Eugenia Sal- 
cu, membre ale lotului național de 
baschet fete.

Cuvinte deosebit de elogioase au 
mai adresat celor sărbătoriți și conf. 
univ. Virgi! Teodorescu, prorector al 
I.E.F.S., prof. univ. Gh. Ghișoiu, șe
ful, Catedrei de gimnastică, prof, 
univ. Ioan zKunst Ghermănescu, șe
ful secției de handbal din 
tedrei de Jocuri sportive.

Din partea proaspeților 
a vorbit sportiva Adriana 
care a mulțumit conducerii institu
tului și clubului, în numele celor 
sărbătoriți pentru excelentele condi
ții create In procesul de învățămînt 
și în pregătirea la un nivel supe
rior în sportul de performanță.

_în încheierea festivității a luat cu- 
vîntul prof. univ. Ion Șiclovan, rec
torul I.E.F.S., care i-a felicitat pe 
sărbătoriți și le-a urat cît mai multe 
succese și bucurii în activitatea de 
viitor.

A fost o zi de neuitat atît pentru 
eej oare de mîine vor fi prezenți la 
catedre în nobila muncă de educa
tori, cît și pentru cei ce au rămas 
în institut să pregătească noi și noi 
cadre pentru sportul de performan
tă, pentru meseria de profesor de 
educație fizică.

absolvenți
Marinescu

SCRISOARE DIN R. D. GERMANĂ
TELEX

ClftUL TINERETULUI" - UN IMENS REZERVOR 
AL ATLETISMULUI DE PERFORMANTĂ

lentul tinerilor crosiști dm Frankfurt pe Oder, iși aduc 
contr a, printr-Jun util schimb de experiență, și cei vîrstnici

Foto 1 ADN
Cross der Jugend" (Crosul ti

neretului) — așa se intitulează ma
rea competiție de masă rezervată 
școlarilor și pionierilor din R. D. 
Germană, care reunește în fiecare 
an milioane de participanți din 
toate colțurile țării, la starturile 
din prima etapă a întrecerilor. De
venite tradiționale, după cele 10 e- 
diții desfășurate pînă acum, aler
gările pe teren variat sînt acum 
foarte îndrăgite de masele de ti
neri din țara noastră. La baza suc
ceselor acestor întreceri stau firește 
argumente convingătoare : crearea 
unui tineret sănătos, viguros, și se
lecționarea celor mai buni pentru 
sportul de performanță. Acum 10 
ani cînd s-a organizat pentru pri
ma oară crosul tinerilor, participa-
' ^,z_ _}lz_ _^,z_ xlz. _>,,C s'z->lz siz x*z s,z vU s,z

rea a fost mai redusă, dar de la o 
ediție la alta, competiția a devenit 
tot mai populară.

Sistemul de organizare a fost din 
ce în ce mai perfecționat, cuprin- 
zînd școli, uzine, unități de pio
nieri și chiar instituții unde lu
crează tineri sub 20 de ani. De 
pildă,' prima etapă este cea a con
cursurilor „de casă", în care se 
întrec între ele diferite secții, clase 
și unități de pionieri. Fără îndoia
lă, această etapă reunește cei mai 
mulți participanți : peste un mi
lion în întreaga țară! Urmează 
faza pe școli, întreprinderi, insti
tuții, unități de pionieri (pe dife
rite categorii de vîrstă) și în fine, 
ultimele etape sînt rezervate de
semnării campionilor pe oraș, ju-

dețe, regiuni și, în final, 
ga țară. în aceste etape 
peră anual zeci și zeci 
atleți talentați, care devin membri 
ai loturilor reprezentative de ju
niori și mai apoi de seniori. Se 
pot da nenumărate exemple. Prin
tre ele figurează nume cunoscute 
ca Dieter Fromm, campion euro
pean pe 800 m sau Monika Zehrt, 
recordmană mondială pe 400 m. 
Firește, aceștia constituie un stimu
lent și totodată pilde de urmat de 
către tinerii care visează să devină 
mari campioni.

Tinerii participanți la crosuri se 
bucură de o unanimă apreciere, 
respect și sprijin. De pildă, toți con- 
curenții se antrenează cu regulari
tate sub îndrumarea antrenorilor 
și instructorilor. După fiecare con
curs, învingătorii urcă pe podiu
mul învingătorilor, sînt medaliați 
și sărbătoriți cu mult entuziasm.

Recent s-au desfășurat finalele 
„Crosului tineretului" din R. D. 
Germană '. O comportare remarca
bilă au avut tinerii din regiunea 
Gera, care au cucerit majoritatea 
titlurilor. „Nu întâmplător — spu
nea Siegmar Solie, 
tehnic al comisiei 
atletism din Gera — au cucerit a- 
proapc toate titlurile. La startul 
probelor s-au aliniat în prima fază 
peste 100 000 de tineri. Dintre aceș
tia, cei mai buni au urcat pe po
dium. Să sperăm că succesul nos
tru nu se va încheia aici... Mun
ca noastră va continua de acum 
înainte cu mobilizarea altor tineri 
pentru ediția viitoare a crosului. 
Iar de laureații acestui an ne vom 
ocupa în continuare pentru a face 
din ei sportivi de performanță..."

EBERHARD BOCK
„Der Leichtathlet" -Berlin

Pe 
se 
de

întrea- 
desco- 
tineri,

conducătorul 
regionale de

-*►-**-*- s,z. J>lz ”*lz s,z ^*z '►V
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Teodor ROIBU

SOLITAR IN JURUL LUMII

vîrstă

timp

in

seDRAMA DE PE 
MONTE-ROSA

speranța că cei 
în viată. Deși 

bine drumurile,

în larg, 
dat nici 
moment 
fi nau- 
naviga-

de 
lu- 
la 

II“.

culoare Ralph Boston.
FITTIPALDI A SCĂPAT 
CA PRIN MINUNE I

nou record mondial pe 10 000 m 
a abandonat — cum se vede înfoto- 
unui picior accidentat

King, în
a acostat în portul 

după ce 
făcut înconjurul 
croazieră solitară

Luptele 
național 
Continuă 
mult gustate în această 
țară. Această finală a 
unui recent turneu des
fășurat la Tokio a a- 
dunat în jurul ringului 
10 000 de spectatori și 
camerele televiziunii ja
poneze. Cu acest prilej, 
tînărul Wajima (cu spa
tele în imagine) a reu
șit să-l învingă pe re
putatul campion Koto- 
zakura. devenind 
devărat „erou

al sporturilor

„Sumo", sport 
în Japonia, 

să fie foarte

un a- 
națio-

Foto : PANA

Fostul căpitan de , fregată, 
glezul Bill “ 
62 de ani, 
Plymouth, 
doi ani a 
mii într-o 
bordul goeletei „Galway Blaser 
Ciocnirea cu o balenă, în largul 
coastelor Australiei, a produs ava
rii ambarcațiunii lui Bill King, care 
a fost neVoit să se reîntoarcă la 
Perth, pentru a efectua reparațiile 
necesare. Pornit din nou 
timp de cinci luni el nu a 
un semn de viață și la un 
dat exista temerea că ar 
fragiat. Apoi, contactul cu 
torul solitar a fost reluat. Bill King 
eșuase în cele două tentative ante
rioare de a face înconjurul lumii 
pe un vas cu pînze.

fel, el a abandonat temporar atle
tismul în favoarea fotbalului ame
rican profesionist.

Williams a realizat în ultimele 
șase luni o creștere de peste 
30 cm în performanțele sale. Spe
cialiștii cred că el va fi capabil 
ca peste un an sau doi să poată 
doborî actualul record mondial la 
săritura în lungime, oricît de fan
tastic ar apărea, el.

AI treilea rezultat mondial este 
8.35 ni și este „împărțit" de core- 
cordmenii europeni Igor Ter Ova- 
nesian (U.R.S.S.) și Josef Schwartz 
(R.F.G.), precum și de americanul 
de

iței accidentelor alpine din 
ă primăvară i s-a adăugat o 

dramă, care s-a petrecut în 
nea Monte-Rosa, în apropiere 
iermatt (Alpii elvețieni). Doi 
ri, a căror identitate a rămas 
necunoscută, au căzut într-o 

isă. Imediat, de la baza de 
imont, patru alpiniști încer- 
au plecat la bordul unei șe-

nilete, în 
află încă 
cunoșteau 
și ei victime ale zăpezilor 
toare : o punte de zăpadă 
dea o nouă crevasă și echipa sal
vatorilor a căzut de la cîțiva zeci 
de metri împreună cu șenileta. A 
fost nevoie de intervenția unui 
elicopter pentru a-i scoate și 
transporta pe salvatori, grav ră
niți, la spital. în schimb, cei (Joj 
schiori și-au găsit moartea,

doi
aceștia 

au fost 
amăgi - 
ascun-

„LĂCUSTA DIN OREGON"
Astfel a fost poreclit tînărul 

student american Randy Williams 
autorul uneia din cele mai senza
ționale performanțe în atletism, 
din ultima vreme. Este vorba de 
săritura sa de 8,46 m, al doilea re
zultat mondial, după fantasticul 
record realizat, de Bob Beamon la 
Ciudad de Mexico (8,90 m).
Williams, atlet de culoare, este în 
vîrstă de 20 ani și a înregistrat în 
ultima vreme o curbă ascendentă 
în evoluțiile sale ; în timp ce Bea
mon nu a reușit să se mai regă
sească, neînregistrînd nici măcar 
locuri onorabile în concursurile la 
care a luat parte ulterior, De alt-

Din Geneva se anunță că Emerson 
Fitțipaldi, campionul mondial de auto
mobilism, a avut săptămîna trecută uit 
accident, in vreme ce încerca un nou 
prototip al unei mașini de formula II, 
pe pista de antrenament a firmei Lotus. 
Purtătorul de cuvînt al firmei a decla
rat ziariștilor că alergătorul brazilian a 
reușit să părăsească în ultimul moment 
mașina, care a luat foc și a ars 
întregime.

BEDFORD SE GÎNDEȘTE 
LA MARATON...

Extrem de afectat de înfrîngerea ca
tegorică la J.O. de la Miinchen, cu
noscutul campion de fond, englezul 
David Bedford, a reluat — după o lun
gă întrerupere — activitatea competițio- 
nală, participînd recent la o cursă de 
3 090 m organizată de Miller Club din 
Londra.

în vîrstă de 23 de ani, student în ulti
mul an al Facultății de educație fizică, 
„Dave“ — cum îl alintă publicul insular 
— părea marele favorit al cursei, pe 
care a și dominat-o pină epre sfirgit.

Doi campioni olimpici de la Miinchen, finlandezul Lasse Viren și ameri
canul Frank Shorter, iși fac confidențe după intîlnirea lor pe pista sta
dionului din Helsinki, la „Jocurile de mai". Performanțele lor au fost 
total diferite: Viren a stabilit un 
(28:17,8), in timp ce adversarul său 

grafie — din cauza
dnd sprintul belgianului Puttemans a 
stabilit învingătorul, Bedford clasîndu-se 
pe locul secund. Imediat după cursă, 
Bedford a declarat ziariștilor că nu reu
șește să-șl dozeze în mod rațional efor
turile pe distanțe pînă la 10 000 m șl 
că intenționează să participe — "
toamnă — numai la... maraton I

SCURT, DAR... 
CUPRINZĂTOR I

Recent, celebrul stadion Parc 
Princes din Paris a găzduit un meci 
fotbal festiv, prilejuit 
fostei glorii a fotbalului francez Tliadâe 
Cisowski, atacantul de altădată al echl.

din

des 
de 

de sărbătorirea

pelor Racing Club, Reims ji al repre
zentativei țării.

La capătul unul med atractiv, care 
a adus în tribunele de la Pane des 
Princes peste 20 000 de spectatori, săr
bătoritul a trebuit să suporte asaltul zia
riștilor, în cadrul unei zgomotoase con
ferințe de presă, care a durat mal bine 
de două ore.

Undă dintre întrebări, care suna „ce 
reprezenta echipa Franței pe vremea 
dumneavoastră", Cisowski i_a răspuns 
după o singură clipă de glndire :

— Pe vremea mea, echipa Franței 
marca goluri.

In momentul următor, liniștea a tn- 
«tăpînit încăperea,..

In cadrul campionatelor universitare do 
atletism ale S.U.A., competiție care se 
desfășoară la Baton Rouge (Louisiana), 
Dave Roberts a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu rezultatul de 5,23 m. 
Sam colson s-a clasat pe primul loc 
în proba de suliță, cu o aruncare de 
85,27 m, iar Milan Tiff și-a adjudecat 
victoria în proba de triplusalt, cu 
16,53 m. Alte rezultate : 3 mile: Steve 
Prefontaine — 13:05,3; 3 000 m obstacole: 
Doug Brown — 8:28,1; 440 y garduri : 
Rober Primeâux — 49,5 sec.; aruncarea 
discului : Mac Wilkens — 62,15 m; șta
feta 4x110 y; Universitatea din Memphis 
— 39,6 sec.

© In preliminariile C.M. de fot
bal Ia Budapesta : Ur.Ciria — 
Suedia 3—3 (1—1).

G In meci amical de fotbal, 
la Viena : Austria — Braziiia
1—1 (1-0).

In prima rundă a turneului de șah de 
la Hilversum (Olanda) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : L. Szabo (Unga
ria) — Gheller (U.R.S.S.) 1—0; Liubo- 
jevlci — Ivkov remiză ; Sax (Ungaria) 
— Polugaevskl (U.R.S.S.) 1—o; Timann 
(Olanda) — Andersson (Suedia) remiză.

La Ostrava s-a disputat meciul de fot
bal . dintre selecționatele Cehoslovaciei șl 
Suediei, contînd pentru campionatul eu
ropean rezervat echipelor de tineret. 
Victoria a revenit oaspeților cu scorul 
de 3—1 (0—0),
■
Turneul international de fotbal (juniori), 
desfășurat la Crolx (In apropiere da 
Roubaix), a fost cîștigat de formația 
braziliană Botafogo, care a întrecut in 
finală cu 2—o (după prelungiri) forma
ția Dinamo Kiev.

Turneul masculin de volei de ia Sofia 
s-a Încheiat cu sucoesul reprezentativei 
Cubei — 5 victorii, urmată de selecțio
nata universitară a U.R.S.S. — 4 v. 
Bulgaria — 3 v, Italia — 1 v (setaveraj 
7—14), Bulgaria (juniori) — 1 v (5—13) 
și R.D. Germană (B) — 1 v (5—14). lată 
rezultatele înregistrate în ultima zi a 
competiției : Cuba — Bulgaria (juniori) 
3—0 (15-6, 15—9, 15—12) : Italia — R.D. 
Germană (B) 3—2 (12—15, 15—13, 16—14,. 
2—15, 15—11); Selecționata universitară a 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (15—4, 15—3,
15—10).

Federația vest-germană de schi a defi
nitivat lotul de sportivi care vor face 
parte din selecționatele R.F. Germania 
în sezonul 1973—1974. Astfel, la marile 
concursuri internaționale de schi, R.F. 
Germania Va fi reprezentată de Roși 
Mittermaier, Pamela Behr, Traudl 
Treichl, Christa Zechmeister șl Irene 
Epple (la feminin) și de Alfred Hagn, 
Christian Neureuther, Max Rieger, Sepp 
Heckelmiller, Wolfgang Junginger, Hans 
Jorg Schlager și Franz Vogler (la mas
culin).

UN NOU PRILEJ
DE MARI CÎȘTIGURI: 

LOTERIA ÎN OBIECTE!
, La 24 iunie 1973 va avea Ioc □ 
nouă tragere la LOTERIA ÎN O- 
BIECTE cu atribuire de autoturis
me și cîștigufi în obiecte în va
loare de 20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 
lei, 2.000 lei ș.a.

în afara autoturismelor DACIA 
1300 pe lista de obiecte mai figu
rează : garnituri de mobilă, dor
mitoare, camere de zi, sufragerii, 
garnituri hol, motorete, televizoare, 
aparate de radio, biciclete etc. Un 
bilet costă 5 lei. Mai multe bilete, 
mai multe șanse de cîștig !
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 13 IUNIE 1973 ,

Fond general de premii : 956'207 lei. 
Tragerea I : 28 15 19 7 24 11 
Extragerea a n-a : 17 20 21 8 27 
Plata premiilor la aceasta tragere se 

va face în Capitală începirid de la 25 
iunie pînă la 28 iulie 1973 ; în țară, a- 
proxlmatlv de la 28 iunie pînă la 28 
iulie 1973, inclusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
8 IUNIE 1973

Extragerea I : Cat. 2 : 2,40 variante 
a 24 099 lei ; cat. 3 : 8,45 a 6 845 lei ; 
cat. 4 : 17,50 a 3 305 lei ; cat. 5 : 76,75 a
754 lei ; cat. 6 : 168 a 344 lei.

Report categoria 1 : 96 396 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 variantă 

(10%) a 100 000 lei ; cat. B : 1,85 a 25 574 
lei : cat. C : 7,70 a 6144 lei ; cat. D : 
10,80 a 4 381 lei ; cat. E : 64,55 a 733 lei ; 
cat. F : 112,80 a 419 lei ; cat. X : 1 553 
a 100 lei.

Report categoria A : 72 040 lei.
Premiul de categoria A (10%) a reve

nit participantei VICTORIA ENE din 
Pitești, care obține Ia alegere un autotu
rism DACIA 1300 șl diferența în nu
merar sau integral suma de 100 000 lei.

Rubrică redactată de LOTO? 
PRONOSPORT,



UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl DINAMO 
CONTINUĂ DUELUL PENTRU TITLU

/ A

BALANȚA S-A ÎNCLINAT
DUPĂ PAUZA

£ CRAIOVA, 13 (prin telefon).
Egalul obținut la Ploiești în etapa 

precedentă a readus publicul oltean 
pe stadionul Central, acel public 
entuziast care fusese pus atît de

Central ; teren deni- 
eălduros : spectatori, 

40 000. A marcat O- 
(min. 54 și 82). Ra-

Stadionul 
vel at ; timp 
aproximativ 
BLEMENCO ......... T.
port/ de cornere : 12—5. Raportul 
șuturilor la poartă : 29—8 (pe spa
țiul porții : 9—2).

UNIVERSITATEA : Manta *— 
Niculescu, Bădin (min 60 Desel- 
nicu), Sameș, VELEA — STRlM- 
BEANU, Deselnicu (min. 60 I- 
van) — Bălan (min. 75 Pană), 
NIT A, OBLEMENCO, ȚAR ALUN
GĂ.

C.S.M. : Ilieș — Rednic, GeOR- 
GEVICI, KISS, Gaspaț — PUȘ
CAȘ (min. 67 Em. Dumitru), 
Beldeanu (min. 67 Nestorovici) — 
atodiresei, Neagu, D. Georges
cu, Florea.

A arbitrat M.
ajutat

Buimistruc (Iași)
(București).

Cartonașe galbene :
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : Universita

tea - C.S.M. 2-0 (1—0).

ROTARU (Iași) 
la linie de V. 
și Gh. Nicolae

Niculescu.

9.

greu la încercare de fotbaliștii bra
șoveni. Antrenorul Cerngianu, îna
inte de meci, încerca să pară calm, 
ca și elevii lui, dar poți să fii așa 
cînd știi cît de greu este să ajungi 
la tricourile de campioni ? Avem 
impresia că echipa craioveană, co
pleșită de această perspectivă... a-

propiată, nu poate juca acasă lejer, 
așa cum o face în deplasare. Stu
denții craioveni au controlat jocul 
încă de la început, dominînd uneori 
cu autoritate ; fără să exagerăm, 
ei și-au creat nu mai puțin de 
cinci ocazii de gol (min. 14, 17,
37, 38 și 43), dar tabela a rămas 
neschimbată în prima repriză, de
oarece a intervenit Ilieș o dată cu 
succes și apoi nimeni, în față, n-a 
avut acea zvîcnire decisivă pentru 
a marca. Ca să nu mai spunem că 
mingea a lovit o dată bara (Strîm- 
beanu). Cea mai mare ocazie o con
siderăm pe aceea din min. 43, cînd 
tribunele au murmurat nemulțu
mite la adresa lui Bălan, care nu 
trebuia decît să trimită o pasă îna
poi la Oblemenco, pentru a se des
chide scorul.

în partea a doua, echipa gazdă 
are Inițiativa în continuare, dar tri
bunele au înghețat la o cursă spec
taculoasă făcută de Atodiresei în 
minutul 50 și rezolvată cu succes 
de Sameș. Golul avea să cadă in 
min. 54 (Oblemenco) ca urmare a 
unei învălmășeli de nedescris. Par
tida este viu disputată, reșițenii fo
losesc cu precădere lansările în a- 
dîncime din jumătatea lor de teren 
spre Atodiresei. Urmează din nou 
o suită de ocazii, pentru ca Oble
menco să realizeze cu un șut pu
ternic, cu boltă, de la 25 m, al 
doilea gol al echipei sale. Partidă 
antrenantă, victorie absolut meri
tată, dar cît de greu s-a materia
lizat ea, numai jucătorii craioveni 
și publicul său o știu ! Aceasta din 

motive de imprecizie în fața porții.

Stelian TRANDAFIRESCU

Fază din meciul Sportul studențesc Petrolul O minge' centrată de pe aripa stingă derutează, parcă, 
un șir de jucători aflați in așteptarea ei. De, la stingă la dreapta: Ciupitu, Leșeanu, Gruber. O. Ionescu, 
Mierluț, Dincuță și portarul M. Ionescu. Foto : V. BAGEACTREI GOLURI SPECTACULOASE

SP.STUDENȚESC 2(1)

Sarea și piperul acestui meci au 
fost golurile. Ne vom opri în rîn- 
durile de mai jos asupra lor, pen
tru că toate trei au fost aparte» 
cu valoare spectaculoasă, mult pesta 
media unui meci, la urma urmei, 
oarecare. Intr-adevăr, excluzînd ce
le trei momente finalizate cu gol, 
partida s-a desfășurat pe făgașul 
incomod al unei dispute relativ 
lente, relativ echilibrate, fără rea
lizări remarcabile. Din cînd >în cînd, 
Lucaci, doar, a animat jocul prin

incursiunile sale pe extremă, iuți, 
derutante, încărcate de periculozi
tate. A fost, poate, atuul învin
gătorilor, cantitatea determinantă 
care pusă în balanță a înclinat-o, 
în mod fericit, în favoarea lor.

Pentru că Lucacl a deschis sco
rul acestei întîlniri. Era min. 45, a 
driblat, inspirat trei adversari, pa
ralel cu linia de fund, și, dintr-un 
unghi greu, a șutat cu efect, păcă-

ARTA DE A ÎMBĂTRlNI...

UN PUNCT PREȚIOS PENTRU OASPEȚI
STEAUA 2(1)

u. T. ft. 2(0)

Steaua și U.T.A. au oferit aseară 
surprinzător de restrînsului public 
prezent în tribunele de la „23 Au
gust" o partidă destul de agreabilă, 
îndeosebi în repriza secundă, cînd 
ritmul de joc a fost mai susținut, 
iar fazele de poartă mai numeroa
se și totodată mai dramatice. Se-

Steaua revine, însă, 
de o bună prestație 
mijlocași (Dumitru se 
eîteva pase excelente, 
o adevărată revelație 
trunderile sale), controlează 
apropiindu-se frecvent și 
de poarta oaspeților. Inevitabilul se 
produce în min. 26, cînd. la o cen
trare a Iui Năstase, Voinea reia pes
te portarul Vidac, dar Pojoni îm
piedică, pentru moment, golul, res- 
pingind mingea cu mina pe deasupra 
barei. Penaltyul 
Tătaru.

Imediat după

și, beneficiind 
a cuplului de 
remarcă prin 

iar Ion Ion —
— prin pă- 

jocul, 
periculos

este transformat de
pauză. în min. 46,

Stadionul „23 August”, în nocturnă ; teren bun dsStadionul „23 August”, în nocturnă ; teren .bun de joc ; timp frumos; 
spectatori, aproximativ 10 500. Au marcat : TĂTARU (min. 26, din lovitură 
de la 11 m), ION ION (min. 46), SIMA (min. 51) șl POJONI , (min. 62). Raport 
de cornere : 5—6. Raportul șuturilor la poartă : 17—10 (dintre care pe spa
țiul porții : 8—4).

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Smarandache, Negrea, Cristache — 
Dumitru. ION ION — PANTEA, Tătaru, Voinea, Năstase (min. 53 Răducanu).

U.T.A. : Vidac — Birău, Schep, POJONI, popovicl — Petescu, DO* 
MIDE — Condruc (min. 6S Axente), Kun, BROȘOVSCHI,

A arbitrat : CONSTANTIN GHIȚA (Brașov) ***, 
de Tr. Moarcăș (Brașov) și Ion chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : Popovicl.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steaua — U.T.A. 3—0

SIMA.
ajutat la linie

dreaptă a lui Condruc, pe care Si
ma a reluat-o In gol. 11 minute mai 
tîrziu, Pojoni restabilește egalitatea 
dintr-o lovitură liberă de la circa 
de metri, mingea strecurîndu-se 
sub Haidu în plasă (de altfel, și la 
golul anterior, portarul stelist a 
vut partea sa . de vină). In 
15—20 de minute de joc aplaudat de 
public. U.T.A. ar fi putut obține 
chiar avantaj, căci de ocazii n-a 
fost lipsită. Finalul va aparține, 
însă, din nou echipei militare, fără 
ca aceasta să mai reușească victo
ria care i-a fost Ia un moment 
atît de aproape. Ținînd seama 
întreaga desfășurare a partidei, 
zultatul de egalitate ne apare — 
tuși — ca fiind mai echitabil.

Arbitrajul brașoveanului C. Ghițâ 
s-a situat sub nivelul Ia care ne o- 
bișnuise. Printre alte decizii greșite 
ale sale în acest meci a fost și aceea 
(din min. 
liberă de 
rădenilor 
randache

25 
pe

a-
aceste

dat
de

re- 
to-

38) de a acorda lovitură 
la 16 metri 
la un henț 
îl comisese

Constantin

în favoarea a- 
pe care Sma- 
în careu !

FIRANESCU

toasă de victorie, echipa bucureș- 
teană forțează încă din start și în 
min. 5 se află foarte aproape de des
chiderea scorului, dar Pojoni îm
piedică acest lucru, scoțînd mingea 
de pe linia porții la un șut al lui 
Năstase. După acest început domi
nat de gazde, arădenii echilibrează 
un timp jocul, avînd chiar posibili
tatea să înscrie, în min. 15, cînd 
Condruc a întîrziat cîteva secunde 
șutul din interiorul careului bucu- 
reștenilor. suficiente fundașului Cris
tache pentru a trimite, în ultimă in
stanță, mingea în corner.

Steaua 
(cursă 
Ion Ion. . ____ T___ ___ ,_
rabil din marginea careului), lăsînd 
impresia că va obține o victorie le
jeră (care ar fi fost cea de-a doua 
din acest retur). Dar, în continua
re. partida ia o turnură neaștepta
tă. Cu spectrul înfrîngerii în față, 
arădenii ies din ce în ce mai cura
jos la atac, acționează spectaculos și 
eficace și cei care trec prin mo
mente de dificultate sînt acum bucu- 
reștenii. Oaspeții reduc din scor în 
min. 51, la o centrare de pe partea

îșl
frumoasă în adîncime a iui 

încheiată cu un șut impa-

majorează avantajul
A. 8. fc. 1(1)

WlD 1(0)

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon)
Situate ca poziție în clasament Ia 

limita dintre cele două divizii, gaz
dele au intrat pe teren cu gîndul 
că nu au voie să piardă un meci ho- 
tărîtor, cu caracter de sentință. De 
cealaltă parte, feroviarii giuleșteni, 
nici ei într-o situație prea roză în 
actualul final de campionat, au por-

GAZDELE S-AU DETAȘAT 
ÎNCEPUT

F.C. CONSTANTA 3(2)

CONSTANȚA, 13 (prin telefon)
Cum Jiul atinsese punctajul liniș

titor încă de duminică, meciul a- 
cesta interesa numai echipa gazdă. 
Și nimeni nu-și făcuse prea mari 
griji în privința localnicilor, pen
tru că oaspeții veniseră fără patru 
oameni de bază. (Mulțescu, Cotor- 
mani, Naidin și G. Stan, reținuți la

bun : 
apro- 
TUR- 
(min.

, MAR- 
CULESCU (min. 49). Raport de 
cornere : 9—2. Raportul șuturilor 
la poartă : 32—7 (pe spațiul por
ții : 16—2).

F. c. CONSTANȚA : Ștefănescu
— GHIRCA, Antonescu, Bălosu, 
Nistor — Constantinescu, OPREA
— TĂNASE. MĂRCULESCU, Ca
raman (min. 67 Mlhu), TURCU 
(min. 60 RADULESCU).

JIUL : I. GABRIEL — Onuțan, 
Tonca. GEORGESCU, Dodu (min. 
66 costyal) — STOCKER, urmeș
— Caramalis, Llbardi, Roznai. 
Szabados.

A arbitrat GH. LIMONA 
★ * *
★ *. ajutat la linie de C. Petrea 
și Gh. Melos (toți din Bucu- 
rești).

Cartonașe galbene : Stocker.
Cartonașe roșii : nici unul.

. Trofeul Petscbovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Cons

tanța — Jiul 3—0 (2—0).

Stadionul 1 Mai ; teren 
timp excelent ; spectatori, 
ximativ 14 000. Au marcat: 
CU (min. 2), CARAMAN 
9). STOCKER (min. 23) și 
CULESCU (min. 49). 1----

Petroșani pentru examene) și, mai 
ales, pentru că în ultimele jocuri 
disputate acasă, echipa lui Hașoti 
înscrisese nu mai puțin de 13 go
luri ! în acest context de ordin 
moral, startul puternic al lui F. C. 
Constanța trezește în tribune chiar

iluzia unui scor astronomic. Tănase 
făcuse o cursă foarte bună, obți
nuse un corner pe care tot el îl 
executase precis și Turcu, venit pe 
partea dreaptă, reluase cu latul, pe 
unghiul lung, în plasă, după numai 
100 de secunde de joc ! Peste șapte 
minute, neatenția lui Urmeș, la 
degajarea portarului său, va fi spe
culată prompt de Caraman, care, 
de la circa 18 m, se duce singur 
și trimite cu efect pe unghiul lung. 
Erau numai două goluri, dar con- 
stănțenii sprintaseră în acest prim 
sfert de oră și gîndul că totul va 
fi atît de ușor îi deconectează prea 
repede, fapt de care profită echipa 
din Valea Jiului. Și într-unul din 
puținele sale momente ofensive, Li- 
bardi „filtrează11 o minge la cen
trul terenului, îl deschide pe Roznai, 
acesta îl găsește bine pe Stocker 
care, lăsat liber de Antonescu, șu- 
tează frumos la colț, reducînd 
scorul.

Va fi un semnal de alarmă pen
tru echipa gazdă. Un semnal bine 
recepționat, pentru că imediat după 
golul primit, și mai ales după 
pauză, gazdele vor ataca din nou 
serios. Vor rata prin Tănase (min. 
37) și Mărculescu (min. 40), vor în
scrie, în min. 49 (centrează Tănase, 
Tonca este neatent și Mărculescu 
reia din apropiere), după care vor 
mai avea cîteva ocazii foarte bune, 
rămase, însă, nefructificate pentru 
că portarul Ion Gabriel se dove
dește inspirat (min. 51, 65, 75 și 86) 
sati pentru că atacanții constăn- 
țeni nu urmăresc prea atent efectul 
șuturilor lui Oprea.

în toată această repriză secundă,. 
Jiul nu face în atac decît figurație. 
Are o singură mare 
66, cînd Antonescu, 
lărește, dar Roznai, 
reu, semiluftează și 
terVine prompt.

Mircea

ocazie, în min. 
greșește copi- 
scăpat în ca- 
Ștefănescu in-

M. IONESCU

Stadionul t,23 August" ; teren 
bun : timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 10 000. Au marcat : 
LUCACI (min. 45), MOLDOVEA- 
NU (min. 69) și MOLDOVAN 
(min. 80). Raport de cornere : 
8—2. Raportul șuturilor la poartă: 
19—14 (ne spațiul porții ; 5—8).

SPORTUL STUDENȚESC : SU
CIU — tanasescu, kraus, 
M. Sandu, Manea — Chihaia (min. 
73 Culda), Ciocirlan — Leșeanu, 
O. Ionescu (min. 90 Cazan), MOL- 
DOVEANU. LUCACL

PETROLUL : M. ionescu — TU- 
dori-e (min. 55 Oprișai 
CIUPITU, Gruber 
Cosarec — Dincuță, .. 
CONSTANTIN (min. 61 
MOLDOVAN. /

A arbitrat : O ____
Mare) *** *>. ajut 
de V. Grigorescu (C, 
I. Hristea (Alexandria)„

Cartonașe galbene : M. Sandu 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Sportul

studențesc — Petrolul 2—1 (l—0)

poziție liniștită în clasament. Echi
pa ni s-a părut mai îndrăzneață în 
prima repriză cînd l-a avut pe 
I. Constantin în efectiv (de altfel, 
cîteva șuturi i min. 31 Moldovan, 
min. 37 I.
40, Crîngașu, 
lui Suciu). Sportul studențesc a că
pătat aplomb după pauză, cînd sco
rul i-a fost favorabil, cînd știrile 
venite pe calea undeloi' de pe cele
lalte stadioane i-au dat iluzia unei 
perspective ieșite din comun.

Și într-adevăr, după 90 de mi
nute, Sportul studențesc arunca de 
la pieptul său, după atîta amar de 
vreme, lanterna roșie.

Ion CUPEN

Constantin min. 
i-au dat emoții

In cela 180 da minute da fotbal vâzut asearâ CT.V.-ul 4 nocturna) 
am avut Impresia ca pa gazon sa Joacfl, Intr-un fel, drama bâtrî- 
nețll. Vâ veți gîndl, probabil, câ această Impresie a fost produsă 

în primul rind de U.T.A., care fșl clștlgase, eu ani In urmâ — mai mult 
prin eleganță, decît prin vîrstâ — distincția „bătrînel doamne’.

E adevărat, aseară, U.T.A. a lăsat Impresia că îșl trăiește crepus
culul. Spre sfîrșitul primei reprize, arădenii păreau resemnați. Era evi
dent pentru toată lumea că ciclul echipei este gata să se încheie. Po
vara amintirilor din anii de glorie ai Feyenoord-uiui se făcea tot mai 
mult simțită. Și totuși, după pauză, U.T.A. a știut să-și onoreze băț/i- 
nețea. în numai un sfert de oră, ea a demonstrat că se poate îmbățHni 
frumos. în acele momente, U.T.A. a scos din vitrina cu amintiri cîteva 
din bijuteriile sale de familie. Broșovschi a reușit două-treî arabescuri 
care ni l-au amintit pe fostul junior internațional. Domide a „culcat" 
cîteva mingi în stilul atît de drag englezilor lui Brian Glanville, pentru 
ca spre sfîrșitul meciului să reușească acea superbă lovitură de cap de 
oe vremea lui Tommy Lawton. în sfîrsit, Kun și Pojoni ^au apelat Ia 
uneltele lor mal vechi, uitînd că U.T.A. e, totuși, la ceasul apusului. 
Intr-un cuvînt, acest 2—2 cu Steaua a fost revolta unei echipe care g 
vrut să părăsească frumos acest campionat atît de greu pentru supor
terii alb-roșiilor.

O formă de bătrînețe mai puțin frumoasă ne-a oferit, Insă, mai 
tînăra echipă a Universității clujene. în meciul cu Dinamo, fostele „șepci 
roșii" au manifestat o resemnare vecină cu forfait-ul. Veți spune, poate, 
că firele albe de pe tîmolele unui Remus Cîmpeanu, Solomon sau Pexa 
ii retrag simpaticului „U" dreptul de a se mai numi o echipă tînără. 
Dar. între bătrînii din apărare si foarte tinerii din atac n-a existat nici 
o diferență la capitolul generozității în efort. Universitatea din Cluj s-a 
mișcat greu, ca pe picioroanqe, stînjenită de cea mai mică replică a 
adversarului său. Ea a deschis bulevarde fără precedent în aria apă
rării sale, pe unde Lucescu a reușit, în numai 90 de minute, să uite 
toate necazurile pe care forma sportivă i le-a provocat în cursul acestei 
primăveri. Cele zece contraatacuri dinamoviste (sau poate chiar mai pu
ține) s-au încheiat cu cinci goluri pe care manualele de fotbal re
fuză să le mai ofere copiilor spre exemplificare, deoarece asemenea si
tuații sînt realmente de domeniul excepțiilor.’

Universitatea Cluj încheie astfel un nou ciclu? I.Șepcile roșii" nu în
registrează, în generai, o bătrînețe fiziologică, ci una, mai curind, de 
uzură psihică. Suporterii lor știu că, o dată la cinci ani, echipa trece 
prin momente grele. Ei s-au obișnuit cu gîndul că ștafeta se schimbă 
cu destule dificultăți. Dar, de fiecare dată, ei constată cu uimire și cu 
un optimism (întotdeauna) neașteptat că „U" reușește, printr-un miracol 
greu de explicat, să prezinte fotbalului românesc una dintre cele mai 
bune echipe de juniori. Atunci, suporterii „șepcilor roșii" uită povestea 
ciclurilor și încep să spere, trăgînd din pipa mereu aprinsă a bătrinului 
„U" al lui Șepci și Luca.

Ioan CHIRILA

m_L. Mierluț. 
-• Crîngașu, 

Pisău, I, 
..___ Pîrvu),
ANltfffib (Satu 

. linie
cu (CMlKa) șl 
andria))^^

lindu-l pe Mihai Ionescu: 1—0.
Golul al doilea (min. 69) a venit 
tot în poarta ploieșteană, Moldo- 
veanu trăgînd năpraznic, la colț, 
de Ia 25 m. Cu zece minute înainte 
de final, Moldovan a primit o min
ge în careu, pirțjetă rapidă și șut 
puternic, de la 14Im, sub bară; 2—1, 
deci, un raport de goluri mai con
form cu realitatea.
' Petrolul — acvfeînd deruta unui 
meci nereușit în etapa precedentă, 
pe teren propriu (N. Ionescu a fost 
îndepărtat din echipă) — a luptat 
cu un elan estompat și de sentimen
tul obiectiv pe care-1 poate da o

VICTORIA TEHNICII SI A CONTRAATACULUI
1

„Uu CLUJ 1(0)

DINAMO 5(D

CLUJ, 13 (prin telefon)
Este lesne de înțeles ‘cit de im

portantă era această întîlnire. Pe 
de o parte, universitarii clujeni a- 
veau neapărată nevoie de ambele 
puncte puse în joc pentru a aspira 
la rămînerea în Divizia A. Pe de 
alta, Dinamo se gîndea și ea tot Ia 
o victorie, care o menținea în lup
ta pentru cucerirea titlului. Așa 
stînd lucrurile, cei 22 de jucători 
au angajat partida cu o oarecare 
precauțiune, dar în același timp cu 
multă dîrzenie. Primele minute au 
aparținut gazdelor, care au 
inițiativa, au atacat cu mai 
convingere și au beneficiat 
teva ocazii de gol. în acea primă 
parte â întîlnirii, cînd' clujenii se

avut 
multă 
de cî-

REMIZA D£ LUPTA, ECHITABILĂ
te multe momente de^qFții în tri- preia treptat inițiativa si prima ac
țiune.

Bucureștenii au un start mai bun 
și chiar în primul mi«ut au ocazia 
să deschidă scorul, în urma unei 
combinații la executarea loviturii de 
începere, dar acțiunea frumos creată 
de Dumitriu II și destinată Iui Nea
gu spre finalizare este neutralizată

Stadionul „23 August" : teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 15 000. Au marcat: CANIARO (min. 15) și MARIN STELIAN (min. 84). 
Raport de cornere : 13—3. Raportul șuturilor la poartă : 19—16 (pe spațiul por
ții : 8-8).

A. S. ARMATA î NAGEL — Szolldsî, UNCHIAȘ. Ispir, Czako — VA
RODI (min. 60 Fazekaș), Boloni — Caniaro, Naghi, MUREȘAN, Hajnal (min. 
84 Sultănoiu).

RAPID : Răducanu — Pop. BOC, FI. Marin, Codrea — Savu (min. 46 
ROTARU, M. STELIAN — NĂSTURESCU, DUMITRIU II (min. 77 Petreanu), 
Neagu, Dumitriu III.

A arbitrat PETRE SOTIR (Mediaș) ***★, ajutat la linie de A. 
Tudor (Sibiu) și I. Anghelini (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : A.S.A. Tg. Mureș — Rapid 3—1 (1—0).

Stadionul „23 August" : teren

..... \
nit de la ideea că a miza exclusiv 
pe apărare înseamnă a renunța de 
fapt la orice șansă de a obține mă
car punctul de aur al remizei. De 
aici a rezultat o luptă de o dîrzenie 
puțin obișnuită, dar sportivă, cu 
faze pline de dinamism și cu foar-

de Inspirata inteivenție a lui Nagel, 
care înlătură, pericolul golului și cu 
aceasta poate chiar pe acela al unei 
înfrângeri timpurii. Oaspeții se men
țin în atac și încearcă în minutele 
următoare poarta de la distanță, 
dar fără succes, A.S. Armata este 
surprinsă, nesigură un timp, apoi

S.C. BACA» 2(1)

STEAGUL ROȘU 0(0)

BACÂU, 13 (prin telefon)
După cum a început îritîlnirea 

și s-a desfășurat jocul în peste o 
jumătate de oră, se părea că me
ciul nu va depăși mediocritatea, 
fiindcă înaintașii nu reușeau să 
creeze faze mai deosebite, nici nu 
șutau la poartă. Fazele erau con
struite cu încetinitorul, brașovenii 
făceau o apărare „om la om“ în 
jumătatea lor de teren, iar băcă
uanii se angrenaseră în acest joc 
de uzură fără nici o perspectivă. 
Dar, a venit min. 36, cînd, după 
nenumărate pase la mare distanță

de

inițiativa și prima ac
țiune ofensivă închegată a sa îi adu
ce și satisfacția deschiderii scorului i 
în min. 15, Caniaro. bine lansat de 
Varodi, expediază cu putere un sut 
cu exteriorul. în colțul lung al por
ții lui Răducanu și... 1—0. In con
tinuare,^ jocul se menține mai mult 
îm jumătatea de teren a bucurește- 

, formația militară avînd cîte- 
majora scorul, 
și Czako, 
întîlnind

nilor, 
va ocazii bune de a 
prin Mureșan. Varodi 
tul acestuia din urmă 
în min. 42.

Tn partea a doua a 
diștii acționează __ ___
aplomb, mai lucid și mai periculos. 
Ei au golul egalării, tn min. 57, în 
piciorul lui Năsturescu. care ratează 
însă — singur cu Nagel — și apoi, 
tn min. 60, în vîrful bocancului lui M. 
Stelian care trage 
poarta goală. Șapte ___ __
tîrziu este rîndul lui Dumitriu II 
să dea fiorî tribunelor, dar inter
venția de ultim moment a aceluiași 
Nagel este din nou salvatoare. Fina
lul meciului aparține aproape în to
talitate oaspeților, care, după repe
tate și infructuoase încercări de 
egalare, reușesc să înscrie. în min. 
84, prin M. Stelian, obținînd, astfel, 
la capătul puterilor și al speranțe
lor, o remiză meritată.

Mihai IONESCU

partîdei, 
cu mai

șu- 
bara

rapi- 
mult

în bară, cu 
minute mai

DOUĂ REPRIZE CU ASPECT DIFERIT
de poarta Iui Adamache, Hrițcu a 
expediat puternic balonul în bară, 
de unde a revenit la Dembrovschi 
care l-a pasat lui Băluță, și extre
ma stingă băcăuană a reluat min
gea în plasă, 
parcă resorturi 
tul jocului s-a 
fluierul final 
minat perioade 
brovschi și colegii săi 
multe faze frumoase la poarta ad
versă și au mai fructificat una din
tre ele. Replica brașovenilor s-a 
situat pe linia obișnuită a echipe-

Golul a declanșat 
nevăzute și aspec- 

schimbat. Pînă la 
S. C, Bacău a do- 
îndelungate, Dern

au creat

Stadionul 23 August ; teren bun ; timp frumos : spectatori, aproxi
mativ 6 000. Au marcat : BALUȚA (min. 36) șl DEMBROVSCHI (min. 64). 
Raport de cornere : 10—5. Raportul șuturilor la poartă : 20—6 (pe spațiul 
poiții -sn~3)BACAu. GWță _ MIOC, CATARGIU, MARGASOIU, Comănescu 
— HRIȚCU (min. 8l Vătafu), Duțan — Pană, DEMBROVSCHI, ENESCU, BA
LUȚA (min. 81 Florea).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — ANGHELINI, Jenei, OLTEANU, 
Hîrlab — Cadar (min. 71 Zotincă), MATEESCU — Anghel (min. 46 Balint), 
PESCARU, Ghergheli, Gyorfi.

A arbitrat: C. DINULESCU ajutat la linie de Șt. Lazar
și GIi. Dragomir (toii din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Steagul roșu 1—0 (0—0).

lor ce evoluează în deplasare î 
s-au apărat cu dîrzenie și au de
clanșat, prin Pescaru și Gyorfi, 
rare contraatacuri.

Prima repriză s-a jucat lent, deși 
băcăuanii au avut, în general, ini
țiativa, au obținut cîteva cornere 
rămase însă fără rezultat. In a- 
ceastă perioadă au fost create pu
ține situații la ambele porți, pînâ 
în min. 36, cînd Băluță a deschis 
scorul, pînă la pauză, și apoi, în 
continuare, în repriza secundă, ni
velul jocului a crescut, datorită, în 
special, gazdelor care au hărțuit a- 
părarea adversă, ereîndu-și multe 
ocazii de a-și mări 
ceasta s-a întîmplat 
cînd Hrițcu a făcut 
centrul terenului și 
apropierea careului 
Dembrovschi care, o 
careu a șutat năpraznic Ia „vinclu1 
și balonul s-a oprit în 
ultimele 20 de minute 
localnicilor s-a accentuat 
brovschi, Pană și Enescu 
reușit să înșele vigilența lui Ada- 
mache.

avantajul, 
în min. 

o cursă 
ajungînd 
a pasat 
dată intrat
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dominarea 
însă Dem- 
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Pompiliu VINTILA

arătau hotărîți să nu părăsească 
terenul învinți, Dinamo fiind echi
pa care se apăra, nimeni nu putea 
anticipa succesul deplin al bucu- 
reștenilor, cu scorul categoric 
5—1, din final!

Treptat, văzînd că forța ofen
sivă a studenților scădea pe măsu
ră ce acele cronometrului înaintau, 
dinamoviștii, care pînă atunci îi 
aveau avansați numai pe Dumitra- 
che și I.ucescu (Sălceanu și Moldo
van acționînd mai mult în linia ă 
doua), au ieșit cu mai multă în
drăzneală la ofensivă, devenind din 
ce în ce mai periculoși. Arma lor 
a fost simplă, dar eficace i contra
atacul. într-o asemenea manieră au 
și reușit să deschidă scoruț în 
42, prin Nunweiller, în urma 
combinații fulgerătoare și de 
finețe. La reluare, conduși cu 
studenții, firesc, au atacat cu 
forțele, încercînd restabilirea 
lității. In același timp însă au ne- 
glijttt defensiva, fapt de care au 
profitat din plin atacanții dina- 
moviști. Și astfel, în min. 49, după 
o combinație între Nunweiller și 
Dumitrache, ultimul pătrunde și 
înscrie plasat pe lingă Ștefan. Din 
acea clipă, pe teren există o sin
gură echipă, Dinamo, care — su
perioară tehnic — controlează în 
totalitate jocul. Uneori, oaspeții se 
lasă dominați, dar zvîcnesc pe con
traatac și punctează cu precizie. 
Minutul 62 aduce al treilea gol al 
oaspeților, autor Lucescu, (plecat 
dintr-o discretă poziție de ofsaid), 
tot el avînd meritul înscrierii și 
ultimelor d'ouă goluri (min. 70 și 
72), cînd a reușit să-i dribleze ușor 
pe fundașii centrali ai echipei clu
jene.

Ca o palidă consolare, studenții 
reușesc să înscrie „golul de onoare1" 
prin Uifăleanu (min. 80), care și-a 
ridicat o minge în careu și tot el a 
reluat-o cu capul în poartă, Con-

stantinescii Intervenind cu întîr- 
ziere. Această înfrîfigere pe -teren 
propriu (care egalează ca proporții 
acel scor, stabilit de Universitatea 
Craiova la București cu Steaua), a 
demonstrat, dacă mai era nevoie, 
că în momentul de față, jocul de 
contraatac a devenit o axiomă 
fotbalului modern. Si Dinamo

a 
a 

demonstrat aici la Cluj că rămîne 
una dintre formațile noastre card 
știe să efectueze cel mai bine ac-

min. 
unei 

mare
1-0, 
toate
ega-

Stadionul Municipal ? teren bun: 
timp frumos ; spectatori, apro
ximativ 8’ 000. Au marcat : NUN
WEILLER (min. 42). DUMITRACHE 
(min. —
70 și 
(min. 
12—6. 
ta : 
5—9).

„U‘* : 
lomon, 
nea — 
teanu).

DINAMO :
— G. SANDU. DOBRĂU,
Lucută — Sătmăreanu H, R. 
NUNWEILLER — Sălceanu. MOL- 
DOVAN (min. 85 Doru Popescu), 
DUMITRACHE, LUCESCU (min. 
74 Fl. Dumitrescu).

A arbitrat NICOLAE RAINEA 
(Bîrlad) *★★★★, ajutat la linie 
de Gh. Blau și I. Boroș (ambii 
din Timișoara).

Cartonașe galbene î Moldovan 
și Dumitrache.

Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : „U« — Di

namo 1—0 (0—0).

49) și LUCESCU (min. 62, 
72), respectiv UIFĂLEANU 
80). Raport de cornere : 

Raportul șuturilor Ia poar- 
19—15 (ps spațiul porții :

Stefan — Crețu. Pexa, so- 
Cîmpeanu — ANCA, Fa- 
Barbu (min. 56 M. Mun- 
Uifăleanu. LICA. Coca.

CONSTAN TINESCU
DINU.

II,

țiunea 'de surpriză, de surprindere . 
pe picior greșit a adversarului. Nu 
este însă mai puțin adevărat că la 
0—2 întregul rezervor de moral al 
gazdelor s-a golit. Pentru „alb*ne- 
gri", nu 
scorul.

mai interesa de acum

Gheorghe NERTEA

DUPĂ 3-0, FINAL CU EMOȚII

PITEȘTI, 13 (prin telefon).
Puțin a lipsit ca această partidă, 

(în care F.C. Argeș conducea lejer 
în min. 49 cu 3—0 ’ și lăsa impresia 
că va mal marca cel puțin un gol 
sau două) să se încheie eu un rezultat 
surpriză 1 De altfel, surprinzător este 
și acest 3—2 care, într-un fel, ar 
părea a nu reprezenta fidel cursul 
jocului. Cu toate acestea trebuie să 
spunem că pînă în minutul deschi
derii scorului, adică în minutul 35, 
formația care se dovedise mai în 
formă, care acoperise mai bine te
renul și atacase mai periculos era 
C.F.R.-uI. Golul înscris de Roșu 
după o combinație foarte reușită cu 
Troi, la care a contribuit și Dobrin, 
a însemnat o adevărată descătușare 
pentru formația campioană, 
bia din acel moment 
teren adevăratul F.C. Argeș, de 
bia din acel moment 
tribunele 
revine, și LU unuwc «u mcui 
Iar după ce Roșu a majorat scorul 
la o fază 
fost și el .
mente fierbinți pe frumosul stadion 
piteștean. In acel minut 42 notăm 
atacuri și contraatacuri la o poartă 
și la cealaltă. Mai întîl C.F.R.-uJ

De
a apărut

a- 
pe 
a-
Și 

îșl
au început

să simtă că echipa lor 
ca urmare au încurajat-o.
în care din nou Dobrin a 

prezent, au existat mo-

prin același 
plonjează la 
pentru ca în 
atac al argeșenilor, atac condus de 
Roșu, Roman să trimită mingea în 
corner. Repriza avea să se încheie 
cu o fază care cerea penalty i Troi 
a fost evident faultat 
Vișan, dar arbitrul nu 
și... a pierdut o stea.

După pauză situația 
primei reprize. Formația care- înce
pe bine este F. C. Argeș (M. Po
pescu mărește scorul In min. 49, dar 
coautor al golului poate fi numit și 
Moldovan, portarul intrat în locul 
lui Gadja). încă vreo zece minute, 
F.C. Argeș se menține în atac, se 
joacă „de-a șoarecele și pisica" cu 
adversarii săi și prea sigură pe vic
torie și pe diferența care o acope
rea începe să cedeze teren. Mai în- 
tîi Adam trece foarte frumos de 
Barbu și se îndreaptă apoi nestin
gherit spre poarta lui Stan, redu- 
cînd scorul (min. 67). Din nou piteș- 
tenii se joacă, pasează de la unul la 
altul, tribunele sînt mulțumite, a- 
plaudă, dar acțiunile de- atac ale pi- 
teștenilor nu mal au consistență, si, 
dimpotrivă, tot mai periculoși devin 
feroviarii. Ei aveau să marcheze al 
doilea gol, în min. 80, prin Cojoca- 
ru, urcat pînă în linia de atac a 
echipei sale. Pe scurt, un meci inte
resant, dar de o valoare mai scă
zută decît ne-am fi așteptat.

Petrescu, apoi Stan 
picioarele lui Adam 
clipa următoare ia un

în careu de 
a intervenit
este Inversă

Mircea TUDORAN

timp foarte bun spectatori, aproxi- 
și 41), M. POPESCU (min. 49), ADAM

Stadionul 1 Mai ; teren excelent;
mativ 10 000. Au marcat : ROȘU (min. 35 , —
(min. 67). COJOCARU (min. 80). Raport de cornere : 6—1. Raportul șuturilor 
la poartă : 21—11 (pe spațiul porții : 8—7).

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigițlea (min. 18 Nedelcu), BARBU, VLAD, 
Olteana — Mustățea, M. popescu — Trol, ROȘU (min. 60 Prepurgel), Dobrin, 
Jercan.

C.F.R. : Gartia (min. 46 Moldovan) — Lupu, Dragomir, VIȘAN, Roman 
— M. Bretan, COJOCARU, Tegean (min. 53 Penzeș) — BUCUfi, Adam, 
PETRES CU.

A arbitrat VICTOR PADUREANU *** *, ajutat la linie de An
ton Munich și C. Dragotescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Gadja șl Troi.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș -J C.F.R. 0—0.
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