
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ, 

GENERALUL SANGOULE LAMIZANA
Programul vizitei oficiale pe care 

o lac?. In țara noastră președintele 
Republicii Volta Superioară, general 
.Sangoule Lamizana, a cuprins, joi 
dimineața, o întâlnire cu colectivul 
Uzinei de autocamioane din Brașov, 
una din cele mai puternice unităii 
ale industriei noastre constructoare 
de mașini. A fost un nou prilej - pen- 
iru oaspeți de a cunoaște momente 
din munca pentru făurirea unei in
dustrii socialiste moderne, a unei 
economii dinamice.

Salutați, ca ți în ziua precedentă, 
cu multă căldură de brașoveni, oas 
peții străbat străvechiul oraș, In- 
dfepțîndurse, spre uzină. în. întâmpi
narea lor au venit Constantin Cîr- 
țîcă, primarul municipiului, alte ofi
cialități locale, reprezentanți ai con
ducerii întreprinderii, numeroși mun
citori.

Dppă ce iau cunoștință de prin
cipalele realizări, de preocupările ac
tuale tde acestei întreprinderi re
prezentativă pentru industria noas
tră constructoare de mașini, direc
torul general adjunct al uzinei, ing, 
Octav Căpitanu, îi invită pe oaspeți 
«să- viziteze uzina unde anual se pro
duc 36 000 de autocamioane cu mo
toare clasice cu benzină sau Die- 
Xși, eu diferite capacități. într-o 
mare varietate de tipuri.
.La încheierea vizitei, șeful statu

lui voltez a felicitat călduros colec
tivul întreprinderii pentru realizări
le sale și 
noare.

a semnat în cartea de . o-

★
în Capitală, președintele 
Volta Superioară, gerie-

Reîntors
Republicii _ _______
ral Sangoule Lamizana, a vizitat în 
cursul după-amiezii de joi Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Președintele Republicii Volta Su
perioară și-a exprimat profundele 
sale sentimente de stimă, respect și 
■apreciere față de gloriosul trecut 
ai României, de prezentul său lumi
nos. La plecare, a notat în cartea 
de onoare a muzeului s .,România 
ipbate fi mîndră de istoria sa. Re
voluția oferă binefaceri poporului, 
ea conferă astăzi o nouă imagine 
țârii care a suferit atîl'.

Joi după-amiază s-au încheiat con
vorbirile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republioii Volta Su
perioară, generalul Sangoule Lami
zana.

La convorbiri au participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare: și apelor, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României la

★ ★
La Palatul Consiliului de Stat. în 

după-amiaza zilei de 14 iunie, a a- 
yut loc ceremonia semnării Decla
rației solemne comune a Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Volta Superioară.

Declarația solemnă comună a fost 
semnată de președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu. și preșe
dintele Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana. Docu
mentul poartă, de asemenea, sem
năturile miniștrilor afacerilor ex
terne -ai celor două țări — George 
Macovesou și Joseph Cenombo.

La. ceremonie au fost de față to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mlzil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dânălache. Emil Drăgănes
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica,: 
Ștefan Voitec, Mlroa Constantines- ■ 
cu, Mihai Gere, Ion loniță, Ion Pă
tați. Ștefan Andrei, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai guvernului și alte per
soane oficiale, precum și Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul țării noas
tre în Republica Volta Superioară.

Au fost prezenți Tiemoko Marc 
Garango. ministrul finanțelor și co-

Ouagadougou, precum și consilieri și 
experți.

Din partea volteză au fost pre- 
zenți dr. Joseph Conombo, ministrul 
afacerilor externe, Tiemoko Marc 
Garango, ministrul finanțelor și co
merțului, Felix Tiemtaraboum, mi
nistrul tineretului și sportului Pier
re Ilbondo, ambasadorul Voltei Su
perioare la București, Gregoire Nana, 
deputat în Adunarea Națională, 
Francois Sekone, directorul afaceri
lor politice în Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și alte persoane o- 
ficiale.

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat s-au desfășurat într-o atmos
feră de stimă și respect reciproc, 
de deplină înțelegere și prietenie.

★
marțului, Felix Tiemtaraboum, mi
nistrul tineretului și sportului, Pier
re Ilboudo, ambasadorul Republicii 
Volta Superioară la București, Gre
goire Nana, deputat în Adunarea 
Națională, Francois Sekone, directo
rul afacerilor politice în Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și cele
lalte persoane oficiale care l-au în
soțit pe președintele Republicii Vol
ta Superioară în vizita sa în Româ
nia.

După semnarea Declarației solem
ne comune. în aplauzele celor pre
zenți. președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Sangoule Lamizana 
își string mîinile îndelung, cu căl
dură, se îmbrățișează,

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au rostit alocuțiuni.

★
Președintele Republicii Volta Su

perioară. general Sangoule Lamiza
na. a oferit joi un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Volta Superioară.

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

ANUL XXIX — Nr. 7444 4 PAGINI 30 BANI f Vineri 15 iunie 1973

ÎNAPOIEREA DELEGAȚIEI C.N.E.F.S.

DIN CĂLĂTORIA ÎNTREPRINSĂ

CHINEZĂ

Virsta fragedă nu exclude indemînarea in regim de viteză, demonstrează 
micul baschetbalist aflat in plin dribling. La Suceava, publicul va avea 
prilejul să aplaude din nou evoluția participanților la tradiționalul Fes

tival al minibaschetbaliștilor

LA FESTIVALUL NAȚIONAL DE MINIBASCHET

PESTE Î00 DE PARTICIPANTI 
DIN 3î DE JUDEȚE?

terul nostru Paul Ro- 
moșan intr-una din sec
țiile I.I.S. Progresul-in- 
călțăminte, din Capitală

Faptul că exemplul 
„Dîmboviței" nu a ră
mas izolat ne dovedește 
și ilustrația de față,
surprinsă de fotorepor-

Aflat la ediția a.yll-a, Festivalul 
național de minibaschet va cunoaș
te o amploare cu totul deosebită, 
concretizată, in primul rind. prin 
numărul mare al participanților. Tn- 
tr-adevăr, de luni pină miercuri, 
șase terenuri din Suceava vor găz
dui peste 60 de echipe, însumind 
mai mult de 700 de minibaschetba- 
liști din 37 de județe ale țării ! Fe
derația de specialitate, CJEFS Su
ceava și comisia de baschet a jude
țului au luat măsuri pentru ca a- 
ceastă sărbătoare a micilor spor
tivi (se știe, minibaschetul este 
practicat de elevi între 8 și 12 ani) 
să se bucure de succesul meritat. 
Important de precizat că, în afara 
meciurilor propriu-zise, Festivalul 
va cuprinde expoziții și concursuri 
de desene, poezii și cîntece, o de-

monstrație în centrul orașului (în 
nocturnă), gală de filme, vizitarea 
monumentelor istorice și a locu
rilor de interes turistic din apro
pierea orașului, foc de tabără în in
cinta Cetății lui Stefan cel Mare 
etc.

De la 1 la 12 iunie a.c. o dele
gație a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, condusă 
de general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte. a făcut o vi
zită în R. P. Chineză, la invitația 
Comitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport din Republica Populară Chi
neză.

în timpul vizitei, delegația 
C.N.E.F.S. a realizat un larg și 
prețios schimb de păreri asupra 
activității sportive de masă și de 
performanță din cele două țări.

Au fost vizitate un mare număr 
de baze sportive, stadioane și săli 
de sport, din Pekin, Șanhai, Nan
kin, Canton și Hanceu, De ase
menea. delegația română a avut 
posibilitatea să ia cunoștință de 
marile realizări ale oamenilor 
muncii din R. P. Chineză și în 
alte domenii de activitate.

Delegația română s-a întâlnit cu 
activiști și cadre de specialitate, 
antrenori si instructori sportivi, 
sportivi fruntași, din Pekin și ce
lelalte orașe vizitate, cu care au 
făcut un valoros schimb de ex
periență.

Delegația română a fost primită 
de Li Dă-șin. membru supleant al 

1 Biroului Politic al C.C. al P. C.
Chinez și șef al Direcției Gene
rale Politice a Armatei Populare

de Eliberare Chineze, și a avut ■ d 
întrevedere cu Wang Meng, pre
ședinte, cu rang de ministru, al 
Comitetului chinez pentru cultură 
fizică și sport.

Conducătorul delegației românea 
apreciat bogatul program de vizi
te și întâlniri care a oferit posibi
litatea de a cunoaște realizările 
marelui popor chinez în domeniul 
educației fizice și sportului cît și 
în celelalte activități, și a mulțu
mit pentru atenția deosebită și 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat delegația C.N.E.F.S. în tot 
timpul vizitelor întreprinse.

La rîndul lor. gazdele au trans
mis poporului român și sportivi
lor săi urări de succese deosebite 
în construcția socialismului și în 
sport.

întrevederile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Ieri delegația C.N.E.F.S. s-a îna
poiat la București.

Pe aeroportul Otopeni delegația 
a fost întâmpinată de Emil Ghibu, 
secretai' al C.N.E.F.S. și alți acti
viști ai mișcării sportive. ,

Au fost, de asemenea, prezent! 
Lu Ti-sin. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei R. P. 
Chineze la București, și alți repre
zentanți ai Ambasadei.

DUPĂ ETAPA A 28-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

FINALUL CAMPIONATULUI. PASIONANT 
PRIN SEMNELE DE ÎNTREBARE CARE SE MENȚIN 

LA AMBII „POLI" Al CLASAMENTULUI

AZI, ÎN CAPITALĂ

Închiderea festivă
A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
. Azi, pe stadionul Dinamo, de la 
ora 9, va avea loc festivitatea de 
închidere a anului sportiv școlar, cu 
participarea elevilor din Capitală. 
Acțiunea, care este organizată în 
comun de Inspectoratul școlar mu
nicipal, C.M.E.F.S., Consiliul muni
cipal al organizației pionierilor și 
Comitetul municipal U.T.C., va cu
prinde numeroase întreceri sportive 
la atletism, gimnastică, handbal, 
fotbal, rugby etc. Vor fi prezente 
echipele școlare campioane ale 
Bucureștiului precum și elevii care 
s-au distins în anul școlar ce se în
cheie, în diferite concursuri și com
petiții de atletism, gimnastică, 
judo, lupte, scrimă etc.

IN SECTORUL 5 AL CAPITALEI

EXEMPLUL
SA NU

Am relatat pe larg despre inte- 
-esul cu care salariatii Fabricii de 
încălțăminte „Dîmbovița** din sec
torul 5 al Capitalei s-au angajat 
în acțiunea de practicare a gimnas
ticii la locul de muncă. Aici, prin 
colaborarea rodnică a tuturor fac
torilor cu responsabilități sau a- 
tribuții în domeniu] educației fi
zice de masă (începînd chiar cu 
conducerea fabricii), o asemenea 
activitate compensatorie, extrem de 
utilă, a devenit realitate.

Ce se întîmplă, însă, în celelalte

VACANTA!
Clopoțelul va suna astăzi cea 

mai mare recreație, aștep
tată totdeauna cu emoție 

și nerăbdare; începe vacanța de 
vară a elevilor. După un an de 
studiu încordat și rodnic, în 
care și-au îmbogățit cunoștințe
le, au învățat noi lucruri utile 
pentru a se pregăti ca viitori 
cetățeni destoinici ai patriei, 
constructori ai socialismului, șco
larii vor beneficia, în lunile care 
urmează, de o binemeritată o- 
dihnă.

Dar vacanța nu va însemna un 
repaus absolut ci, dimpotrivă, 
va constitui — ca și tn alți ani 
— o perioadă de activitate in
tensă, de refacere activă a for
țelor, in cadrul unui program 
ee a fost alcătuit cu chibzuință 
și din vreme. în acest context 
general, un rol dintre cele mai 
de seamă pentru fortificarea fi
zică și spirituală a copiilor îl 
vor juca acțiunile sportive și tu
ristice.

Sint prevăzute o multitudine 
de manifestări adresate tuturor 
categoriilor de elevi. Taberele 
veseliei, de la munte și mare, 
excursiile în circuit, drumețiile, 
numeroasele competiții după gus
turi și preferințe,. întrecerile cu 
caracter republican, în sfîrșiț, 
activitățile săptămînale de masă 
vor popula vastul teritoriu al

vacanței, dindu-i substanță și 
conținut.

Fără îndoială, însă, că numai 
acțiunile centralizate nu vor pu
tea — aricite eforturi s-ar face 
— să angreneze in practicarea 
sistematică, cotidiană, a exerci
țiului fizic întreaga populație 
școlară a țării. Este nevoie ca 
in această direcție să se mani
feste permanent grijă, căutări, 
spirit de inițiativă, ca la nivelul 
fiecărei localități, al fiecărei 
școli, să aibă loc, fără întreru
pere. activități variate, atracti
ve. necostisitoare. Experiența fi
nilor precedenți ne-a demonstrat 
că școala românească nu duce 
lipsă de cadre calificate și en
tuziaste, capabile să îndeplineas
că acum, în cele mai bune con
diții. prevederile Hotărtrii Ple
narei C-C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie, care sub
liniază t» mod pregnant rolul 
major ce revine școlii in dez
voltarea continuă a educației fi
zice Și sportului. Iar această va
canță reprezintă un excelent pri
lej de a da contur concret mul
tora din recomandările acestui 
important document de partid.

Felicitîndu-i pe laureații aces
tui an școlar, să urăm copiilor 
o vacanță plăcută, bogată în sa
tisfacții, veselă și cît mai spor
tivă !

„DÎMBOVIȚEI” PROMITE
KANINA IZOLAT

întreprinderi și instituții din 
prinsul acestui sector ? Oare 
putea să existe inițiative și, 
ales, preocupări similiare și în 
locuri de producție ?

Iată tema sondajului nostru e- 
fectuat recent în sectorul susamin- 
tit...

cu- 
n-ar 
mai 
alte

★
Din datele existente și din con

statările noastre rezultă că „Dîm
bovița" a încetat să reprezinte un 
caz izolat. Fiindcă în. sectorul 5, în 
alte trei unități de producție se 
fac eforturi susținute pentru in
troducerea și generalizarea gim
nasticii la locul de muncă, acti
vitate 
marii

Cei 
țiune 
Cercetări și. Proiectări a Echipa-

cotidiană, cu participarea 
mase a salariaților.
mai avansați în această ac- 
sînt cei de la Institutul de

• ••

mentului Termoenergetic (I.C.P.E-T.) 
Practic : de trei zile această acti
vitate se realizează la nivelul „a- 
telierelor", începînd de la ora 12. 
Este meritul conducerii institutu
lui (director general, ing. Teofil 
Popovici) pentru modul operativ în 
care a înțeles să dea viață unei 
inițiative pornită din mase. Esie 
de semnalat totodată spiritul or
ganizatoric de care au dat dovadă 
reprezentanții organelor sindicale 
(președinte, Ion Calafeteanu) și 
sportive (președinte, Grațian Frîn- 
cu).

O preocupare asemănătoare s° 
face simțită și la Institutul de 
Cercetări pentru Tehnologia Con-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag a 3-a)

Oblemenco va înscrie primul gol al echipei sale, fără ca Ilieș și fundașul Kiss să poată interveni 
meciul Universitatea Craiova — C.S.M. Reșița Foto : S.

Să lăsăm, de o parte calculele 
privind eficacitatea divizionarelor 
A în etapa a XXVIII-a (deși cele 
28 de goluri, totalul, reprezintă 
ceva), discuțiile asupra nivelului 
jocurilor și — aflați la puțin timp 
după consumarea antepenultimului 
tur de pistă al marii 
fond — 
finiș al 
de mare 
vență de 
cu viu interes în tribune, în . trans-

curse de 
să savurăm pasionantul 
competitorilor. Un final 
suspense, a cărui sec- 

miercuri a fost urmărită

misiile radiodifuzate. în tovărășia 
micului ecran sau în fața vitrine
lor în care erau expuse televizoa- 
re-reclamă și care, miercuri, trans
miteau de Ia Cluj pentru cei sur
prinși în forfota străzii...

Intr-adevăr, nici un fel de cla
rificări, nici un fel de răspuns la 
cele două mari întrebări — 1. CUI 
ÎI VÂ REVENI TITLUL DE CAM
PIOANA ? 2. CARE ECHIPE VOR 
TERMINA PE POZIȚIILE 15 si 16? 
întrebări la care. să ne reamintim.

SPECIALIȘTII DEZBAT PROBLEME ALE HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

VA TREBUI SĂ FACEM CEVA DEOSEBIT,
ALTFEL EXISTA RISCUL

CA TOT MAI MULTI SĂ NE DEPĂȘEASCĂ
timp in urmă s-a încheiat, așa după cum se știe, campionatul 
handbal, divizia A. A fost o ediție importantă, deoarece peste 
— la începutul lui decembrie — se va desfășura, in Iugo- 

grațic perfor-

Cu puțin 
feminin de 
citeva luni 
slavla, turneul final al campionatului mondial, la care 
manței de la ediția trecută (locul IV) — echipa reprezentativă a României 
va fi prezentă. Iată de ce am fost interesați să punem „sub lupă*' în
trecerile campionatului, să vedem ce concluzii se desprind din desfășu
rarea Iui. Am adresat antrenorilor echipelor studențești (care, nu 
întâmplător, dețin primele trei locuri in clasament) rugămintea de a-și 
spune părerea asupra nivelului la care s-a ridicat campionatul recent 
Încheiat, a contribuției adusă la promovarea elementelor tinere, a 
progresului realizat de școala handbalului rom&nesc precum și a per
spectivelor pe care le are echipa României la campionatul mondial și — 
într-un viitor mai îndepărtat — la Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Cu promptitudinea caracteristică acestor tehnicieni, am primit la redacție

................ " ------------------ POPESCU, IOAN BOTA și CON-opiniile antrenorilor CONSTANTIN 
STANTIN LACHE.

Facem loc cu plăcere în coloanele 
cu cel al antrenorului Universității 
tehnicieni să ne comunice opiniile lor.

ziarului acestor materiale (începînd 
București) și așteptăm ca și alți

Fază din 
BAKCSY

se și for
ce pă-

Campionatul feminin, recent în
cheiat., a înregistrat, fără îndoială, 
un ușor progres sub toate aspectele,

progres atestat de calitatea exce
lentă a unor partide, de nivelul ge
neral al întâlnirilor și de lupta

strfnsl la anumita nivele ale clasa
mentului, Se conturează la majori
tatea echipelor o idee tactică bine 
stabilită Si însușită, o concepție 
generală de joc ceva mai clară care 
a dat personalitate șl eficacitate 
divizionarelor noastre. Greșelile teh
nice flagrante au fost din ce în ce 
mai rare, datorită faptului eă ma
joritatea jucătorilor au înregistrat 
un progres tehnic individual evi
dent. Afluxul de tinere speranțe 
din diviziile de junioare n-a putut 
fi valorificat așa de repede. Aș
teptăm, însă, cu speranțe mari, vii
toarele ediții ale primei divizii, care 
vor putea pune în lumină favora
bilă „noul val**.

Comparativ cu nivelul general al 
diviziilor din alte țări cu handbal 
avansat, cred că am înregistrat un 
progres satisfăcător. Este drept că 
în Europa există două-trei super-

echipe de club, 
dar otî avem 5—6 
formații de valoa
re care, oricînd, 
pot Învinge echi
pele clasate pe lo
cul 2—3 tn țările 
respective. Re
venind la ideea de bază, apreciez 
că progresul Înregistrat, deși satis
făcător în contextul evoluției hand
balului pe plan mondial, este Încă 
prea lent. Puține, foarte puține e- 
chipe din prima divizie au un lot 
corespunzător numeric și echilibrat 
valoric pe toate posturile. Fiecare 
echipă are 2—3, maximum 4 jucă
toare, de valoare deosebită, iar. în 
rest, căutări, încercări, sau pur și 
simplu completări.

Elemente talentate există atât- 
în categoria celor consacrate — dar 
care se pregătesc mai puțin intens

cu 2—3 etape în urmă 
mulaseră unele păreri... 
reau categorice.

Referindu-ne, mai întâi. Ia due
lul pentru supremație, purtat de 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DINAMO, s-a văzut că 
au mizat pe tranșarea, 
rivalității în favoarea 
lider s-au înșelat. Ba.

Ș'i 
acei care 
acum, a. 

actualului 
mai mult,

Gh. NiCOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a),

— cit, mai ales, din categoria spe
ranțelor, dar de care noi, antrmo» 
rii, ne ocupăm ceva mai puțin. Pe 
de o parte, multe elemente tinere 
de perspectivă se pierd în echipe 
de „semiperformanță", iar pe de 
alta multe speranțe... îmbătrine-c 
pe banca rezervelor sau chiar îa

prof. CONSTANTIN POPESrU 
președintele Colegiului centrul al 

antrenorilor, antrenor al echipei' 
Universitatea București

(Continuare lu pag. a 2-a) ,j.
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de existență, de activitate 
credem că a venit vremea 
titulatura liceului cîmpu- 
să fie scos, de acum, nuîn fond, 

deoarece 
școlară în 
se situea-

joace 
Școala 
îndru- 
Rusu ; 
a sus-

• LICEUL ATLETIC ȘI-A MĂ
RIT PONDEREA IN COMPE
TIȚIILE DE PERFORMANȚĂ ® 
ESTE NEVOIE DE UN MEDIC 
SPORTIV! © PE CÎND LICEE 
DE ATLETISM SI LA IAȘI, CLUJ, 

TIMIȘOARA?...

evoluțiile sportivilor re- 
Liceul central experi- 
atletism din Cîmpulung 
au cules numeroase vic-

DORINA SULIMAN (BASCHET)

S^a născut in 27 octombrie 1940, 
la Galați; a învățat sa 
baschet in anul 1959, ia 
sportivă din București, sub 
marea antrenoarei Stela 
din anul 1959 si pină acum _ __
ținut 167 de meciuri internațio
nale, In cadrul reprezentativei 
țării sau a echipelor de club ; 
a făcut parte din selecționata Ro
mâniei clasată în anii 1962, 1964 
șl 1966 pe locul IV la campiona
tul european de senioare ; joacă 
la Rapid din anul 1965, cucerind, 
sub culorile acestui club, titlul de 
campioană republicană In anii 
1969 și 1972 ; din anul 1964 deține 
titlul de maestră a sportului ; a 
clștigat de trei ori titlul de coș- 
geteră a diviziei A (ultima dată 
chiar In acest an, cînd a înscris 
452 de puncte) ; a absolvit I.E.F.S. 
Sl este profesoară de educație 
fizică la Școala generală nr. 49 ; 
este căsătorită cu profesorul de 
educație fizică Gelu Suliman (fost 
jucător de hochei) șl are doi 
topii : Mihai (6 ani) și Maria 
Luiza (4 ani).

Incontestabil, baschetul femi
nin practicat la nivel interna
țional devine tot mai exigent, 
solicitînd, pe lîngă talent și ca
lități fizice deosebite, putere de 
muncă și dragoste pentru acest 
joc sportiv. Aceste trăsături de
vin și mai pregnante atunci 
cînd baschetbalistele respective 
depășesc vîrsta primei tinereți 
sportive, iar multiplele proble
me familiale și strict profesio
nale le obligă să treacă pe plan 
secund preocuparea pentru bas
chet.

în aceste condiții, însă, cazu
rile celor care, prin eforturi ie
șite din comun și prlntr-o tota
lă dăruire pc-ntrp sport, izbutesc 

• să se mențină în vîrful ierar
hiei, devin exemple pentru ge
nerațiile mai tinere, care au în 
față modele mobilizatoare. Un 
astfel de exemplu îl constituie 
baschetbalista Dorina Suliman 
de la Rapid București care, fără 
a-și neglija îndatoririle de pă
rinte, cele casnice sau profesio
nale, a reușit ca, în campionatul 
republican, recent încheiat, să se 
numere printre cele mai valo
roase jucătoare ale țării și, în

VA TREBUI SA FACEM CEVA DEOSEBIT
(Urmare din vag 1)

tribună, așteptîndu-și cuminte rîn- 
dul să joace cîndva. în fiecare an 
sperăm că toate echipele vor avea 
loturi corespunzătoare cel puțin nu
meric, dar...

Socotesc că școala românească de 
handbal, novatoare și originală la 
începuturile ei, se găsește într-un 
moment de răscruce, de căutări de 
noi drumuri și inevitabile ezitări. 
Mulți dintre principalii noștri ad
versari au învățat de la noi și u- 
neori ne-au depășit ca niște elevi 
silitori. Saltul pe care îl așteptăm 
se pare că se va baza pe o mai 
profundă științifizare a procesului 
de antrenament. în orice caz va 
trebui să facem ceva „deosebit", 
deoarece există pericolul ca tot 
mai mulți „elevi” să ne întreacă. 
Sînt convins că avem încă posibi
lități foarte mari de progres, dar 
în primul rînd antrenorii (TOȚI) 
trebuie să dea dovadă de un pro
fesionalism desăvîrșit. iar sportivele 
de convingeri profunde.

Echipa României are mari șanse 
de a se clasa în primele 2—3 locuri 
Ia campionatul mondial ce se va 
desfășura, în decembrie, în Iugosla
via și, dacă va exploata bine cu
loarul din serii, va putea ataca 
chiar titlul suprem. La Jocurile O- 
limpice din 1976 avem șanse, de 
asemenea, de a ne califica pe unul 
din primele trei locuri, dar pînă a-

SE PREGĂTEȘTE VACANȚA 
ELEVILOR ARGEȘENI

In județul Argeș, comandamentul 
de organizare a vacantei de vară a 
elevilor a luat din timp o serie de 
măsuri astfel îneît. acum, sînt. în 
măsură să dau cîteva date privind 
proiectele în această direcție. Peste
6 000 de elevi vor beneficia de cîte 
14 zile de odihnă activă în tabere 
de munte sau alte locuri frumoase 
în mijlocul naturii (Nucșoara, Pău- 
leasca, Valea Mare, Stoenești, Voi- 
nești și Dragoslavele — toate din 
județul Argeș). S-au perfectat de a- 
semenea cu alte județe — Pra
hova, Vîlcea, Brașov, Sibiu, Hune
doara — schimburi de elevi (circa 
1200) pentru diverse tabere. Dar 
cîte altele nu s-au organizat pen
tru elevii argeșeni ? Amintesc pe 
scurt de tabere turistice (9 serii a cîte
7 zile) la Rueăr și Corbeni; o va
canță (pentru circa 1 000 de elevi) 
la Năvodari; expediții „Cutezătorii" 
în județ și în țară; drumeții; vizite 
la locuri istorice; întreceri sportive; 
focuri de tabără si multe altele.

Ilie FEȚEANU. coresp. județean

• La plenara C.O.E.F.S. Mar- 
ghita s-a făcut o propunere : ele
vii din localitate să aibă acces 
— sub conducerea profesorilor 
lor — Ia ștrandul termal din o- 
raș pentru a învăța să înoate. 
Cu concursul organelor locale — 
propunerea a fost tradusă în 
viață. _

Aurel PAȘCALAU, coresp.

„TROFEUL ZARANDULUI...'

îiStîc"„Trofeul Zarandului" s-a des-

...este numele raliului organizat 
de către filiala A.C.R. din Arad 
Prima ediție a râlîului automobi
listic „Trofeul Zarandului" s-a des
fășurat pe ruta Arad — Moneasa - 
Cabana Izoi — Moneasa — Arad 
(225 km) eu o probă specială de 
viteză în coastă la Izoi. Interesant 
de remarcat este faptul că, la ă- 

efi- 
Româ- 
multe 

concu- 
Dorina

același timp, să fie cea mai 
cientă baschetbalistâ a 
niei, înscriind cele mai 
puncte, în pofida unei 
rențe aprige. în plus,
Suliman a fost o pildă de com
bativitate, luptînd, în fiecare 
meci, pină la epuizare, în fața 
unor adversare mai tinere, dar 
depășite tocmai de abnegația cu 
care sportiva feroviară a înțeles 
să apere culorile clubului.

Pentru calitățile ei deosebite, 
pentru capacitatea de a munci 
la antrenamente și de a-și apă
ra șansele pe teren, pentru vir
tuozitatea tehnică și eficacitatea 
recunoscută. Dorina Suliman a 
fost felicitată cu prilejul festivi
tății de închidere a campiona
tului național și a fost selec
ționată în reprezentativa Româ
niei, după o absență de cinci 
ani. Sînterrț - convinși că prefe
rința. Federației și a antrenori
lor lotului de senioare a fost lo
gică și îndreptățită, și că apor
tul Dorinei Suliman în compor
tarea lotului român, la apropia
tele confruntări internaționale, 
se va face simțită din plin.

lunci Va mai avea loc probabil, un 
campionat mondial (în 1975) sau, 
în orice caz, jocuri de calificare, 
care. vor fi (jepșgljjt de dificile.

în echipa națională avem jucă
toare de mare valoare care, ele în 
primul rînd. trebuie să dorească 
atingerea acestor obiective și să 
depună eforturi înzecite pentru a- 
ceasta.

CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL
MANGALIA NORD, 14 (prin tele

fon), — Pe marea arenă din stațiu
nea Neptun au început joi dimineața 
întrecerile decisive pentru cuceri
rea tricourilor de campioni re
publicani. Participă 6 echipe femi
nine și tot atîtea masculine, care 
și-au cucerit, în cadrul seriilor 
preliminare ale campionatului di
vizionar, dreptul de participare în 
turneul final al competiției. Jocu
rile se desfășoară într-o formulă 
inedită, adică fiecare sextet va e- 
volua de trei ori și echipa care va 
acumula cel mai mare număr de 
puncte va intra în posesia titlu
lui.

De la actuala finală pe țară lip
sește formația masculină Petrolul 

ceaSta competiție, conCurenții timi
șoreni au ocupat locurile I la toate 
cele trei clase : Carol Bodocan — 
Nicolae Bodocan, la clasa 600 cmc 
(pe Trabant) ; Mihai Sever Vațianu 
— Cornel Țit la clasa 850—1 150 
cmc (Dacia 1100) ; Nicolae Vasila- 
chc — Mariana Vasilache la clasa 
peste 1 500 cmc (Dacia 1300). Pri
mele trei locuri în clasamentul ge
neral au fost ocupate tot de corrcu- 
renții timișoreni, primul echipaj 
fiind Mihai Sever Vațianu — Cor
nel Țiț (Dacia 1100). Din cele 15 
echipe, primele trei s-au clasat 
A.C.R. Timișoara, A.C.R. Satu Mare 
și A.C.R. Brad.

T. CORNELIU, coresp.
LA HUNEDOARA, SERBĂRI 
DE ÎNCHIDERE A ANULUI 

SPORTIV ȘCOLAR

în două zile din această săptă- 
mînă, în localitățile județului Hu
nedoara 
Orăștie, 
Petrila, 
vut loc

— Deva, Hunedoara, Brad, 
Petroșani, Lupcni, Vulcan, 
Simeria și Calan — au a- 
mari serbări sportive orga-

Defilarea sportivă a școlarilor in Deva

PR’MA PROMOȚIE A
LICEULUI DE FOTBAL - 

BACĂU

Competiția republicană de la sfîr- 
șltul săptăminii trecute a fost do
minată de 
prezentînd 
mental de 
Muscel, Ei 
torii și s-au aflat printre fruntași 
la majoritatea probelor, 
așa ar și trebui să fie, 
este vorba de o unitate 
cadrul căreia atletismul 
ză pe un loc de frunte printre preo
cupările elevilor. Ceea ce a impre
sionat însă, poate chiar mai mult 
decît victoriile, a fost atmosfera 
atletică pe care au creat-o repre
zentanții liceului cîmpulungean : o 
galerie organizată, care n-a tăcut 
decît în puține momente (atunci 
cînd crainicul solicita liniște pentru 
ca la înălțime sau la prăjină să se 
poată concentra concurenții). stea
gul roșu-albastru al școlii fluturat 
mereu, încurajări calde ale cole
gilor aflați în întrecere, aplauze 
entuziaste pentru cei mai buni, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, 
echipament curat, uniform; o dis
ciplină cu adevărat sportivă pentru 
numeroasa delegație a L.C.E.A.

Sînt, iată, patru ani de cînd fiin
țează acest liceu și prezența repre
zentanților săi în competițiile cu 
caracter intern se face tot mai 
mult simțită, atît în ceea ce pri
vește listele cîștigătorilor ca si pc 
tabelele recordurilor republicane.

CAMPIONATUL DE CONCURS

GOMPLET LA CALARIE

. Sibiu, 
Ploiești, 
dificilă, 

a prile- 
sportivii

IAȘI, 14 (prin telefon). Timpul 
favorabil a permis desfășurarea în 
bune condițiuni a probei a doua 
din cadrul primei etape a campio
natului național de concurs com
plet, la startul căreia s-au prezen
tat 18 călăreți de la Steaua, Di
namo, Mondial Lugoj, Rovine Cra
iova, C.S.M. Iași. C.S.M. ‘ 
A.S.A. Cluj și Petrolul 
Considerată a fi cea mai

. proba nr. 2 — crosul — : 
juit o dispută pasionantă. i 
trebuind să-și demonstreze măies
tria pe un parcurs de 11 000 me
tri. S-au detașat prin comporta
rea avută călăreții Dumitru Lonea- 
nu (Steaua) cu Mister și cu Dac, 
Alexandru Micu (Petrolul Ploiești) 
cu Miracol, Norica Petrie (Mondial 
Lugoj) cu Ghiocel. Sile Mircea (Di
namo) cu Alecu, Adrian Pîrlea (Ro
vine Craiova) cu Nufărul. Con
cursul continuă.

Componenții lotului național de 
concurs complet, care se pregătesc 
pentru Balcaniada de la Șumen 
(Bulgaria) au liiat parte la un con
curs de verificate, evoluînd în ca
drul probei de dresaj. S-au clasat 
în ordine : Dumitru Roșea cu Sa- 
rai, Oscar Recer cu Banchet, Gheor- 
ghe Moișeanu cu Pctrișor. Eugen 
Ionescu cu Valchir și Dumitru Lo- 
neanu cu Val. (D. DIACONESCU, 
coresp. județean)

Ploiești, campioana de anul trecut, 
care a ratat calificarea în ultime
le etape. La fete însă deținătoarea 
titlului. Voința București a rămas 
în concurs disputîndu-și întîietatea 
cu echipele Rapid București, Pe
trolul Băicoi, Voința Oradea, Voin
ța Tg. Mureș și C.S.M. Reșița. For
mațiile Petrolul Băicoi și Voința 
Oradea se află pentru prima dată 
într-o asemenea competiție de an
vergură. La ora cînd am efectuat 
convorbirea telefonică terminaseră 
de tras primele două schimburi din 
fiecare echipă, cele mai bune re
zultate fiind obținute de sportivele 
din Tg. Mureș și Băicoi. Situația 
se prezintă astfel: 1. Voința Tg. 
Mureș 801, 2. Petrolul Băicoi 800,

Absolvenții Liceului de fotbal Bacău

AR TREBUI, ÎN MEMORIA LUI 
JEAN CALCIANU...

nizate cu prilejul încheierii anului 
sportiv școlar. Circa 35 000 de elevi 
— după ce au defilat pe străzi (cum 
se vede și din fotografia realizată 
la Deva de Virgil Onoiu) s-au în
dreptat spre stadioane unde, corns ti- 
tuiți în mari ansambluri, au, oferit 
frumoase spectacole. în final ei s-au 
întrecut la diferite discipline : fot
bal. volei, handbal, lupte, judo și 
atletism. (M. FR.).

• La Brașov, întreceri de șah, 
și tenis de masă — pe echipe 
— între pionierii din Ploiești, 
Iași și Brașov. în final, clasa
mentele pe echipe arătau astfel : 
Ploiești, Iași. Brașov (la șah). 
Iași, Brașov. Ploiești (la tenis de 
masă).

Am citit în ziarul dv. despre marele 
automobilist român Jean Calcianu, 
am citit și o carte despre activita
tea sa remarcabilă ca pionier al 
acestui sport în țara noastră. Nu 
știu dacă se cunoaște că el a mu
rit. tragic — în urma unei explozii 
de cauciuc — pe șoseaua Găești —- 
București exact în dreptul bornei 
km. 7 (plecînd dinspre Găești). 
Membrii familiei sale și prietenii, 
colegii de sport i-au făcut un mo
nument... care însă-a fost stricat de 

Este, desigur, meritul sportivilor, 
dar în egală măsură și al direc
țiunii școlii (prof. Gabriel Bădescu), 
al corpului de profesori. După pa
tru ani 
rodnică 
ca din 
lungean 
mele de „experimental", lăsîndu-i-se 
doar Liceul central de atletism, 
dacă nu cumva ar trebui să i se 
atribuie numele vreunui fost atlet 
de vază din țara noastră. în privin
ța numelui este încă de discutat, 

desigur, pînă Ia a se lua vreo ho- 
tărîre, dar mențiunea „experimen
tal" poate fi rezolvată mai ușor.

Și, am mai adăuga — ca o în
trebare firească, ținînd seama de 
eficiența evidentă a experimentului 
c'mpulungc-an — pe cînd licee at
letice la Iași, Cluj, Timișoara...

în legătură cu acfivitatea aces
tei instituții de învățămînt am vrea 
să supunem atenției forurilor com
petente o situație care nu ni se 
pare cîtuși de puțin firească, mai 
ales că acest liceu se și numește, 
cum am spus, experimental. Ei bine, 
la L.C.E.A. nu există încă un ca
dru medical, un medic sau măcar 
un asistent de specialitate ! Direc
țiunea școlii dai- și alte foruri au 
solicitat, încă de mai multă vreme, Romeo VILARA

LANSETA
este relativ nou

Echipa asociației din 
al Capitalei (campioana

SPORTUL CU
Sportul cu lanseta 

în țara noastră și cucerește tot mai 
multi adepți, în special tineri.

în prezent au ioc concursuri d° 
calificare (cel puțin 75»/« din puncta
jul maxim) în județele Arad, Brașov, 
Cluj, Sibiu și în cadrul asociațiilor 
sectoarelor 1 și 8 din Capitală. Ur
mează, în curînd, concursurile inter - 
asociații, preludiul Campionatului re
publican de lansetă. în concursurile 
de pînă acum _ș-au remarcat echipele 
bucureștene. ~ 
sectorul 8 __ ______  . . . .
republicană din 1972) compusă din 
lansetiștii Cornel Niculescu, Nicolae 
Vîrlan, Ernest Popovici, Ion Grigoriu, 
Adrian Ionescu și Manuela Niculescu 
a obținut un punctaj superior anu
lui trecut. De asemenea, rezultate 
mai bune a obținut și echipa din 
sectorul I, din care s-au remarcat 
în mod deosebit lansetista Ines Ena- 
che și Al. Bucovineanu. Dintre cele
lalte centre. Clujul se impune cu cea 
mai puternică echipă de juniori, con-

4. Rapid
Oradea

s-au în- 
rezultate

3. Voința București 768, 
București 763, 5. Voința 
730, 6. C.S.M. Reșița 719.

în disputele masculine, 
registrat, pînă în prezent,
scontate, conducerea în clasament 
fiind preluată, după două schim
buri, de Constructorul Galați cu 
1701, fiind urmată — în ordine — 
de Rapid București, . . . 1690, Voința
Tg. Mureș 1689. Jiul Petrila 1664, 
Voința Cluj 1628 și Constructorul 
București 1554.

Cele mai mari cifre individuale 
au fost înregistrate de Elena Iri- 
mia (Petrolul Băicoi) — 431 și Mi
hai Tiirok (Jiul Petrila) 874. între
cerile continuă.

macara care s-a ancorat de el 
pentru a scoate un tractor din șanț.

Oare nimeni să nu se preocupe 
de repararea monumentului acestui 
mare sportiv român ?

Atena SCATON, Craiova

ȘTAFETA ISCUSINȚEI Șl 
ÎNDEMINÂRII ÎN ADJUD

în lunca Șiretului la Adjud, apro
ximativ 1 560 de școlari au partici
pat la un interesant concurs. Echi
paje formate din cîte 10 tineri a- 
veau de trecut o serie de probe 
obligatorii cum ar fi : instalarea 
cortului, amenajarea terenului din 
jur; orientarea pe teren cu buso
la ; o cursă de obstacole ; arunca
rea greutății : mers în echilibru : 
tragere la țintă: transmitere de 
mesaje cu ajutorul alfabetului 
Mnrse si al steguletelor Sa.

Ștafeta iscusinței și îndemînării 
în Adjud a fost un concurs foarte 
interesant, mult apreciat de elevi 
și pionieri. A învins echipajul Șoi
mii Moldovei (căpitanul echipaju
lui pionierul Dută Dandu ; instruc
torul echipajului, prof. N. Tuțula-

Al. StRBU, coresp.

Liceul de fotbal din Bacău a dat 
în această lună prima promoție de 

repartizarea unui medic sportiv pe 
lingă acest liceu, dar pînă acum nu 
s-a rezolvat nimic. Situația nu mai 
poate continua așa. Lăsăm la o 
parte accidentările elevilor, firești 
în procesul de antrenament sau la 
competiții, care necesită interven
ția rapidă a unui specialist, dar 
mal rămîne de rezolvat chestiunea 
relației sportiv-antrenor-medic, care, 
prin lipsa medicului, nu se poate 
realiza (despre importanța el nici 
nu mai discutăm). în sfîrșit, ar 
mai fi de subliniat încă o chestiu
ne extrem de importantă. Elevii de 
la L.C.E.A., conform programei de 
învățămînti, participă integral la 
toate materiile și în plus execută 
zilnic cel puțin cîte o lecție de an
trenament la atletism. Evident so
licitările sînt mari, poate mai mari 
decît cele Ia care pot fi supuși 
elevii altor licee și tocmai de aceea 
ar trebui ca problemele de refa
cere și de recuperare să se situe
ze pe un loc de frunte în preocu
pările cotidiene ale unui medic 
specialist. Nu mai vorbim de fap
tul că, în funcție de nevoi, atleții 
de la L.C.E.A. urmează, conform 
prescripțiilor Centrului de medici
nă de la 23 August din București 
sau ale medicilor lotului republi
can de juniori, diverse tratamente 
medicamentoase, de întreținere, de 
refacere etc. Prin forța împrejură
rilor de aceste tratamente se îngri
jește profesoara Victoria Bădescu, 
deși nu este, de loc, o problemă 
care trebuie rezolvată de aceasta, 
indiferent de cîtă bunăvoință și 
grijă ar da dovadăI

Chestiunea merită desigur aten
ția Ministerului Sănătății și a altor 
foruri competente pentru a-i grăbi 
rezolvarea !

dusă de campionul republican Victor 
Porszolt, iar Brașovul speră Intr-un 
rezultat bun la individual, prin stu
dentul Victor Țăruș.

Zilele acestea încep concursurile 
interasociații, iar după campionatul 
republican se va constitui lotul na
tional de lansetă.

CONCURSURI DE PESCUIT 
STAȚIONAR

Asociațiile vînătorilor și pescarilor 
sportivi de sector din Capitală or
ganizează. duminică concursuri de 
pescuit staționar în vederea consti
tuirii echipelor care le vor repre
zenta la întîlnirile interjudețene și 
interasociații (pentru Bucuresit). După 
aceste întîlniri vor fi constituite e- 
chipele reprezentative la campionatul 
republican de pescuit staționar.

Pentru concursurile ne asociații se 
fac înscrieri pînă la data de 22 
nie.

iu-

si

ta sediile asociațiilor.
VlNĂTORI COLECTIVE 

DE COMBATERE
Duminică, Asociațiile vînătorilor 

pescarilor sportivi de sector, din Ca
pitală. organizează vînători colective 
de combatere a răpitoarelor in pă
durile Vadul Lat, Bolintin, Videle, 
Zăvestreni, Babele, Novaci. Bordu- 
șani. Groasa, Ciocănești, Hîrșova. 
Sălcioara, Sărulești. Brănesti. Bog
dana, Bucov, Comana. Cernica, Ne
grești și Plătăresti.

înscrierile pe listele de participare 
si alte amănunte — la sediile asocia
țiilor, pînă vineri, orele 20.

MĂSURI EXEMPLARE PENTRU CEI CARE IGNORĂ LEGILE FAIR-PLAY-ULUI!
Vorbim adesea de calitățile mo

rale pe care le formează și le dez
voltă spartul, și. într-adevăr. în 
toate disciplinele sportive, nume
roase exemple atestă acest adevăr. 
Sportul înnobilează simțămintele, 
formează caractere ferme, creează 
premisele unor prietenii trainice, 
sincere. Iată de ce, atunci cînd a- 
par cazuri de excepție răTnînem ne- 

de
prezentăm 
Cercasov).

absolvenți. Cu acest prilej s-a făcut 
fotografia obișnuită în astfel 
ocazii și pe care v-o 
(realizată de Dionisie
Cunoscutul tehnician de fotbal, pro
fesorul Constantin Anghelache, are 
numai cuvinte de laudă la adresa 
elevilor săi și în special a lui Flo
rin Lunca — șeful promoției, pre
miant din prima și pînă în a XII-a 
clasă —, Teodor Botez (ambii com- 
ponenți ai lotului de tineret S.C. 
Bacău) și Emil Nistreanu pe care îi 
consideră drept jucători de mare 
perspectivă. De asemenea profeso
rul Anghelache ne-a spus că absol
venții Gh. Chivorchian, Viorel Că- 
tineanu, Al. Drăguloiu și Ion Sasu 
pot face fata cu succes în orice 
formație de divizia B.

Ilie IANCU, coresp. județean

LA BÎRLAD — COMPETIȚII 
ȘCOLARE DE FOTBAL

Fotbalul eSte îndrăgit la Bîrlad. 
Numai în această primăvară s-au 
încheiat două competiții importan
te : campionatul de fotbal al școli
lor generale (înscrise 8 echipe : s-a 
jucat tur-retur : a învins Școala ge
nerală nr. 6) și campionatul licee
lor și școlilor profesionale (dună 
meciurile disputate, tuî-retur. for
mația cîștigătaare a fost cea a Li
ceului AI. Vlahuță). Printre elevii 
remarcați
I. Dobre, G. Bujor, A. Naum, V 
Bura. D. Minciună, V, Grăthăifou 
D. Mocanu, T. Sternat. (D. M. S.).

în ambele competiții :
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TENIS tn „Cupa Progresul" favo- 
rițll ișl continuă cursa, attt la fete cit 
șl la băieți. T. Ovlcl favoritul nr. 1, a 
învins relativ ușor pe juniorul M. Tăbă
raș eu 8—1, 7—3 ; de asemenea V. Marcu 
(Dlnamo) pe Z. Nemeth (Progresul) cu 
8—S, 6—4. Tr. Marcu (Dinamo Brașov) 
a întUnlt o dîrză rezistență din partea 
lui A. Viziru (Progresul), pe care l-a 
învins eu 6—2, T—6, D. Hărădău (Steaua) 
nu a avut probleme tn partida eu C. 
Curcă (Progresul), cîștigtnd cu 6—1, 6—0. 
La fete, Ecaterlna Roșlanu (Progresul) — 
favorita nr. 2 — a fost în vădită difi
cultate în partida cu Adriana Caraiosi- 
foglu (Steaua), pe care a învins-o dato
rită plusului de pregătire fizică cu 10—3, 
4—8, 8—1. Alte rezultate : Elena Trifv 
(Steaua) — Anca Floreșteanu (C.S.U. 
Construcții) 6—2, 8—2 ; Mariana Nun- 
welller (Dinamo) — Mihaela Dumitriu 
(Steaua) 6—3. 1—1 abandon ; Valeria 
Balaj (Steaua) — Mariana Hadglu (Pro
gresul) 6—2. 6—3 • ÎNCEPIND de astăzi 
se dispută turneul final pentru locurile 
I—IV la băieți șl fete. -----
desfășoară pe 
orele 8,39—12

întrecerile se 
terenurile Progresul între 
șl 14,30—20.

După desfășurarea fa- 
criteriului republican pen-

BASCHET
zel de zonă a _________ _______
tru juniori mici (născuți în 1956 și mat 
mici), au fost desemnate următoarele 
echipe finaliste (între paranteze, antre
norii) : băieți : Șc. sp. Buzău (C. Coman 
și T. Voieu), Farul Constanta (Em. Ră- 
ducanu), Șc, sp. Constanța (H. Mărțișor), 
ȘC. sp. Botoșani (M. Weiser) Șc. sp. 
Cluj (V. Mureșan), Șc. sp. Bistrița (G. 
Gubesch). Lie. 35 București (M Rizea), 
Dinamo București (T. Giurc'ulescu) : 
fete 4 Lie. „Bolyai “ Tg. Mures (G Fiil- 
13p), Șc. sp. Constanța (Maria' Popovici), 
Șc. sp. Ploiești (G. Năstase), Șc. sp. Fe
tești (șt. Străluciuc). Crișuî Oradea (FI. 
Andor), Lie. 35 București (Stefania Dl- 
nescu), Șc. sp. 2 București (C. Dinescu). 
Turneele finale se vor desfășura între 4 
și 9 iulie, în orașe încă nestabilite. De 
remarcat că la fazele de zonă ale cri
teriilor republicane pentru copii și pen
tru juniori II au luat parte 110 formații, 
iar la fazele județene ale acelorași com
petiții au participat aproape 1 000 echipe. 
Din păcate, ca și în alti ani. au absen
tat de la întreceri reprezentantele unor 
județe în care baschetul are. In rest, 
o activitate destul de bogată și anume 
Galați (cu echipe in diviziile A și B), 
Neamț. Maramureș. Tulcea ș.a. o ..CUPA 
COPILULUI", competiție de minlbaschet 
organizată în Capitală, s-a încheiat cu 
victoria următoarelor formații : Olimpia 
(alcătuită tn exclusivitate din eleve de la 
Școala generală nr. 69) la fete cat. I. 
Șc. sp. 2 Ia fete cat. a li-a, Șe. sp. 2 
la băieți cat. I și cutezătorii la băieți 
cat. a Il-a.

CAIAC-CANOE Lacul Herăstrău 
a găzduit, recent, o Interesantă compe
tiție adresată exclusiv sportivelor. Este 
vorba de „Cupa C.N.U." la caiac. între
cere de viteză, care a reunit numeroase 
ambarcații. Frumosul trofeu pus în joc 
a fost ciștigat. detașat, de elevele antre
norului Stavni Teodorof, de la Clubul 
nautic universitar. Rezultate : Kt — se
nioare : 1. Elena Constantin (C.N.U.)
2:30.9, 2. Venera Petre (C.N.U.) 2:16.1,
3. Elena Angelescu (C.N.U.) 2:37.1 ;
K2 — senioare : 1. C.N.U. (Marioara
Paulina — Steliana Ionescu) 2:20. 2.
C.N.U. (Stela Andi-ei — Valentina Pas- 
cariu) 2:24. 3. C.S.Ș. (Adriana Wagner — 
Elena Toma) 2 :30 ; K1 — junioare : 1.
Stela Moldoveanu (C.S.Ș.) 2:32, 2. Adria
na Poenaru (Dinamo) 2:50, 3. Elena
Pirchiu (Rapid) 2:52 : K 2 — junioare 1
1. C.N.U. (Doina Simlon — Aurelia Co
man) 2:23. 2. C.S.Ș. (Elena Rîșnlță —
Ecatcrina Mirescu) 2:25, 3. Rapid (Ioana 
I.upoiu — Elena Chirlbucă) 2:31 : Kt — 
tineret : 1. Viorica Damian (C.N.U.)
2:37. 2. Aurica Ciorcllă (C.N.U.) 2:41 ;
K4 — senioare • 1. C.S.Ș. (A. Wagner,
E. Toma. E. Andrei. E. Rodina) 2:09, 2. 
C.N.U. 2:10. Clasament general : 1.

p, 2. C.S.Ș. 77 p, 3.- Șc. sp.
4. Dlnamo 19 p, 5. Rapid 14 p.

C.N.U. 107 
nr. 2 24 p.

VOLEI
trenorli echipelor divizionare de juniori 
și școlari vor participa, la Snagov. la un 
curs de reciclare. în afara specialiștilor 
români care vor susține diverse expu- 

nrezent și uri invitat din R.D. 
,._Ț.care va 

fața tehnicienilor români des- 
probleme ale antrenamentului 
• ANTRENORII echipelor de 
vor fi prezenți, in ziua de 23

între 18 șl 25 iunie, an

neri. va fi prezent și un invitat 
Germană, dr. Walter Hcssing, 
conferi In “ * ' ' ’ ‘
pre unele 
juniorilor.
Divizia A . — _ ______ _______ ___
iunie, la sediul federației, la consfătuirea 
metodică. • IUBITORII voleiului din 
Rm. vîlcea și P. Neamț vor avea posi
bilitatea să asiste la începutul lunii 
iulie (12—14) la o interesantă competiție 
internațională de juniori șl junioare, do
tată cu „Trofeul Vîlcea" șl „Trofeul

V

dumeriți. Cum este, oare, posibil 
ca un sportiv să-și insulte un ad
versar sau — mergînd mai departe 
— să-l bruscheze ? în virtutea că
rei rațiuni un sportiv încearcă să 
știrbească autoritatea unui arbitru ?

Evident, este vorba de pseudo- 
sportivî. de niște intruși în această 
mare familie a tinerilor care vin 
în săli și pe stadioane.

Asemenea intruși s-au făcut „re
marcați" duminica trecută la Săce- 
le. în meciul de divizie A, Precizia 
*— Grivița Roșie. Unul dintre ei se 
numește Vaida și figurează în echi
pa Precizia. în tot meciul (cit a 
jucat) n-a făcut decît să-și provoa
ce adversarii. A fost avertizat de 
arbitrul Dragoș Grigorescu, în mai 
multe rînduri. N-a înțeles să se po
tolească. în cele din urmă l-a lovit 
intenționat pe jucătorul Toma de 
la Grivița Roșie. Și întracît acesta 
din urmă • deși provocat — a ri
postat. arbitrul i-a eliminat de pe 
teren. Măsură punitivă perfect 
tificată. Numai așa se puteau 
ma spiritele.

Dar. din păcate, spiritele nu 
calmat. Alți trei jucători de la 
cizia — Dumitrescu, Moroianu și 
Komaromi — au întreținut în teren 
o atmosferă total ostilă conducăto
rului de joc. în teren, dar și în 
tribune. De aici, obiecte aruncate 
în spațiul de joc și în cele din 
urmă o piatră în... capul arbitrului.

Comisia tie disciplină a federației 
a luat în discuție acest caz și a 
decis măsuri drastice : Vaida — 
suspendare pe un an. Toma — sus-

j us
ca! -

s-au 
Pre

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CÎMPULUNG - JUDEȚUL ARGEȘ

EXAMEN DE ADMITERE IN CLASELE
a V-a, a Vl-a, a VII și a Vlll-a pentru anul școlar 1973/74

Examenul are loc la următoarele date :

— clasa
— clasa
— clasa
— clasa

a 
a 
a 
a

VIII-a 
VH-a
V- a
VI- a

18—19
20—21
26—27
28—29

Probele practice sînt următoarele :

a) — obligatorii : 60 m, săritura în lungime de pe loc ;
b) — două probe la alegere din următoarele : aruncarea mingii 

la distanță, săritura în lungime cu elan și oaler- 
semifond.

de oină 
gare de

înscrierile se 
începerii probelor 
tip (aflată la secretariat) și se depune o copie de pe certificatul de 
naștere (pe care o legalizează secretariatul liceului după original).

Elevii claselor V—VIII sînt pregătiți la obiectele de cultură gene
rală și atletism pentru a putea susține în cele mai bune condițiuni 
examenul de admitere în anul I la liceul nostru.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTER
NAT CU MASA GRATUITĂ.

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

fac la secretariatul liceului pînă în dimineața 
(orele 9,00) — pentru care se completează o cerere

___  - ) Și 
României (femi-

sfirșitul acestei 
schiflste din țara

Neamț". Și-au anunțat participarea echi
pele Bulgariei, Olandei, Ungariei șt Ro
mâniei (masculin — la Rm. Vîlcea) și 
Bulgariei, Ungariei șl României (femi
nin — la P. Neamț).

CANOTAJ La 
săptăminl, schlfiștl șl _ ____
noastră se aliniază la startul a trei com
petiții Internationale de anvergură. 
Despre una dintre ele, „Regata Grtlnau", 
am mal vorbit, prezentînd cititorilor șl 
Iotul care a făcut deplasarea, dar tn 
privința celorlalte două competiții am 
rămas datori cu cîteva amănunte. Cea 
dinții este „Regata Vîsla de chihlimbar^ 
programată simbătă șl duminică la Vil
nius. La aceste întreceri, țara noastră a 
deplasat următorul lot de ramere : Ma- 
rinela Ghiță, Georgeta Funariu, Elena 
Gawluc, Cornelia Neacșu, Cristl Wiener, 
Viorica Lincaru, Ecaterina Trancloveanu, 
Filigonia Toi, Florica Petcu, Georgeta 
Ionescu și cîrmaciul Aneta Matei. Schi- 
fisteie sînt însoțite de antrenorul Stelian 
Petrov.

în aceeași perioadă, cîțiva tineri ca
notori romani vor ii prezenți la „Regata 
Kiev", competiție destinată juniorilor. 
Din echipa care a făcut deplasarea fac 
parte ; Vasile Grigore și Florin Grigore 
(2V), Walter Lambertus (schlf simplu)# 
Dorian Popescu, Gh. Kleisch (2 f.c.). 
Eugen Ghiță, Dan Nimu (2 f.c.), George 
Purcaru, Cazimir Apostu, Dorel lordache 
și Victor Aniței (4 Le.). Lotul este con
dus de Ștefan Pongratz și de antrenorul 
Alexandrii Anosteanu. « DUMINICA, 
cu începere de la' ora 7..1B, lacul Heră
strău va fi gazda unei interesante com
petiții de juniori șl copii. Dotată cu 
„Cupa Școlii sportive 1", competiția va 
reuni la start tineri canotori de la Olim
pia, Metalul, Rapid, Energia. Voința, C.S. 
Școlar, Steaua și Șc. sp. 1, fiind un pri
lej foarte bun de verificare a potenția
lului schifiștilor care se pregătesc pentru 
campionatul național de viteză rezervat 
juniorilor.

MOTO Campionatele republicane de 
dirt-track și motocros se află în plină 
desfășurare. Astfel, duminică au loc 
întreceri interesante în lupta pentru 
primele locuri ale celor două competiții : 
motocrosiștii își vor disputa întîietatea, 
în cadrul etapei a Vl-a (pe traseul de pe 
dealul Muscelului, de lîngă Cîmpina), 
iar specialiștii alergărilor pe pistă de 
zgură se vor întîlni pe arena Metalul 
din Capitală, în etapa a IV-a. Disputele 
se anunță extrem de aprige, 
echilibrului de forțe ” 
la titluri. Iată cum 
generale înaintea 
mii ne : DIRT-TRACK 
(Voința Sibiu) 29 p, 
(Metalul București) 28 p, 
nescu (Metalul București), N. Rîureanu 
(Voința Sibiu) 21 p. 5. Gh. Sora (Meta
lul) 20 p, 6. I. Tichindelean (Voința Si
biu) 19 p, 7. Șt. Naghi (Voința Sibiu) 
17 p. 8. Alexandru Dalcu (Vagonul Arad) 
17 p, 9. A. Demian (Voința Sibiu) 13 p, 
10. I. Ioniță (Metalul București) 11 p ; 
MOTOCROS — motoreta Mobra : 1. E. 
Millner (Torpedo Zărnești) 38 p, 2. I. 
Lăncrăjan (St. roșu Brașov) 18 p. 3—4. 
D. Zaine-a (Loc. Ploiești) și D. Ardelean 
(St. roșu Brașov) 12 p ; juniori • 1. Gh. 
Oproiu (Poiana Cîmpina) 24 p, 2—3 E. 
Lucaei (Torpedo Zărnești) și T. Isac 
(Mușcelul Cîmpulung) 20 p ; 250 cmc :
1. Ștefan Cțiițu (Poiana Cîmpina) 31 p,
2. Mihai Banu (Poiana Cîmpina) 24 p,
3. P. Lucaci (St. roșu Brașov) 22 p : 
500 cmc : 1—2. P. Filipescu (l.T.A. Tg. 
Jiu) și Tr. Moașa (St. roșu Brașov) 30 p. 
3. C. Goran (Poiana Cîmpina) 25 p. Con
cursul de motocros se va desfășura în 
organizarea asociației Poiana Cîmpina, 
iar cel de dirt-track în a clubului Meta
lul București. Primul start în reuniunea 
din Capitală se va da la ora 10.

AUTO începînd de sîmbătă vor 
avea loc, pe un traseu din imediata a- 
propiere a orașului Baia Mare, primele 
curse automobilistice contînd pentru 
Campionatul național de viteză în coastă, 
ediția 1973. Proba de pe Gutin. cotată 
drept una dintre cele mai dificile exa
mene ale actualului campionat debu
tează cu antrenamentele oficiale ce vor 
avea loc în aceleași condiții ca și aler
gările de duminică dimineața, din cadrul 
campionatului. Startul în cursă se va 
da din dreptul cabanei Surea, de pe șo
seaua Baia Mare — Sighetul MarmațieL 
punctul terminus al probei fiind situat 
la capătul a 7.200 km. în dreptul terasei 
Gutinul. Automobiliștii cu cele mai în
dreptățite pretenții la locurile fruntașe 
ale clasamentului acestei probfe sînt : 
Eugen Cr. Ionescu, Marin Dumîtresctt, 
Florin Morase, Horst Graef. Aurel Puitt, 
Florin Bcjan, Ștefan Liță, toți alergători 
cu experiență. Antrenamentele încep 
astăzi la ora 1.5,30. iar cursele propriu- 
zise de campionat mîine dimineață fie 
la ora 8,30.

datorită 
dintre candidați! 
arată clasamentele 
confruntărilor de 

I. Bobîlneanu 
2. C. Voiculescu 

3—1. I. Mări

1.

>

să 
apro- 
supli-

pentare pe două etape. în același 
timp. Precizia Sâcele pierde me
ciul cu 4—0, iar terenul propriu ii 
este suspendat, patra etape.
Pentru Dumitrescu. Moroianu și 
Komaromi precum și în cazul an
trenorului Preciziei. I. Haralambie, 
comisia de disciplină urmează 
se pronunțe. într-un viitor 
piat. în urma unei’ anchete 
montare.

Aceeași comisie va avea în 
următoare de analizat și cele pe
trecute la Suceavă în meciul C.S.M. 
— Vulcan, desfășurat — după cum " 
consemnează în memoriul său. ar
bitrul Petre Ionescu, ..într-o atmos
feră de teroare". Arbitrul a fost 
pur și sim»lu martelat. autorii pro
venind dintre jucătorii echipei su
cevene !

Pentru a cunoaște detaliat cele 
petrecute la acest meci. Biroul fe
deral a hotărît să trimită - 
tru anchetarea cazului 
de răspundere din forul de 
Vom afla, așadar, cum s-au petre
cut lucrurile și în acest caz.

Sînt, cum am precizat, situații de 
excepție în sportul nostru, imensa 
majoritate a tinerilor care practică 
o disciplină sau alta ințelegînd și 
aplicînd cu fermitate legile fair 
plaj’-ului. Si, totuși, pentru a face 
să dispară chiar și asemenea ca
zuri izolate se impun măsuri exem
plare : pentru unii, recuperabili, 
măsuri de ordin educativ, pentfu 
alții — cei înrăiți — eliminarea din 
viața sportivă.

- peu- 
f actori 
resort.

T. ST.

iunie 
iunie 
iunie 
iunie
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MARELE TRIAL ATLETIC
AL ELEVILOR BUCUREȘTEN1 

ȘI-A DEMONSTRAT 
DIN PLIN UTILITATEA

CÎTEVA CHIPURI
I
I
I
I

ORAȘELE GAZDA ALE SFERTURILOR 
DE FINALA DIN „CUPA ROMÂNIEI11

DE OAMENI

Unul din zecile de starturi în proba de alergări...
Foto: B. VASILE
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...Larmă juvenilă pe stadionul Ti
neretului. Niciodată, parcă, bâtrîna 
arene Be lînga Arcul de Triumf, lea
găn al sportului bucureștean, nu și-a 
meritat mai bine numele, n-a fost 
stăpînită atlt de total de tinerețe ca 
în dimineața de ieri.

Am încercat, apeiînd Ia ajutorul 
organizatorilor, să estimăm, cu o a- 
prOxlmație destul de largă, numărul 
copiilor participant la etapa finală 
a acțiunii de testare a capacităților 
fizice inițiată de Consiliul Municipal 
București pentru Educație Fizică și 
Sport, în colaborare cu Inspectora
tul școlar al municipiului. încercare 
zadarnică și, la urmei urmei, inutilă, 
pentru că de prea multe ori cifrele 
se substituie ideii...

Or, în cazul de față, ideea este de 
lăudat, chiar dacă materializarea ei 
poate suporta discuții contradictorii, 
chiar dacă altădată, în altă parte 
— in vacanța de primăvară, la Cîm- 
pulung Muscel — ea ne-a părut mai 
bine concretizată.

în ce a constat, de fapt, acțiunea 
al cărei prbmotor a fost C.M.B.E.F.S. ? 
într-o testare a capacităților fizice 
și a aptitudinilor pentru atletism a 
tuturor elevilor din clasele I—VIII 
din București. Au fost ales* cîteva 
probe simple — alergare de viteză, 
săritura în lungime, alergare de re
zistență —, s-au stabilit haremuri co
respunzătoare unui nivel mediu de 
dezvoltare La viratele respective și 
întreaga populație școlară a Capita
lei între 7—14 ani a fost supusă a-

cestui poliatlon simplu, 
„răsăriți" din 80 000 (!) au 
miercuri pe mai multe _____ ..._
bucuireștene la o altă selecție, a cărei 
„cremă" am urmărit-o ieri dimineață 
pe stadionul Tineretului.

Ce virtuți găsim acestei acțiuni ? 
în primul rînd aceea de a răscoli 

toate școlile generale din București, 
dîndu-se posibilitatea specialiștilor în 
atletism de a vedea toți copiii între 
7—14 ani din București. Pentru că
— și aici găsim un mare merit îo 
în modul de a concepe uriașul trial
— în toate școlile trecerea probelor 

șub suprave- 
de la Școala 
de la Clubul

Cei mai 
participat 
stadioane
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Comisia centrală de competiții ți 
disciplină a F.R. Fotbal a stabilit 
aseară orașele în care se vor dispu
ta sferturile de finală ale „Cupei 
României", deoarece, cluburile res
pective n-au ajuns la un acord, cu 
excepția meciului Constructorul Ga-

laț! — Sport Club Bacău, care se 
va disputa în BUCUREȘTI, în ziua 
de 23 iunie.

Celelalte trei partide vor avea Ioc
— în ziua de 24 iunie, ora 17, în o- 
rașele s

• CĂLĂRAȘI : Metalul București — Pet-olul Ploiești
• PLOIEȘTI : Chimia Rm. Vilcea — F, C. Argeș
• BRAȘOV : „U" Cluj — Steaua

FINALUL CAMPIONATULUI

de control s-a făcut 
gherea profesorilor 
sportivă de atletism, _  _____
sportiv școlar, a antrenorilor de Ia 
Metalul, Steaua și de la celelalte 
cluburi cu secții de atletism din 
București. S-a realizat, în acest fel, 
pe lîngă o testare a posibilităților 
elevilor din clasele amintite si o 
selecție. Au fost văzuți de cadre de 
specialitate copii care n-ar fi venit 
— poate — altfel pe stadion, sau ar 
fi venit mai tîrziu sau, prea tîrziu... 
Și ce importanță are astăzi momeh 
tul în care un viitor performer în
cepe practicarea sportului !

Sîntem convinși, laolaltă cu toți cei 
care au inițiat și au participat la a- 
ceastă acțiune — că ieri nu s-a pus 
capăt „trialului", ci că el abia a în
ceput și va deveni, chiar de la toam
nă, o obișnuință.

Vladimir MORARU
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i ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ I
BACĂU: Preparative speciale 
pentru finalele Tetratlonului 

atletic pioniei esc
în zilele de 23 și 24 iunie, muni

cipiul Bacău va fi gazda finalelor 
republicane ale Tetratlonului atletic 
pionieresc, competiție care va an
gaja primele 12 echipe din țară 
(atît la băieți cît și la fote), în or
dinea punctajului realizat. în ve
derea aeestui eveniment, organele 
sportive locale, inspectoratul șco
lar și cele ale organizației pionie
rilor au luat o serie de măsuri vi- 
zînd crearea unor condiții optime 
de desfășurare a întrecerilor — 
polarizare, cadru organizatoric 
etc. Vom reveni cu amănunte.

BUCUREȘTI. întreceri 
polisportive

La Liceul nr. 39 din Capitală a 
avut loc o frumoasă serbare spor
tivă prilejuită de închiderea acti
vității sportive pe acest an școlar. 
Cu acest prilej, peste 350 de elevi 
și eleve au luat parte la întreceri 
de fotbal, handbal, baschet și at
letism. De asemenea a fost progra

mat și un simultan de șah susținut 
de maestrul sportului Wolfgang 
Ott. De remarcat evoluția repre
zentanților anilor I A (volei fete), 
I E (volei băieți), III B (handbal 
băieți), III E (fotbal) și I A (bas
chet fete). La reușita întrecerilor, 
o contribuție importantă și-au a- 
dus profesoara de educație fizică 
Mariă Vig precum și conducerea 
liceului (director, prof. D. Dudian)

MUNICIPIUL
GH. GHEORGHIU-DEJ 
Reușit spectacol sportiv

Pe stadionul municipal din loca
litate a avut loc un frumos spec
tacol sportiv urmărit de aproape 
5 000 de spectatori.

Spectacolul a fost alcătuit din 
reprize de gimnastică susținute de 
copii preșcolari, de reprezentanți 
ai școlilor generale nr. 1, 5, 9 șl 
10 și ai Liceelor nr. 1 și 2. De 
asemenea au fost prezente cu un 
frumos program de gimnastică mo
dernă. reprezentantele liceului cu 
profil. (Gh. GRUNZU, coresp.).
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CONCURS DE ORIENTARE PENTRU 
ELEVII DIN SECTORUL 8 AL CAPITALEI
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suporterul oltean a fost încercat 
de multe și nedorite emoții, cu- 
noscînd, cu tranzistorul la ure
che. că în timp ce rivalii condu
ceau pe tabelă, la Cluj, craiovenii 
erau ținuți, acasă, în șah de elevii 
lui Reinhardt. Pe moment, supor
terii Universității, avind proaspătă 
în memorie „lecția brașoveană" 
s-au temut de o reeditare a insuc
cesului, pe același gazon, pînă 
cînd a căzut, salvator, golul prim 
al lui Oblemenco- Atunci, ni șe 
spune, „stadionul Central" înțe
sat și de astă dată de lume, a e- 
rupt în stilul vulcanicului „San 
Paolo" din apropierea... Vezuviului, 
în zilele cînd tifosii napolitani sînt 
puși și ei la grea încercare. Apoi, 
la 1—0. Oblemenco. descătușat și 
el de emoții, a înscris și cel de al 
doilea gol — un gol spectaculos, 
din voiau, de la 25 de metri, la 
vinclu — consfințind victoria gaz
delor.

Cu acest al 19-lea gol, la un 
punct de baremul instituit, Oble
menco s-a distanțat serios d’e ur
măritori (Dumitrache. Roznai, Pes
carii — cu 13 goluri), îndreptîndu- 
se, sigur, spre cel de al patrulea 
titlu de goigeter al tării.

Obținută în deplasare, într-tm 
joc de mare miză pentru ambele 
combatante, victoria dinamoviști- 
lor bucureșteni (singurul rezultat 
■favorabil ai unei formații oaspete 
în întreaga etapă) îi relansează, 
puternic, pe aceștia, mai ales mo- 
rălmwite, în lupta pentru șefie.

La Cluj, contraatacurile echipei 
lui Nelu Nunweiller au funcționat 
și de astă-dată cum scrie la carte 
și, la 2—0, cînd localnicii au că
zut și din punctul de vedere ăl 
rezistenței nervoase, n-a mai fost 
decît o problemă de scor.

Acum, cu acest 5—1, fixat pe 
tabelă, Dinamo și-a refăcut simți
tor golaverajul, element care ar 
putea să decidă pe cîștigâtor.

Așadar, cui îi va reveni, final
mente, locul I?

Abținîudu-ne de la hazardantole 
pronosticuri, vă lăsăm pe dum
neavoastră, stimați cititori Să apre- 
ciați. furnizîndu-vă, ca element 
ajutător, programul rundului de 
miercurea viitoare: la Craiova. U- 
NIVERSITATEA — C.F.R. Cluj, 
la Constanța: F.C. — DINAMO.

Ăr
Majoritatea echipelor situate la 

periferia clasamentului au -depus, 
miercuri, toate eforturile în scopul 
de a se îndepărta, prin propriile 
forțe, de locurile 15—16: RAPID a 
luptat pînă în ultimele minute 
pentru a obține măcar o remiză la 
Tg. Mureș, U.T.A. a reîâcut, în re
priza a doua, un handicap de două 
goluri ce părea irecuperabil. F.C. 
CONSTANTĂ a materializat avan
tajul terenului propriu într-o vic
torie (în dăuna Jiului), care âeiim 
o scutește de orice emoții, avîhd 
in vedere golaverajul pozitiv al 
echipei de pe malul mării.

Chiar și SPORTUL STUDEN
ȚESC, pe care toată lumea o cre
dea țintuită pe ultimul loc $i-a 
părăsit, gratie Succesului obținut 
în partida cu Petrolul, o poziție 
deținută de la 15 octombrie!

Va fi capabilă echiipa Iui Gheor- 
ghe Ola de un Salt Si Wiăî măre 
după cele două etape care ur-

mează ? Lăsîndu-1 pe cititor să se 
descurce la labirintul calculelor cu 
programul ultimelor doua etape 
pentru echipele teoretic amenin
țate. să reînnoim, î-n încheierea a- 
cestor rînduri, o invitație adresată 
divizionarelor A și cu alte prile
juri ; o invitație la evoluții corec
te, la o angajare cinstită, care 
stabilească ea singură ierarhia 
nală în prima divizie a țârii.

Exemple recente, prilejuite 
desfășurarea ultimelor etape,
să arate că spiritul fair-play-ului 
n-a fost respectat pretutindeni, că 
anumiți jucători, refuzînd să se in
tegreze în acest climat de fair- 
play, s-au situat singuri în afara 
echipelor!

să 
fi-

de 
vin

Fiindcă nimeni nu știe încă ce va fi șl cum va fl, 
fiindcă plutim încă în acel dulce necunoscut care 
se cheamă tensiunea unui campionat de fotbal șl 
fiindcă eu 
tept celor 
sâptâmînal 
ceva mai 
la popice . 
capul minge de ping-pong, fiindcă toate 
un loc fac cit un boloboc de vorbă 
— să mi ,se permită să mă gîndesc 
o clipită la ce-a fost sîmbătă la Ro
ma, unde Brazilia a fost biruită de 
italieni, mare, mare eveniment inter
continental despre care nu pot spu
ne decît că abia aștept să văd Bra
zilia — R.F.G., mîine noapte I („Să-l 
vedem integrat și la arice oră” — îmi 
scrie într-o urgentă carte poștală 
Adrian Donovici, din Bâilești).

Dar pînă atunci nu pot să nu îmi 
reamintesc de „europenele" de box 
de la Belgrad. Mi-au rămas de a- 
colo — cu ajutorul tehnic și tactic 
al lui Paul Ochialbi — cîteva chipuri, 
în primul rînd chipuri, capete, căci mai 
mult s-o căutat acolo capul și figura, 
lovit" în plin 
tru a stat cu 
lacrimi.

Nu fac pe 
dante — cred cu toată seriozitatea că la 
cruntă și necesară a unui campion de box, azi, tre
buie să existe, pentru a se echilibra, și o anume 
capacitate de a se înduioșa și simți, după meci. Prea

unul nu sînt dispus să fac cu ochiul deș- 
ce-mi fac cu ochiul strîmb că o zbîrcesc 
cu Progresul, fiindcă eu cred că stăm 

slab în sportul velelor și mult mai bine 
și, deci, n-are nici un rost să-mi fac 

acestea la

I
Tn vederea popularizării orientă

rii turistice în rîndul elevilor din 
școlile generale, profesionale și 
liceele sectorului 8 din Capitală, 
A.S. Dacia cu sprijinul consiliului 
de educație fizică și sport al res
pectivului sector a organizat, în 
pădurea Băneasa, un concurs la 
care au participat numeroși copii 
și tineri. S-au impus cu acest pri
lej elevii școlii generale nr. 181 
și ai liceului Ion Creangă (la ca
tegoria copii) precum și o serie 
de tineri ce urmează școli profe- 
sibhale de specialitate și fac prac
tică la întreprinderea textilă Da
cia.

REZULTATE TEHNICE. — cat- 
copii — fete: 1. Ortansa Anghel- 
Mariana Stoica (șc. g-rală 181); 2.

Georgeta Mcteș — Valeria Dancîu 
(Lie. I. Creangă); băieți: 1. Gh. 
Bogdăhiță — E. Șerban (Șc. g-raiă 
181): 2. Gh. Dobre — C. Dinu (Șc. 
g-rală 181): 3. I. Florian — V. DU- 
mitrache (Șc. g-rală 181). cat- tine- 
ret-fete: 1—2. Maria Nicu — 
Geta Teodorescu (Dacia) și Flo- 
rica Hogigideanu — Manuela Bur- 
lacu (Dacia); 3. Florica Nae, Ioana 
Stroie și Viorica Șerban (Dacia); 
băieți: l.V. Iosub — D. Olteanu 
(Dacia); 2. C. Radu — R. Mertesz 
(Dacia); senioare: 1. Ecaterina Bai- 
cu (Dacia), 2. Geta Țicleănu (Da
cia), 3. Elisabeta Tieleanu (Lie. I- 
Creangă); seniori: 1. A. Achim
(Dacia); 2. I. Damian (ISPA); 3. M. 
Albotă (Sănătatea).

G. POPA-coresp.

EXEMPLUL
fVrmare din pag 1)

Strucțîilor de mașini (I.C.T.C.M.), 
unde — conducerea institutului 
(director general, ing. dr. Ioan 
Roman) caută soluții pentru intro
ducerea grabnică a acestei activi
tăți Organele sindicale (președinte, 
Ing Autel Rădoi) și sportive (pre
ședinte, Ștefan Patulea) manifestă 
tot interesul pentru ca gimnastica 
la locul de muncă să debuteze cu 
frumoase rezultate, să se înscrie 
ca o activitate îmbrățișată din 
convingere de toți salariații. Para
lel, organele sportive și cele sin
dicale sînt preocupate de recruta
rea și școlarizarea unor instructori, 
meniți șă conducă exercițiile, pe 
sectoare de producție.

Intr-un stadiu destul de avansat 
se află și cei de la Uzina „Autobu
zul". Deși termenul de introducere 
a gimnasticii la locul de muncă 
este de 30 octombrie, totuși fac
torii cu răspundere din uzină caută 
soluții pentru urgentarea acțiunii, 
în idee a transpunerii ei în viață 
încă din a doua jumătate a lunii

„DÎMBOVIȚEI11
iulie. în vederea reușitei, consi
liul asociației sportive (președinte, 
Constantin Grigoriu) și comitetul 
sindical (președinte, Mircea Con- 
stantinescu) selecționează instruc
tori, pe ateliere și secții de pro
ducție și caută în același timp — 
împreună cu conducerea uzinei și 
comitetul de partid — să asigure 
un cadru organizatoric adecvat. 
Gimnastica la locul de muncă tre
buie să îmbrace de la început un 
caracter concret. Primele .„zone" în 
care se va introduce acțiunea vor 
fi cele tehnico-administrative.

★
Cu alte cuvinte, în sectorul 5 

preocupări pentru introducerea 
gimnasticii la locul de muncă te- 
xistă. Consiliul pentru educație fi
zică și sport al acestui sector (prim- 
vicepreședinte, Gheorgh'e Dumitru) 
urmărește cu atenție operațiunea, 
în toate fazele ei, dîndu-și avizul 
de start numai atunci cînd apre
ciază că sînt condiții optime de 
materializare a acestei utile iniția
tive. Și, bineînțeles, acordă tot 
sprijinul tehnic necesar

mulțl oameni deștepți Ișl închipuie că au dreptate 
văzînd in box doar sîngel® șl knockout-ul. Ca om 
care am fost cîndva coleg de bancâ cu Titi Duml- 
trescu, am protestat cu toată vehemența la această 
viziune profund schematică. La care mi s-a răspuns 
că „nu toți sînt Titi Dumitrescu"... Ceea ce așa și e 
— și de aceea mai sînt atîtea de făcut, pentru a-i 
învăța pe acești băieți plini de forță ce înseamnă 
arta apărării. Chiar Cuțov a primit prea multe, ca 

să nu mai spun cit m-a durut soarta 
lui Paul Dobrescu, plecat la bătaie 
cu un „tigru" ca Beneș, posesor și al 
unei impertinențe provocatoare care 
m-a scos din sărite, dar n-aveam ce-i 
face, nici eu, nici Dobrescu, nici 
chiar Kamenev care poseda ceva în 
pumnul lui. Insă Năstac mi s-a părut 
eroic, patetic și admirabil în ambiția 
lui — și n-aș vrea să fie, alături de 
Pometcu, „uitatul* acestor finale.

Aș mai adăuga la acest capitol de 
„chipuri* pe cel al lui Oblemenco, la 
Ploiești, după ratarea penolty-ului, al 
lui Mihai lonescu, a! lui Sameș, chi
puri de o mare expresivitate a ome- 

_______ surprinse atit de bine de „camerele" 
lui Roger Georgescu, incit citind a doua zi că me
ciul o fost slăbuț, iar alții făcindu-mi cu ochiul nu 
știu ce, am rămas sincer mirat. într-atît mă magne- 
tizase Oblemenco... La capitolul „glasuri" — unul 
de reală emoție : acela al crainicului care ne-a ce
rut iertare pentru grava confuzie făptuită mai de 
mult, asigurîndu-ne că în acea noapte n-o dormit de 
supărare... M-am simțit bine și mîndru pentru me
seria noastră de mari și scrupuioși sentimentaliști I

■ ... . ■■■

-<

ales și prea 
Cuțov ,,m-a 
imnului nos-

I niei sportive,

atunci cînd la intonarea
capul în jos, ștergîndu-și ochii de

nebunul, nu vă ofer bomboone fon- 
forța

BELPHEGOR

Duel Marin Florin — Varodî în careul feroviarilor bucureșteni. A cîștițjat fundașul giuleștean, înlăturînd peri
colul de la poarta apărată de Răducanu. Fază din meciul A.S.A. — Rapid Foto 1 Șt. HARKO — Tg. Mureș

OBSERVATORI ROMANI
LA MECIUL R. F.G BRAZILIA

Sîmbătă, în cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Europa, echi
pa Braziliei, campioană mondială, 
joacă cu campioana europeană, se
lecționata R.F. Germania.

Această partidă de mare atracție 
va fi urmărită și de antrenorii 
echipei noastre naționale. Valentin 
Stănescn ți Robert Cosmoc.

CLASAMENTUL
ECHIPELOR DE

CAMPIONATULUI
TINERET-REZERVE

I. PETROLUL
1. Dlnamo
S. Steaua
«. „U« CLUJ
S. F.C. Constanta
«. U.T.A.
7. Steagul roșu
». Univ. Craiova 
». C.S.M. Reșița 

10. Sp. ștudențese
II. F.C. Argeș
12. A.S.A. Ij. Murea 
1'3. Rapid
14. Jiul
15. sport Club Bacău
16. C.F.R. Cluj

PE MICUL ECRAN

ARBITRAJUL, CU SURPRIZELE
LUI PLĂCUTE Șl NEPLĂCUTE

Cele 16 meciuri ale ultimelor două 
etape de campionat oferă, cum este 
si normal, multe observații de ordin 
tehnic și disciplinar, cuprinse, de 
fel, în rapoartele observatorilor 
derali și în foile de arbitraj. în 
durile de față, ne ocupăm de 
mai semnificative dintre e'e, do 
Oare se referă la meeiuri eu desîă- 
Șurări, rezultate sau arbitraje asupra 
cărora s-a oprit în mod deosebit a- 
tenția iubitorilor de fotbal.

Iată, de pildă, că publicul constăn- 
țeăn, criticat pentru atitudinea pe 
care a avut-o cu prilejul meciului 
F.C. Constanța — Sportul studențesc, 
a ținut, parcă, să se reabiliteze, do
vedind — așa cum arată arbitrul 
Gheot-ghe Lîmona — „o sportivitate 
exemplară", la joOul de miercuri, 
dintre F.C. Constanța si Jiul. Evident» 
cele două meciuri h-au avut aceeași

ÎN OBIECTIV
Duminică se dispută ultima etapă 

a campionatului Diviziei C, competi
ție care a reunit într-o dispută in
teresantă — urmărită cu pasiune, 
săptămîhă de săptămînă, Se către 
zeci șî zeci de mii de iubitori aî fot
balului — 163 de formații grupate 
în 12 serii, tn cele 25 de etape dis
putate pînă acum, echipele s-âu stră
duit să aibă o comportare cît thai 
bună, să ofere inimoșilor lor supor
teri meciuri atractive. Unele au reu
șit să atingă acest deziderat, altele 
mai puțin. Majoritatea competitoa
relor au însă meritul că au privit 
competiția cu multa seriozitate și au 
reușit, în limitele posibilităților teh- 

Ihice ale jucătorilor tor. să aibă o 
evoluție mulțumitoare.

Fiecare dintre cele I cîteva echipe care se detașează de
restul divizionarelor prin buna lor 
comportare și care, de 1a începutul I turului
pentru 
serii, ț

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cele 12 serii are

comportare și care, de la începutul 
turulbl, erau într-o pasionantă luptă 

î șefia seriei. în unele dintre 
___ , poziția liderului s-a definitivat 
cu multe etape înaintea finișului, ca 
de pildă, îh cea de a V-a »— Celu
loza Călărași, a Vlll-a — Mureșul 
Deva și a XIT-a —• Tractorul Bra
șov care au făcut, se poate spune, 
o cursă solitară, neavînd amenințat 
aproape de Io6 în retur locul I pe 
care-1 ocupau în clasamente. După 
ultima etapă, celor șase virtuale 
ciștigătoăre de serii li s-a mai adău
gat încă o echipă. Victoria Cărei, 
cea care are cel mai bun golaveraj 
din tot campionatul : 86—18 1 în rest, 
capii de serii vor fi deciși în ultimă 
etapă.

Cele mai pasionante întreceri sînt 
acum în seriile a II-a, între Viito
rul Vaslui și Petrolul Moinești (am
bele cu cîte 35 p) și a VII-a, între 
Minerul Motru și Vulturii Textila 
Lugoj (fiecare cu cîte 36 p.). Intere
sant este că toate aceste patru for
mații joacă duminică pe teren pro
priu, unde, teoretic, nu pot pierde, 
deci va hotărî golaverajul, care este 
favorabil, la ora actuală, echipelor 
Viitorul (+5 goluri față de Petrolul) 
și Minerul (+6 față de Vulturii). în 
două dintre serii, actualele fruntașe 
au cîte un punct avans (seria a III-a 
Metalul Mija — Caraimanu! Bușteni 
34—33 p, ; în seria a Xl-a Gaz metan 
Mediaș — Textila Odorhei 39—38 p), 
iar în seria a IX-a Arieșul Turda 
cort,luce cu două puncte față de

desfășurarea jocu-

ait- 
fe- 

rîn- 
cele 
cele

istorie, miercuri,
lui aducînd mai mult calm în tribu
ne. Dar. nu poate fi ignorat nici 
rolul arbitrajelor in amplificarea sau. 
dimpotrivă, în micșorarea tensiunii, 
a limitării ei la cote, ca să le spu
nem așa, acceptabile. Adevărul nu 
trebuie căutat numai într-o singură 
direcție, a aportului publicului la 
realizarea unui arbitraj, ci și în cea
laltă direcție. a efectelor — bune 
sau rele — pe care le poate avea 
arbitrajul astîpra atitudinii spectato
rilor, orieît de pătimași âr fi unii 
dintre ei.

Ne bucură, de aceea —• și s-au 
văzut și urmările — eă la o serie de 
meciuri pline de răspunderi 
echipele respective și pentru 
conducătorii jocurilor S-SU 
ireproșabil tib sarcinile lor. 
arbitrajul Iui Miri ea Rotarii,

pentru 
arbitri, 
achitat 
Astfel, 

îh me

DIVIZIA C
• Luptă pasionantă pentru 
șefia seriilor a ITa și a VII-a
• Victoria Cărei are un go
laveraj puțin obișnuit: 
86—18 !
• Sancțiuni severe împo
triva echipei Unirea Dej

principala urmăritoare. Industria sîr- 
mei Cfmpia Turzii și. în ultimul joc, 
pe teren propriu, va întîlni pe ulti
ma clasată în serie, pe Tehhofrig 
Cluj, ceea ce pledează în favoarea 
Arieșu'lui...

Această ultimă etapă a campiona
tului este deosebit de disputată și în 
subsolul clasamentelor. în mal toate 
cele 12 serii se vor definitiva ocu
pantele locurilor 13, căci ultiiha po
ziție s-a lămurit după etapa trecută. 
Formațiile aflate după etapa a XXV-a 
pe locurile 14 
trogradarea.

nu mai pot evita re-

★
penultimă c apă nu a 
atitudinile de nespor- 

echipe. ale unor
Nici această 

fost scutită de 
tivitele ale Unor 
jucători. Astfel, unul dintre meciuri
le „cheie", cel de la Bacău, dintre 
Letea și Viitorul Vaslui, s-a între
rupt în tain. 87 întrucît gazdele au 
refuzat să reia jocul pe motiv că 
arbitrul întâlnirii, T. Trofin (Galați) 
a validat echipei oaspete un gol în
scris din Ofsaid. După părerea obser
vatorului federal, V. Vasillu, Viitorul 
a marcat din ofsaid, infracțiune sem
nalizată, de altfel, de către tușierul 
aflat pe fază. Dar, de ta o greșea
lă do arbitraj și pînă la a te retrage 
din joc este o Cale lungă... Arbitrul 
de efentrti motivează acordarea go
lului pe motiv că jucătorul în Oattză 
ar fi fost îh ofsaid pășiri DO altfel, 
iotul a decurs îhtr-'o tnare tOnsiUnO 
nervoasă, arbitrul a dat trei avertis
mente pînă la faza care a dus la în
treruperea meciului — au briinit 
„cartonașe galbenă" Firici (Letca) si 
CostăcheScu (Viitorul) pefitru pro
teste repetate și Grigore (V) pentru 
atac periculos.

Din nou au fost eliminați o serie 
de jucători de pe teren; printre a-

ceștiă se numără Tudor și Dima (Ci
mentul Medgidia) pentru lovirea ar
bitrului, respectiv, injurii. Grigora 
(Azotul Slobozia), pentru lovirea in
tenționată a adversarului șî Turban 
(Dacia Pitești) pentru injurii ia adre
sa Unuia dintre arbitrii de linie.

★
Pentru infracțiunile 

XXIV-a — în care au 
ponenții __ _ _
F.R.F. a dictat numeroase sancțiuni : 
jucătorul V. Pop (Unirea Dej) a fost 
suspendat pe timp de un an pentru 
lovirea arbitrului și atitudine ireve
rențioasă față de cohVste de disci
plină a federației; un alt jucător 
din Dej, Costileanu. a primit două 
etape suspendare, iar asociației Uni
rea 1 s-a ridicat dreptul de a juca 
pe arena proprie o etapă si secția a 
fost avertizată pentru gravele lipsuri 
manifestate în organizare. Pentru 
patru, etape a fost trimis pe tușă 
J. Keiemei» (Lacul UrsU Sbvăta) care 
și-a lovit intenționat adversarul ; cu 
suspendări pe cîte două etape au 
mai fost sancționați jucătorii Szilagyi 
(Someșul Sa tu Mare) și Cocancea 
(Viitorul Brăila) pentru aceeași in
fracțiune.

Sancțiuni severe, dar pe deplin 
justificate.

formației
din etapa a 

„excelat" com- 
Unirea Dej —

T. RABSAN

ciul de mare cumpănă dintre Un*" 
versitatca Craiova și C.S.M. Reșița, 
este notat cu 10, de către Ion Mari
nescu, secretarul Comisiei de com
petiții șl disciplină. In schimb, iată 
că un arbitru cu 0 îndelungată și 
pozitivă activitate, cum este Constan
tin Petrea, are o prestație necores- 
pimzătoare în meciul Rapid — Spor
tul studențesc, dezavantajînd, pe 
rînd, ambele echipe. Observatorul 
federal. Robert Cosmoc, notînd ar
bitrajul Cu 7, arată că-, în acest joc, 
C. Petrea „â fost departe de fazele 
jocului, din care cauză n*a putut a- 
precia bine faulturile sau situațiile 
de ofsaid". Dar, cum arbitrul C. Pe
trea este apreciat pentru buha sa 
condiție fizică, pentru mișcarea sa 
în teren, este cazul să spuheih că si 
Cafegiul central al arbitrilor are 
partea lui de vină, prih delegarea 
iui C. Petrea, deși se știa că aceste, 
prezent la Turneul U.ft.F.A, pentru 
juniori, nil avea tîrhpul necesar de 
Odihnă.

Și arbitrul b'râȘ'oVeăn C. Ghiț5 s-a 
aîiat deseori departe de fază, m'otiv 
pentru câre, soebtește observatorul 
federal Ion Voîea a sancționat hen- 
țui iui Srrtarafrdache, în pa'rtidr 
Steaua — IA.T.A., cu o lovitură de la 
16 metri, și nu cu d lovitură de la 
11 metri.

Citind rapoartele de observare si 
foile de arbitraj, credem că nu am 
greșit dacă ne-am oprit si la unel'e 
aprecieri la adresa antrenorilor, dat 
fiind rolul de educatori ai acestora, 
de dascăli ăi jucătorilor. Și iată o 
referire la ®oi antrenori care poârtă 
acetași nume : C. Răduleseu. Cel de 
la C.F.R. Cluj și cel de la Sport Club 
Bacău. Numai că, în timp ce obser
vatorul Aîîrcea Sămăreanu, laudă a- 
titudlhe'a primului, care h-ă ezitat. 
Ia păuză, să-1 scoată pe Gadja din 
poartă, drăpt «ahcțiuhe pentru o a- 
tittrdihe nesportiva a acestuia față 
de uhul dift arbitrii de linie, cel de 
al doilea, în ciuda repetatelor atra
geri de atenție ce i s-au făcut, con
tinuă să-și descărce ngrvii asupra 
adversarilor, ca și asupra propriilor 
jucători. așa cum he inforhiează 
N. Petriceahu, arbitrul partidei C.F.R. 
Cluj — Sport Club Bacău.

Și fiind vorba 
cetași nume, s-ar ____  ___ _
nedorite confuzii. Cum este mai greu 
pentru cel de la “

de antrenori cu a- 
putea ajunge și la

pentru cel de la Bacău să-și schim
be numele, să aleagă el soluția mai 
ușoară, schimbîhdu-și atitudinea...

tack BERARIU

„PROGRAMUL LOTO-PRONOSPORT",
LA AL 1000-LEA NUMĂR

Numărul de săplămîna aceasta 
al „Programului Loto-Pronosport" 
a fost al 1 000-lea. mareînd 20 de 
ani de apariție regulată, săptăfnî- 
nală. Un număr jubiliar, deci, 
care, dezvăluind vîrsta respecta
bilă a acestei publicații, arată că 
ea a găsit un larg ecou în rin- 
durile iubitorilor de fotbal, ale 
sutelor de mii de pasionați ai 
pronosticurilor aducătoare de a- 
tîtea ori de premii substanțiale.

De altfel, „Programul Loto- 
Pronosport", îmbunătățindu-și me
reu conținutul, s-a . dovedit de-â

lungul anilor un factor de popu
larizare a activității sportive și 
de informare a sitapatizanțitor 
sportului cu o serie de date pe 
cît de precise, pe atît de bogate 
.și de interesante.

Cu prilejui apariției numărului 
1 000. felicitînd colectivul care lu
crează eu migală, pentru aștepta
ta întîlnire săptămîhală cu ci’ti- 
tdrii, pentru strîngerea de date și 
o informare multilaterală. urăm 
„Programului Loto - Pronosport" 
succes și Viață lungă 1

In zilele care urmează fotba 
Iul va fi reprezentat pe micul 
ecran de următoarele transmi
siuni directe sau înregistrări :

MHNE. ORA 22,30 s R. F. 
Germania — Brazilia (înregis
trate).

MIERCURI, ORA (7,30 s trans
misiuni directe, alternative, de 
fa două dintre 
viziei A.

SÎMBĂTĂ, 23
22,50t U.R.S.S. • 
reg istre re).

meciurile Di-

IUNIE, ORA
Brazilia (în-

SIIEEȚIE PENTRU 
COPII IA RAPID

Clubul Rapid București organi
zează în perioada 18—23 iunie o 
selecție pehtfii centrul de copii, la 
fotbal. Pot participa copii nășeați 
între anii 1959—1961

Selecția va âvfea loc la stadionul 
Ciulești, între orele 9—11. Copiii 
trebuie să vină tu echipamentul 
lor (tricouri, Chiloți, toni și).

CLASĂ DE FOTBAL

LA LICEUL DIN SINAIA
O frumoasă inițiativă a Liceului 

„George Enescu" din Sinaia : în
ființarea unei clase mixte speciale 
cu profil de fotbal și săniuțe. în
scrieri te pentru examenul de admi
tere în anul I se primesc pînă la 
data de 18 iunie. De la secretaria
tul liceului am fost rugăți să inse
răm în coloanele ziarului și tele
fonul 11185. la care se pot obține 
informații suplimentare.

IA 24 HJN/S1973 
crnvztâ. 7a

LOTERIA ÎN

/
se jmw pteeMnrM 

AUTOTURISME,, DACIA 1300 " 
Ș! CÎSTIGURI ÎN OBIECTE ÎN
DE 20.00010.1O COO LEI 5000 LEI. 
2 000LE! S A______

AMĂNUNTE ÎN PROSPECTE Lf T/tAdERn

Participarea se face pe bi-

REȚ1NEW FIECARE BI
LET POATE OBȚINE 
PREMII CUMULATE. MAI 
MULTE BILETE, MAI 
MULTE ȘANSE DE CÎȘ- 
TIG !



k-'lume
BERLIN: OLIMPIA CATARAMĂ LOCUL II ÎNTlLNIRI INTERNATIONALE ALE RUGBYSTILOR ROMÂNI

* 7J

SURPRIZE ÎN TURNEELE DE TENIS
Newcombe eliminat în turul doi, la Hamburg

ATLEȚII AMERICANI
PLEACĂ IN TURNEU

în. concursul internațiorțal atletic 
de la Berlin, proba de aruncare a 
discului a fost cîștigată de Hinz- 
mann (R. D. Germană) — 59.74 m. 
urmată de românca Olimpia Căta-

săriturăramă — 57.58 ni. Proba de
în înălțime bărbați a revenit lui 
Gavrilov (U.R.S.S.; — 2.18 m. Șprin- 
terui cubanez Leonafd a cîștigat. 
cuț'șa' de 100 m plat, în. 10,5 sec’.

Franța — România la Valence (1117.3) România- Spania la București (1974) 
ale Franței și României. Nu 'a fost 
încă stabilită data acestui meci.

IN „INTERZONALUL" DE ȘAH

KORCINOI L-A ÎNVINS PE LARSEN!

Federația franceză
Stabilit ca întilnirea. 
dintre echipele Franței și Ronță- 
niei să aibă loc la lf noiembrie,;în 
orașul Valence.

. ționata Armatei
Steaua București se va desfășurata 
Bourges. în prima săptămînă a lu
nii mai 1974. în calendarul federa
ției franceze mai figurează și o 
intîlnire dintre echipele de tineret

de rugby " a 
internațională

la 11 noiembri.e,-în 
Jocul dintre, selec- 
franceze și .echipa

★
Printr-o știre primită prin telex 

de la Madrid se confirmă data me
ciului de rugby Româpiă — Spa
nia : 5 mai 1974 la București. Me
ciul va avea un caracter oficial,: 
urmînd șă se dispute în cadrul e- 
diției 1973—1974 a Campionatului 
european F.I.R.A.

HAMBURG. — în turul doi 
campionatelor internaționale de 
nis ale R.F. Germania, jucătorul 
cehoslovac Jiri Hrebec l-a învins 
cu 6—2, 6—4 pe Ion Țiriac (Româ
nia). J. Alexander (Australia) l-a 
eliminat cn 6—4. 6—4 pe Peter 
Șzoeke (Ungaria). în .formă deose
bită, Paul Gerken (S.U.A.) a obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
6—2, 3—6, 6—3, 6—7, 15—13 în 
fdța cunoscutului campion austra
lian John Nev/combe. Alte rezul-' 
tale înregistrate : Meiler (R.F.G.) —. 
Mandarin» (Brazilia) 6—4, 6—3 ; 
Fassbender (R.F.G.) — Seewagen 
(S.U.A.) 3—6. 6—4, 6—2 ; Solomon 
(S.U.A.) — Case (Australia) 6—4, 
6—4 ; Mulligan (Italia) — KamiWa- 
zymi. (Japonia) .7:—6, 6—4 ; Fillol 
(Chile) — Pohmann (R.F.G.) 6—3, 
6 rt.2.

BECKENHAM. — Campionul so
vietic Metreveli ,a dișpuș cu 6—3, 
6—2 de englezul Sivuter, iar. fran
cezul Caujolle l-a eliminat cu 6—4,

al 
te-

6—3 pe Curtis (Anglia). Tînărul 
jucător suedez B. Borg a obținut 
o nouă victorie, eliminîndu-1 cu 
6—2, 6—2 pe O. Parun (Noua Ze- 
elandâ). Australianul Durham a 
repurtat o neașteptată victorie, cu 
6—3, 6—4, în frața 
Chanfrpaju.A ;.

NOTTINGHAM. — 
treia, americanul Tom 
dispus cu fi—3, 8—9, 6—4 de Pat 
Cramer (R.S.A.) Erik Van Dillen 
(S.'J.A.) a cîștigat cu 6—2, 6—4
meciul cu australianul John Coo
per, iar englezul M. Cox l-a elimi
nat cu 1—6, 3—6. 6—1 pe R. Mo- 
ore (R.S.A.) Alte rezultate mai im
portante : Mc Millan 
Lloyd (Anglia) 6—4,

; Connors (S..U-A) —
(S.U.A.) 6—4,. 6—2.

francezului

în ziua a 
Gorman a

(R.S.A.) —
6—3. 6—4 : 

.Gotffried

Reprezentativa de atletism a 
S.U.A. își va începe turneul estival 
cu întîlnirea împotriva selecționatei 
R. F. Germania, la 11—12 iulie, pe 
stadionul olimpic din Miinchen. 
După aceasta, atleții americani se 
vor deplasa la Florența, unde între 
15 și 17 iulie vor întîlni reprezen
tativa Italiei. Duoă aceste întîlniri 
va urma o pauză de o săptămînă, 
iar apoi deplasarea în Uniunea So
vietică. în zilele de 24 si 25 iulie 
urmînd să aibă loc. la Moscova, o- 
bișnuita confruntare anuală dintre 
atleții sovietici și cei americani.

Turneul atleților de dincolo de 
Ocean va lua sfîrșit în Senegal, 
unde la 5 august, în orașul Dakkar, 
ei urmează să dea replica repre
zentanților atletismului din această 
țara africană.

LENINGRAD, 14 (Agerpres). — 
După consumarea a 8 runde, în 
turneul interzonal de .șah,, pe pri
mul .Toc al clasamentului a trecut 
marele maestru american; Robert 
F.yrne cu (>'/- puncte, urmat de 
Viktor Kore.inoi (t.I.R.S.SJ 6 pupele 
și o partidă întreruptă. Larsen (Da
nemarca) și Karpov (U.R.S.S.) 5>/ti 
puncte-... Cligorici (Iugoslavia). 5 
puncte, Kuzmin (U.R.S.S,) 4!/2 puru,- 
1e. Radulov (Bulgaria) 4 (1) puncte, 
liiibnor (R..F.G.) 3!/2 (1) .puncte etc.

Partida centrală a rundei a 8-a 
s a disputat intre marii maeștri 
Bent Larsen și Viktor Korcinoi. 
într-o variantă a deschiderii engle
ze, Korcinoi a,obținut victoria la 
mutarea a 44-ar Noul lider al cla
samentului, Byrne, a cîștigat în 41 
de mutări la Tukmakov, în timp

ce. Gligorici l-a- învins pe Estevas. 
A fusi consemnatăremiza în parti- 
dele Quinteros—Taimanov 'si-, Cuel
lar'.. — 
■ia viril 
Mihail 
K arpov

Kuzmln. Din cauza .îmbol- 
fosțuhii. campion mondial. 
'Tal. partida acestuia c’u 
a 'tort smiitată.

ăr
DUpă două runde, în turneul in

ternațional de șah de la Tiilyefsuni 
(Olanda) conduc, Laszlo Szabo (Un
garia) și compatriotul său Gyulă 
Sax cu cile l‘/2 puncte fiecare, ur- 

(Iugoslavia), 
si Anderson 

1 punct. în runda a

mați de Littoojeyici
Polugaeyski (U.R.S.S.)
(Suedia)
doua. Poliigaevski l-a învins pe 
marele maestru iugoslav Ivkov. 
Partidele Sax — Szabo și Anderson 
— Liubojeyici s-au terminat re
miză.

UN NOU MECI FISCHER - SPASSKI ?
DECLARAȚIILE FOSTULUI CAMPION MONDIAL

MUNCHEN, 14 (Agerpres). — A- 
flat în R.F. Germania, unde a par-- 
ticipat la turneul de la Dortmund, 
fostul campion mondial de șah Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) a declarat că 
speră să-1 poată întîlni din nou pe 
marele maestru american Robert 
Fischer, care I-a învins anul tre
cut în meciul pentru titlul mon-

dial, desfășurat la Reykjavik. „Aș 
vrea să ciștig turneul eandidaților 
și să .ioc din nou cu Fischer pen
tru trilul <le campion al lumii — 
a sous Spasski. Meciul de la Reyk
javik a fost foarte instructiv pen
tru mine. Fischer este un șahist 
excepțional, dar chiar și el poate 
fi invins“.

ÎN PERSPECTIVĂ

Telefoto :
A.P. AGERPRES

M. KIRJINOV [U.R.S.S.]

PRIMUL LA CAT. UȘOARA
Janusz Przedpelski, reales președinte

al federației europene de haltere
MADRID. 14 (Agerpres). ' Cam

pionatele europene de haltere au 
continuat la Madrid cu desfășura
rea întrecerilor din cadrul catego
riei ușoare. Pe primul Ioc s-a cla- 

(U.R.S.S.), 
la cele două stiluri 
172,5 kg). Kirjinov, 
de ani, medaliat cu 
de la Miinchen, a 
ordine de Mladen 

(127,5

sat Mukharbi Kirjinov
care a totalizat
302.5 kg (130 : 
în vîrstă de 24 
aur și la J.O. 
foșt urrpat ,în 
Kucev (Bulgaria) 295 kg
167.5 kg). Zbigniew Kaczmarek (Po
lonia) 292,5 kg (125 ; 164,5). Janos 
Ambrozi (Ungaria' 290 kg. Jeno 
Bagocs (Ungaria) 287.3 kg. Suvar 
(Turcia! 267.5 kg, Stefanoudakis 
(Grecia) 267.5 kg.

în clasamentul pe echipe con
duce Ungaria cu 49 p, urmată de 
Bulgaria — 39 p, Polonia — 26 p, 
U.R.S.S. — 24 - - -
20 p. România 
14 p. Turcia —

La Madrid s-au desfășurat lucră-

p. Cehoslovacia. —
19 p. Italia — 

11 p, Franța — 3 p.

C AMPIONATELE EUROPEM DE A11 f EISM ALE JUNIORII1ID
Recentele finale ale campionate

lor republicane școlare de atletism 
și concursul de primăvară al junio
rilor I au prilejuit trecerea în re
vistă a potențialului actual 

tinerilor noștri 
dintre juniori 
an, un bogat 

internaționale de 
răspundere, între care Jocurile Bal
canice (28—29 iulie, la București) 
și a doua ediție a campionatelor 
europene (24—26 august, la Duis
burg) la care se adaugă mai multe 
meciuri pe echipe și alte con
cursuri.

Pentru participarea la campiona
tele continentale forul atletic euro
pean a hotărît, de mai multă vre
me, standardurile care trebuie rea
lizate da concurenți. Același lucru 
l-a făcut și FR.A. care a stabilit, 
în mod firesc, standarduri de o va
loare ceva mai ridicată decît a ce
lor internaționale. Iată-le : BĂIEȚI: 
1(10 m : 10,4—10,6, 200 m : 21,4—21,6, 
400 m: “
-1:52,0, 
3600 m: 
14:40,0—14:45,0, 110 mg
400 mg : 53,0—53,8, 2000 m obst.: 
5:45,0—5:50,0, 10 km marș: 45:30,0 
— 47:00,0. lungime: 7,40 m — 7,30 m. 
triplu: 15,70 m — 15,00 m, înălți
me : 2,03 m — 2,03 m, prăjină: 
4,80 m — 4,70 m, greutate: 16,70 
m — 16,00 m, disc : 51,00 m — 50,00 
m, suliță : 75.00 m — 70,00 m, 
ciocan: 60,00 m — 58,00 m, decat
lon ; 6800p — 6600 p, 4x100 
40,9 — fără standard, 4x400

■ 3:12,8 — f.ș. ; FETE: 100 m : 
—11,9. 209 m: 24,2—24,5, 490 
54,5—55,8, 800 m: 2:08,0—2:11.0,
1500 m : 4:25,0—4:30,0 100 mg :
13,8—14,2, lungime : 6,15 m — 6,00 
m, înălțime: 1,76 m — 1,72 m,

perspectivă al 
Cei mai buni 
față, în acest 
de concursuri

și de 
atlet i. 
au în 
sezon

47.9—48,4 800 m: 1:50,5, 
1500 m: 3:47,0—3:51,0,

8:20,0—8:25,0, 5000 m : 
14,5—14,8,

m : 
m :
11,7

»>'

Eddy Merckx refuză aventura...

Campionul categoriei 
pană. Dito Sanidze 
(U.R.S.S.), felicitat de 
următorii clasați. Nuri- 
kian (Bulgaria) — 
stingă imaginii —

Benedek (Ungaria)

rile Congresului federației 
de haltere. Ca președinte 
tui for a fost reales Janusz Przed- 
pelski (Polonia). Secretarul general

europene 
al aces-

al Federației internaționale. Oscar 
State, a prezentat lista oficială a 
recordurilor mondiale și europene 
omologate.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Pe pista stadionului olim- 
pic din Stockholm, cursa 
de 5 000 m a revenit atle
tului' belgian Emile Putte- 

-zGians cu timpul de 13:26,8, 
urmat de suedezul A. Gar- 
derud — 13:46.8. Sprinterul 
polonez Zenon Nowosz a 
cîștigat proba de 100 m în 
10,2. iar americanul Fred 
Newhouse a ocupat primul 
loc în proba de 400 m — 
45,5. Cursa de 3 000 m ob
stacole s-a încheiat cu 
victoria polonezului Jan 
Kbndzior — 8:34,8. Favori
tul probei, finlandezul Jou- 
ko Kuha. s-a situat pe lo
cul trei cu 8:39,8. Alte re
zultate : 800 ni — Winzen- 
reid (S.U.A.> — 1:47.8 ;
1 500 m — Bayi (Tanzania) 
— 3:37,9 : înălțime — Dahl
gren (Suedia) — 2,15 rn ; 
prăjină — Isaksson (Sue
dia) — 5,10 m.
■
Cursa cicliști internaționa
li Sens—Paron a revenit

rutierului spaniol Luis 'Or
eana, cronometrat pe dis
tanța de 153 knr in 41t 

01:30. La 3:13 de învingător 
au sosit olandezul, Zoete- 
raelk . și francezul 
mard.
■
In cadrul turneului 
național de baschet 
Santa Cruz de “ 
(Insulele Canare), 
americană Indian'a Univer
sity a învins cu scorul de 
78—49 (36—28) formația lo
cală Nautico., Cel . mai bun. 
jucător , de pe teren a fost 
americanul Steve Green (20 
pu’ncte). .Tn finala compe
tiției Indiana University 
vă întîlhi echipa spaniolă 
C.F. Barcelona,

Gui-

echipa .-olandeză' KampOng 
. Utrecht. în semifinalele 
disputate la Frankfurt pe 
Main s-au - înregistrat ur- 
mătdarele rezultate: Frank
furt. 1880 ,r-ȚRottweiss KoJ.iT 
3—0 ; Kampong Utrecht — 
R.C. Bruxelles 2—0.

sfîrșitul carierei o va ataca și o va 
ctștiga). nenumărate alte curse pe 
șosea șl pe velodrom.

Așadar, Eddy Merckx este cel mai 
mare, a devenit — sub ochii noștri — 
„Eddy cel Mare". 
rutier belgian nu acceptă aventura. 
Nu acceptă — cel puțin pînă la ora 
actuală — să alerge și „Turul Fran
ței". Ar fi o lovitură extraordinară 
aceea de a cîștiăa în același sezon 
„La Vuelta". „Giro" șl „Tour de 
France" ! Ar fi mat mult decît everi
tul realizat prima oară de Coodî 
(„Turul Italiei" — ..Turul Franței" 
în 1949), ar fi mai mult. mult mai 
mult decît ceea ce a reușit Anquetil 
în 19R5 cînd. la puține ore după ce 
a dștigat „Criteriul Daunhină". a 
luat startul în Bordeaux — Paris, cîș- 
tigînd-o după o dramatică luptă cu 
sine însusi. . . întreaga lume l-a-- sa
luta pe Merckx ca pe unul dintre 
cei mai mari snortivi pe car-e-l con
semnează istoria. De ce Eddy nu se 
aventurează 7 Are. desigur argumen
te puternice. Tn nrimul rînd. faptul 
că nu dispune de 
Doată suporta trei 
grele Ia intervale 
mici. Merckx este 
cepțle. In echipa 
oameni de încredere, talentat), bine 
nregătiți. Ei nu pot avea. însă, va
loarea liderului. Si liderul nu poate 
irbindi fără „locotenenți" destoinici. 
Nici Spruyt. nici Van Sepii, 
Mintjens • - - 
nu pot 
plutoane 
întreceri 
rînd. el 
sănătatea.
Paris—Nisa s-a îmbolnăvit, grav si a 
trebuit să renunțe la curse, la antre
namente și. anoî. cbtar la une1» 
victorii. în al treilea rind. nu poate 
îevinge o suită atît de mare de ma
nevre de culise. Organizatorii de 
curse, Inclusiv cei ai „Turului Fran
ței", au început să caute tot felul 
de formule de disputare (reducerea 
Ia minimum a etapelor de contra
timp. organizarea sosirilor pe ur
cușuri ș.a.m.d.) pentru a-1 pune ne 
belgian în situații dificile si a oferi 
adversarilor săi șanse cît mei mari. . . 
Pe toate acestea — si încă mult" 
altele — un singur om este greu să 
le învingă, chiar dacă el se numește 
Eddv Merckx !

„Eddy cel Mare" se opune. deci, 
aventurii. Are fără îndoială, drep
tate. Dacă i-aș fi sfătuitor, l-as 
împinge, totuși. în această curată 
nebunie. L-aș împinge, pentru că de 
la un mare campion astenți să rea
lizeze imposibilul, să facă ceea ce 
eu sau tu nu putem decît să visăm. 
Ar fi într-adevăr extraordinar ca 
Eddy să renunțe la călătoria în Aus
tralia și să se prezinte la startul ce
lei de a 60-a ediții a „Turului Fran
ței". ..

De la apariția lui Eddy Merckx în 
plutonul marilor performeri ai spor
tului cu pedale. în lumea ciclismului 
— a rutierilor.' gazetarilor și a spec
tatorilor — stăruie o întrebate : care 
dintre giganții ultimilor ani este mai 
mare, Fausto Coppi, Jacques Anque- 
lit sau Eddy Merckx ? Chiar înaintea 
acestui sezon, în. care belgianul stră
lucește mai puternic ca oricînd, exis
ta un consens cvasiunanim : Eddy
este cel mai mare ! Și a venit anul 
1973. Supercampionul i-a început cu... 
stîngdl. Fiind bolnav, i-a cedat vic
toria lui Poulldor în Paris—Nisa. s-a. 
lăsat întrecut de.Luis Ocana în ,-Săp- 
tâmînâ Catalană" („.. .mă prezint la 
startul fiecărei curse cu gindul s-o 
ciștig. Fac totul pentru victorie. Cînti 
puterile nu mâ ajută, cînd adversarii 
silit in formă mai bună, pierd...) și 
a abandonat în ..Turul Belgiei" („l.a 
început de sezon, nu forțez. Dacă 
simt că întrecerea este prea tare 
pentru stadiul meu de pregătire, a- 
bandonez fără să mă sfiesc"). A fost 
un ; minunat prilej pentru.. . adver
sarii lui Eddy. Cohorta denigrato
rilor s-a așternut la lucru.. . I s-a 
cintat —■ cu evidentă... bucurie — 
prohodul marelui campion, i. s-au 
contestat calitățile. Ca orice idol 
sporțiv, Merckx are mulți ,(adver
sari". Printre cicliștii care nu pot 
suporta o supremație atît de puter
nică. atît de îndelungată (se află șl 
rutieri belgieni printre acești revol
tați neputincioși), printre afaceriștii 
ciclismului > profesionist („prea le ia 
Merckx pe toate ; noi cu ce mai 

, rămînem ?..printre organizatorii 
„Turului Franței" (care de la An- 
quetil încoace așteaptă zadarnic apa
riția unui mare campion). printre 
spectatorii pătimași ai Peninsulei ita
lice (Incapabili să înțeleagă că după 
legendele cu. Coppi și Bartali se Vor 
mai scrie și altele)... Peste tot, 
peste toți. Eddy Merckx trece însă 
cu aceeași ușurință cu care rulează 
pe asfaltul-oglindă al marilor clasice.

Eddy hu ș-a lăsat impresionat nici 
de eșecul din primele curse ale anu
lui, nici de campania anti-Merckx 
care a urmat. își cunoaște prea bine 
resursele, evoluția în timp ■ și modul 
cum trebuie pregătită o bătălie incit 
nu, avea de ce să. se sperie. își fixase 
pentru anul 1973 trei obiective : La 
Vuelta — pentru că-i lipsea din pal
mares. Giro — contractul eu firma 
Molteni îl obligă la participarea în 
„Turul Italiei" și campionatul mon
dial. Două dintre obiective șl le-a 
îndeplinit cu brio. N-a lăsat nici o 
speranță lui Ocana. chiar dacă pă- 
mîntul natal îl ajuta, a învins fără 
■drept de apel coaliția Felice Gimondl 
et. comp. 1 Are acum in palmares tot 
ce-și dorește o întreagă generație de 
cicliști : „Turul Franței" (de 4 ori 
consecutiv). „Turul Italiei" (de 4 ori), 

„titlul de campion mondial, recordul 
mondial al orei. „Turul Spaniei", cla
sicele. (în afara cursei Bordeaux — 
Paris, pe care — cu siguranță — spre

Și. totuși, marele

o echini care să 
tururi deosebit de 
de timu foarte 
un snortiv de ex- 
Moltenl si-a adus

nici 
nici Bruv^re. nici ceilalți 

înfrunta alături de Merekx 
noi. proaspete, neuzate tn 
consecutive. tn al doilea 

are obligația să-si ferească 
Nu poate uita că în

150 DE SPORIM CEHOSLOVACI IA UNIVERSIADA
PR AGA, 12 (Agerpres). — La cea 

de-a 7-a edițiea Jocurilor mondiale 
universitare de vară de la Moscova, 
organizațiile sportive studențești din

inter- 
de la 

Tenerife 
echipa

Cehoslovacia vor fj reprezentate de 
o delegație alcătuită din 150 de 
sportivi (atleți, înotători, voleiba
liști).

Hristache NAUM

SIILDIA ADE CELE MAI MARImetri
Foto: V. BAGEAC

CALIFICAREDE
NICI AUSTRIA

Ml A

tineret

au cucerit 5 titluri

Fază din meciul Austria —
Brazilia

calificați . din /etapele ante- 
în final, primul loc a reye-

P — 
4x100

cifrice
de 10
la a-

SANSE1500 m — 3:40,4), N. Ones- 
m — 1:50,4, 1500 m —
2000 m obst. 5:41,9), 

(înălțime —

Brazilienii în atac... Jatrzinho (m stingă) și Palhinha, sînt contrați prin 
intervenția acrobatică a austriacului Sara.

1—1

Florența lonescu este capabilă să obțină. în scurtă vreme, rezultate de 
peste 50

IEȘIT DIN CURSĂ
seara, la Budapesta, pe

greutate : 14,50 m — 14,00 m. disc : 
50,00 m — 46,00 m, suliță: 50,00 m 
—48,00 m, pentatlon : 3900 
3800 p. 4x100 m : 46,5—f.s., 
m : 3:45,0—f.s.

Acestea fiind obiectivele 
de îndeplinit pînă la data 
august să vedem care sînt, -- „ 
ceasta oră, acei atleți care le-au și 
realizat. Este vorba de un număr 
de 6 juniori și 3 junioare care au 
luat o primă opțiune asupra drep
tului de a Ii selecționați în lotul 
pentru „europenele" din R.F. Ger
mania, urmînd ca în perioada ur
mătoare ei să confirme aceste re
zultate. ■ Iată-i : Dorel Cristudor 
(100 m — 10,4), Gh. Ghipu (800 m

Au luat sfîrșit campionatele republicane de „libere"

Luptătorii bucureșteni
/ BRAȘOV, 14 (prin telefon). — 
. Ultimele confruntări ale finalei 
’ campionatelor republicane de lupte 
libere, rezervate tineretului (18—23 

, de ani), au avut loc joi dimineața. 
Confirmînd așteptările, în această 
reuniune, partidele au fost extrem 
de disputate, doarece în competi
ție se aflau cei mai buni dintre 

^tinerii luptători. O frumoasă com- 
. portare au avut sportivii din clu
burile bucureștene, care au reușit 

,«ă cucerească cinci titluri de cam
pioni republicani. Rezultate apre- 

/ciabiie au obținut »i luptătorii bra
șoveni, învingători la trei catego

rii.
L« prima categorie M)> Qh- 

Ștefan (Steaua) a reuiik »I-fL păs- 
treze titlul cucerit anul trecut, în- 
vingîndu-1 în partida finală pe I. 
Corbel (5c. «p. Petroșani) cu un 
fulgerător tu», finalizat Ln numai 

-15 sec, Laoet. 52 kg P. Ionltă (Pro
gresul Buc.), împovărat eu patru 
puncte penalizare chiar din primul 
tur, eînd a fost învii» prin tu?, a 
avut o misiune extrem de dificilă 
pentru a putea obține »1 la această 
ediție titlul de camplop.' Cu toate 
acestea, ambițiosul luptător bucu- 
reștean ți-a depășit toți adversarii, 
în duelurile ce au urmat. Iar în 
finală l-a întrecut la puncte (6—2) 
pe V. Dinu (Steaua).

Fostul campion la cat. 57 kg, Gh. 
Dobrănei (Dinamo Brașov) a con
curat la o categorie superioară 162 
kg). Astfel, pertru mult rîynitul 
tricou de campion, la 57 kg si-au 
disputat șansele ceilalți 19 concv.-

renți, 
ribare. 
nit lui FI. Moț (Dinamo Buc.), un 
învingător merituos, care n-a fost 
însă scutit de emoții. în meciul din 
turul doi, cu Gr. Condrat (Dinamo 
Rv-L el fusese descalificat împre
ună cu adversarul, Dar, victoriile 
sale în celelalte partide și, îndeo
sebi în finala cu R. Sabău (C.S.M. 
Cluj), pe care a cîștigat-o prin tuș 
(min. 4), i-au adus primul loc. Gh. 
Dobrănel, «pre meritul său, a ieșit 
victorios șl în noua categorie (62 
kg) în care a evoluat.

în absența principalului favorit 
la cat. 68 kg (E. Cristian — Dlnatno 
Brașov, campion al ediției trecute, 
a urcat acum la 74 kg), titlul a re
venit lui P. Androne (Steagul roșu 
Bv.), care a fost însă nevolt să 
susțină nu mal puțin de opt par
tide, eîiHglndu-le pe toate. Deosebit 
de interesante au fost si întrecerile 
la cat. 74 kg, unde se înfruntau doi 
campioni: E. Cristian și Gh. Pa- 
raschiv — câștigătorul de anul tre
cut la categoria respectivă. Cu toa
te acestea, E. Cristian a ieșit vic
torios. Un frumos succes a obținut 
tînărul rapidlst A. Bălăianu, noul 
campion la cat. 82 kg, care a de
pășit luptători mai experimentați 
și mal bine cotați decît el. La ce
lelalte categorii. campionii de anul 
trecut și-au păstrat titlurile : I. Du
mitru (Steaua) la 90 kg, St. Mor
cov (Nicolina Iași) la 100 kg și L. 
Simon (Mureșul Tg. Mureș), la 
rt.100 kg.

— 1:49,1, 
cu (800 
3:45,9 și 
Constantin Cîrstea 
2,08 m). Gheorghe Megelea {suli
ță — 76,44 m), Mircea Zamfi- 
rescu (ciocan — 60,14 m) și Vio
rica Neagu (1500 m — 4:22,41, Doi
na Spînu (lungime — 6,W m). Ma
riana Nan (disc — 50,23 m).

în afara acestora sini încă -alți 
atleți care pot aspira la selecție, 
urmîrid ca și ei să-și îndeplinească 
cerințele standardurilor: C-tin O- 
breja (200 rn — 21,7). Virgil Miloiu 
(400 m — 48,2). Iosif Korodi (400 
mg — 53,6), M. Scoarță (lungime
— 7.22 m). Nicuiina Lungu (400 m
— 55,1), Florența lohescu (disc — 
49,88 m), Dan Oprea (înălțime
— 2,07 m), Marian Voicu (prăjină
— 4,70 m), Vasile Tudorel (lungime
— 7,38) etc. La 800 m fete, Ju
liana Leau (accidentată) are și ea 
toate șansele să obțină performan
țele dorite.

Timpul care a mai rămas pînă 
la C.E. de juniori va trebui folosit 
cu maximă eficiență astfel ca at le- 
ții noștri să poată evolua cu suc
ces pe stadionul din Duisburg.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TIMIȘOARA

EEVIM CONDUCE
INMMEă DIEIMEI RUNDE
Turneul internațional 

șah de la Timișoara »c 
reuniunii sala finale, ultima rundă, 
programată astăzi după-amlază, tn 
Aula Institutului de medicină. Cele 
mal mari șanse la victorie le de
ține șah ista sovietică Ira Levitina, 
aflată pe primul loc.

în runda a 11-a s-au înregistrat 
rezultatele i Juneu — Levițina 0—1, 
VerBei — Sunnucks 1—0, Jurezynska
— Polihronlade 0—1, Holzlein — 
Stadler 0—1, Troianska — Baum
starck, Makal — Eretova, Timmer
— Reicher, remize. Partidele din 
runda a 12-a (penultima) s-au în
cheiat astfel i Levitina — VerM 
1/,—•/,, Polihroniade — Juncu 1—0, 
Reicher 
Ier —
Makai </,—V?,. Eretova 
îhtr... Timmer — Jurczynska .într.

Iii clasament conduce Levitina,‘.cu 
9 p„ urmată de Polihroniade 8 p.. 
Bâurristarck, Verpci si Stadler 71/. 
p , Reicher 6 ip. etc.

feminin de 
află tn fata

— Baumstarck i',—i/„ Stad-
Tro'anska 1—0. Sunnucks — 

Holzlein

Costin CHIRIAC P. ARCAN, coresp. județean

Finala „Cupei campionilor 
europeni" la hochei pe 
iarba se va disputa în acest 
an între formația vest- 
germană Frankfurt 1830 
(deținătoarea trofeului) . și

„Marele premiu automobi
listic de la Nivelles* (for
mula -II) a revenit la ac
tuala ediție sportivului 
francez Jeăn Pierre Jar ier 
(,;MarctV‘)i care a realizat 
o medie orara de 177^343. 
km. Pe locurile următoare 
s-au clasat vest-germanul 
Jochen Mass Surtees"), 
italianul Vittorio Brambilla 
(.-.March*) și englezul Mike 
Buttler (,.B.M.W/‘). Bra
zilianul Emerson Fittipaldi 
și suedezul Ronnie Peter
son, mari favoriți al 
cursei, au abandonat din 
cauza unor defecțiuni teh- 

. nice.

Miercuri
„Nepstadion", în fața a peste 80 000 
de spectatori s-a .desfășurat una din 
cele mai importante parlide din eru
pă I a preliminariilor C.M. de fotbal. 
S-au. întîlnit reprezentativele Unga
riei și Suediei, partidă de care de
pindea în mare măsură echipa care 
va merge în turneul final. După un 
ioc spectaculos, de înaltă factură 
tehnică, în care suedezii au jucat 
excelent atît în apărare cît și pe 
contraatac, meciul s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (1—1). Scorul a fost 
deschis de gazde prin Kozroa (min. 
7). Apoi, treptat. suedezii echili
brează iocul și înscriu prin Kindwall 
(min. 37). După pauză, tot suedezii 
sînt acela care înscriu prin Sand
berg (min. 55). Gazdele au în conti
nuare o puternică revenire, reușind 
să egaleze prin Vidats (min. 60) si 
să aiungă în avantaj prin golul mar
cat de Zambo (min. 71). La scorul 
de 3-2. ■ ■ ' ' '
cată în 
suedezii 
leze (în 
traatae) 
musețea

Arbitrul italian Lo Bello a. condus 
formațiile :

UNGARIA : Bicskei — Țdrbk, 
vacs, Vidats, I. Juhasz. 
lint, Kozma (Szoke), 
Kocsis (Zambo).

SUEDIA : G. Larsson
NordqUist, 3. Ohlșson, Tapper, Grahn, 
Sandberg, Edstrom (Andersson), Kind- 
«all, Magnusson (Torstensso).

Crainicul sportiv al postului de 
radio Budapesta, GySrgy Szapeșt a 
consemnat la sfîrșitul partidei' i „Deși 
nu a pierdut nici un meci, echipa 
Ungariei și-a luat rămas bun de 
la calificarea !n turneul final. Ea a 
cedat locul unor formații bune, 
Austria sau Suedia, dintre care pri
ma șansă o au fotbaliștii suedezi.

în această grupă a mai rămas de 
disputat un alngur .ioc i Malta — 
Suedia, la 11 noiembrie, la La Va- 
Ielta. Dacă suedezii ciștigi partida 
la o diferență de două goluri, el se 
vor califica In turneul final. Care 
slnt șansele austriecilor ? Dacă me
ciul se va termin* la egalitate sau 
vor pierde suedezii (ceea ce este 
foarte puțin . probabil) echipa care 
se va califica este Austria. în fine, 
dacă victoria suedezilor va .consem
na doar o diferență de un gol, aces
te două echipe vor susține un meci 
de baraj ne teren neutru..

Tată cum arată clasamentul îna
intea meciului-

1. Austria 
,2. Ungaria
3. Suedia
4. Malta

La scorni 
echipa Ungariei era califi- 

turneul final, dar iată că 
nu cedează, reușind să ega- 
urma unei acțiuni pe con- 
printr-un gol do toată frn- 
înscris de Edstrom (min. 77).
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BRAZILIENII, CONDUȘI 54
Pe „Wiener Stadion", tn fața a 42 ooo 

de spectatori, a avut loc miercuri In- 
tilnlrea internațională amicală dintre 
selecționatele Austriei și Braziliei. După 
un meci, pasionant, în ■ oare brazilienii 
șl-au etalat măiestria tehnică, dar nu șl 
eficacitatea, cele două formații au ter
minat la egalitate : 1—1 (1—0). Scorul a 
fost deschis tn min. 5 de Kreuz. După 
pauză, sud-americanll au egalat prin 
Jatrzinho (min. o«), după care nici una 
din formații — deși ocaziile au abundat 
— nu a mal Înscris vreun punct, Arbi-

DE MINUTE, LA VIENA 
tru! cehoslovac Jursa a condus echipele : 

AUSTRIA : Konzilia — Sara, Sturmber
ger, Hof, Elgenstiller (Krieger) Hatten- 
berger, Stareic, Haiti (GombascH), Kreuz, 
KrankI, Jara.

BRAZILIA : Renato — Ze Maria, Per- 
relra, Piazza, Antonio Clodoaldo, Rlve- 
llno, Paulo Cesar, Jatrzinho, palhinha, 
Edu.

Următorul meet al btazUienllor in ca
drul turneului pe care-1 întreprinde în 
Europa, va avea loc «îmbată cu “ “ 
Germania.

Cu prilejul jubileului federației

ITALIA
Aseară, pe. „Stadio Comunale" din 

Torino, lelecționata Italiei a întîlnit 
!n meci amical reprezentativa An
gliei. Partida cu selecționata engleză, 
ca și cea disputată acum citeva zile 
In'compania Braziliei, face parte din 
festivitățile ' Sărbătoririi a 75 de ani 
de la înființarea federației italiene 
de fotbal."

Orașul Torino a fost. ales drept 
gazdă > a -acestui rrreci - pentru că aici 
se înfăptuia, în 1898. primul act; al 
constituirii federației a cărei echipă.

R.F.

ȘTIRI, REZULTATE
• Partide disputate în campiona

tul U.R.S.S.: Spartak Moscova — 
Dnepr 3—1 ; Zaria — Pahtakor
3— 1 ; Dinamo Kiev — Kairat Al
ma Ata 3—1 ; Dinamo Tbilisi — 
SKA Rostov pe Don 2—0 ; Ararat 
Erevan — Sahtior 3—0 ; ȚSKA — 
Torpedo Moscova 3—2 ; Zenit Le
ningrad — Dinamo Moscova 2—3 ; 
Dinamo Minsk — Karpatl Lvov
4— 3 (după loviturile de la 11 th).

italiene

ANGLIA 2-0 (1-0)
numele de „squa- 

să devină de

• tn sferturile de finală ale „Cupei 
Spaniei" (meciuri retur) au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Real Betis — Castellon 2—0 ; Spor
ting — Granada 3—0 : Atletico Bil
bao — Sevilla 5—2 ; Malaga — Co
runa 2—0.

cunoscută apoi »ub 
dra azzurra", avea ________ ___
două ori eamploană mondială.

Echipa Angliei a venit direct de 
la Moscova, unde duminică jucăto
rii lui Alf Ramsey au învins repre
zentativa U.R.S.S. cu 2—1. După o 
partidă foarte disputată, meciul de 
la Torino s-a încheiat cu scorul de 
2—C (l—0) în favoarea fotbaliștilor 
italieni, care cu această ocazie obțin 
prima, victorie în fața fotbaliștilor 
insulari. . Au marcat Anastasi: (min. 
.■'?) și, Capello (min. 52).

• în preliminariile campionatu
lui european pentru echipele de ti
neret, la Helsinki s-au întîlnit se
lecționatele Finlandei și 
Jocul s-a încheiat cu un 
de egalitate : 0—0.

U.R.S.S. 
rezultat

• La Atena, tot în C.E. de 
s-au întîlnit echipele 
Ungariei : Fotbaliștii 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(2—0).

tineret.
Greciei și 

maghiari au
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