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Vineri dimineața s-a încheiat vi
zita oficială pe care președintele 
Republicii Volta Superioară, gene
ralul Sangould Lamizana, a între- 
prins-o în țara noastră, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Întîlnirile și convorbirile dintre 
șeful statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Sangoule Lamizana, care au prile
juit un dialog fructuos ale cărui 
rezultate își găsesc finalitatea în 
Declarația solemnă comună și alte 
documente de o deosebită impor
tanță, se înscriu ca un moment de 
mare însemnătate pentru relațiile 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Volta Superioară, 
pentru viitorul colaborării și prie
teniei dintre cele două popoare.

Sub semnul acestei dorințe reci
proce de a promova și intensifica 
raporturi multiple între cele două 
popoare a avut loc ceremonia ple
cării președintelui Sangoulă Lami
zana.

De la reședința oficială, președin
tele Voltei Superioare a fost con
dus Ia aeroport de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
arborate, cu acest, prilej, drapelele 
de stat ale României și Voltei Su
perioare, iar deasupra salonului 
oficial se aflau portretele celor doi 
președinți ; pe mari pancarte erau 
înscrise urările „Să se dezvolte și 
să se întărească prietenia dintre 
popoarele Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Volta Superioa
ră „Trăiască pacea și prietenia 
între popoare ț“ ;

Garda militară prezintă onorul 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Sangoule Lamizana. Se intonează, 
apoi, imnurile de stat ale Voltei 
Superioare și României, în timp ce 
sînt trase 21 de salve de artilerie. 
Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare, după care pre
ședintele Sangoule Lamizana își ia 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și de la persoanele oficiale 
române aflate pe aeroport.

Mii de bucureșteni fac o caldă 
manifestare șefilor celor două sta
te. Ei exprimă, în același timp, 
deplina aprobare pentru activita
tea neobosită a conducătorului 
partidului și statului nostru, pusă 
în slujba intereselor naționale, a

simpatie.

păcii și înțeleg. :e popoare.
Cei doi președi ăspund CU

cordialitate acestoi ifestări de

La scara avionulu președintele 
Sangoule Lamizana ț persoanele 
oficiale care l-au inse l. în vizita 
în România, își' iau ră as bun de 
la Ion Gheorghe Maure eședin-
tele Consiliului de Mii. Emil 
Drăgănescu, vicepreșodin .. *on- 
siliului de Miniștri, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geo
logiei, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul României la Ouagadou
gou.

Luîndu-și la revedere de la pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, gene
ralul Sangoule Lamizana a mulțu
mit cu căldură pentru prietenia cu 
care a fost înconjurat, a exprimat 
dorința de a reîntîlni pe pămîntul 
țării sale pe șeful statului român.

Adresînd oaspetelui Urarea de 
drum bun, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a asigurat că așteaptă 
cu multă plăcere să viziteze Repu
blica Volta Superioară.

AZI Șl MIINE, PE STADIONUL TINERETULUI

ECHIPELE ROMÂNIEI, 
FRANȚEI Șl ITALIEI 
LA STARTUL UNOR 

PASIONANTE ÎNTRECERI 
UE DECATLON SI PENTATLON
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Amatorilor atletismului din Capi
tală le este oferit astăzi și miine un 
interesant miting internațional, la al 
căi ui start se prezintă cele mai 
bune pentailoniste și cei mai butii

O frumoasă serbare a școlarilor bucureșteni

ANUL
ȘCOLAR

S-A
ÎNCHEIAT,

ÎNCEPE
VACANȚA
SPORTIVA!

Ieri dimineața, peste 20 000 de e- 
levi ■ din. unitățile de învățămînt de 
toate gradele din Capitală și-au dat 
întîinîre pe stadionul Dinamo pentru 
a participa la serbarea culturaî-spor- 
tiv'ă organizată de către C.M.E.F.S., 
.Inspectoratul școlar municipal, Comi
tetul municipal U.T.C. și Consiliul 
municipal al organizației pionierilor, 
cu ocazia încheierii anului școlar 
1972—1973. Au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C1R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal' al P.C.R., • primarul general al

Perfect aliniațt pe terenul din incinta CornplCxulrri pinarno, elevii bucureșteni sini gata să-și înceapă frumoa
sele evoluții sportive, in cadrul serbării prilejuită de încheierea anului școlar Țcto : Paul ROMOȘAN

deoatloniști din România, Franța si 
Italia.

Inițial, la această tradițională în
trecere care figurează în fiecare an 
în calendarul atletismului continental 
urmau să participe și sportivii fin
landezi. Din păcate însă, la actuala 
ediție, atleții finlandezi vor absenta 
(din motive de boală), astfel că pe 
pista de alergări. în sectoarele de să
rituri și aruncări ale stadionului Ti
neretului nu-i vom putea urmări dc- 
cît pe reprezentanții celor trei țări 
amintite mai sus.

In această situație, organizatorii au 
decis să alcătuiască clasamente bila
terale între cele trei, selecționate. La 
decatlon, fiecare țară va fi reprezen
tată de cite 5 sportivi, dar pentru 
scorul meciului bilateral vor puncta 
doar cei mai buni 4 atleți. Sistemul 
va fi identic și in întrecerile de pen
tatlon, unde echipele vor fi alcătuite 
din cite patru concurente, dar nu 
vor puncta decît primele trei.

Dacă am evalua șansele echipelor 
pe baza celor mai bune rezultate din 
sezonul 1972 vom observa că primele 
favorite sînt formațiile Franței. A- 
cestea au ocupat, de altfel, primele 
locuri la ediția de anul trecut des
fășurată la Helsinki : decatlon : 1.
Franța 51 p, 2. România 44 p, 3. Fin-

Săritura in înălțime — una din probele „bune" ale lui- Andrei Sepsy

landa 31 p. 4. Italia 11 p : pentatlon : 
1. Franța 33 p. 2. Romania 25 p, 3. 
Italia 14 p, 4. Finlanda 7 p. Xu ne 
îndoim însă. că in dorința de a con
firma uneie rezultate meritorii înre
gistrate la concursul de primăvară,, 
reprezentanții noștri vor face tot po
sibilul pentru a se impune măcar in 
întrecerile masculine.

La ora cind apar aceste rînduri 
nu se cunosc formațiile care vor 
purta culorile României în această 
competiție triunghiulară. Un singur 
lucru este însă cert; clujeanca Anca 
Hoinărescu, câștigătoarea recentului

concurs de primăvară va absenta, fi
ind reținută pentru sesiurfea de exa
mene. Astfel, pentru echipa de deca
tlon candidează : Andrei Sepsy și 
">Jihai Nicolău (ambii Steaua), Vasile 
Bogdan (Universitatea Cluj), Radu 
Gavrilaș (C.S.O. Iași) și Vasile Mure- 
șan (C.Ă.U.), iar pentru cea de per.- 
tatlqn : Rodica Ț’arălungă șl I lorica 
Bpcâ (ambele de la C.A.U.), Cocu- 
leana Bucătarii (Lie. 2 Iași), Valeria 
Biduleae (.Constructorul București) și 
Erica Teoăorescu (Dinamo).

întrecerile sînt programate zilnic 
de la ora 14.

AL Vll-lea FESTIVAL NAȚIONAL DE MINIBASCHET,
F.RB

w

Capitalei, Nicolae Matei și Petre Con
stantin, secretari ai Comitetului mu
nicipal de partid, alți membri ai Bi- 
ro. ului, primii-secretari ai Comitete
lor P.C.R. ale sectoarelor din Bucu
rești, membri ai Biroului executiv al 
Comitetului municipal pentru educa
ție fizică șl sport, directori de școli, 
profesori, comandanți U.TfC. și de 
pionieri, antrenori, un numeros pu
blic.

La or.a . 9, serbarea a începutLa or.a 9, serbarea a început cu 
defilarea sportivilor din școlile gene
rale, profesionale, licee, școli sporti
ve și din cluburile Capitalei cu sec-

ții de juniori fi copii Fiecare 
sector a fost reprezentat de 300 de 
participant!, iar unitățile sportive de 
performanță și cluburile de cîte 60 
de sportivi.

Lutr.d cuvintul, tovarășul Virgil 
Florea, vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, președintele 
C.M.B.E.F.S., i-a felicitat, intr-o 
scurtă alocuțiune, pe cei prezenți pen
tru frumoasele succese obținute în 
activitatea sportivă desfășurată de-a 
lungul anului școlar 1972—1973, urîn- 
du-le rezultate și mai bune în viitor. 
A urmat, apoi, un frumos spectacol

ÎN LUMINA HOTĂRÎRII PLENAREI C. C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE 1973

A

MIȘCAREA SPORTIVĂ IN RINGUL FEMEILOR
vz

CAPĂTĂ UN
careFemeia și sportul, locul 

exercițiul fizic trebuie să-l
■ viața femeii, lată o temă veche, de 
midie-ori discutată, a cărei însemnă
tate este unanim recunoscută, dar 
nerezolvată încă integral în sistemul 
nostru de educație fizică și sport. 
Problema este — fără îndoială — 
complexă, cu implicații și conexiuni 
sociale adinei, care .și-a recăpătat o 
puternică tentă de actualitate în lu
mina Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973.

Cu puțină vreme în urmă, Comisia 
centrală pentru educație fizică și 
sport a femeilor, entitate bine con
turată în cadrul organismelor 
C.N.E.F.S., s-a reunit într-o plenară, 
avînd drept scop elaborarea unui plan 
de măsuri capabil să răspundă sarci
nilor pe care documentul de partid 
adoptat la începutul acestui an le 
trasează mișcării sportive, urmărind 
scopul nobil și generos al dezvoltării 
ei permanente.

Femeile, reprezenttnd potrivit sta-

Pe 
ocupe în

NOU SI PUTERNIC IMPULS
mai mult din jumăta- 
țării, sînt chemate in 

înfăptuirea obiectivelor
fisticilor ceva 
tea populației 
mod direct la 
majore înfățișate în perspectiva pro
gresului continuu al sportului româ
nesc.

Plenara a plecat de la o. observa
ție. obiectivă și reală, potrivit căreia 
stadiul actual de cuprindere a feme
ilor din țara noastră in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și ac
tivităților de mișcare este ne cores
punzător, că în acest domeniu de ac
tivitate sînt necesare eforturi nu nu
mai mai mari, dar — mai ales — 
mult mai concentrate și cu o eficien
ță sporită.

Discuțiile purtate 
reuniuni de lucru, 
caracter concret și 
văluit o serie de 
S-a arătat, astfel, 
persoane de sex feminin sînt. in con
tinuare, stăpinite de o mentalitate os
tilă sportului, că există încă o con
cepție retrogradă, o „jenă față de 
stadion'*, mai ales în rîndurile

retor muncitoare care, provenind 
mediul rural, poartă balastul unei e- 
ducații făcute, din generație în ge
nerație, în acest spirit. Modificările 
in concepție sint (cine ar avea cu
rajul să nege !)'totdeauna cele mai 
dificile , și cele mai delicate, ele pre
supun o intervenție de mare măies-

(Continuare în pag a 3-a)

din

prezentat de sportivii'școlari. Repri
zele înfățișate publicului, puriind 
girul spectaculozității și al execuției 
ireproșabile, au smuls ropote de a- 
plauze tribunelor înțesate cu colegi, 
cu părinți sau spectatori ocazionali 
care au dorit să asiste Ia această 
mare și reușită sărbătoare sportivă. 
Dintre „capetele de afiș" ale progra
mului găzduit de careuj verde al te
renului de fotbal, am selecționat re
priza executată de către pionierii și 
(•icnierele sectoarelor 5 și 6, intitulată: 
„Țara în sărbătoare", aceea a pionie
rilor din sectorul 4 — „Micii mili
țieni" și, în fine, evoluția ansamblu
lui format din 600 de eleve de liceu 
practicante ale gimnasticii moderne. 
Organizatorii au continuat o inițiati
vă nu de mult începută, aceea a în
trecerilor de tras la frînghie. 
tigat într-o finală palpitantă, 
zentativa liceului „Alexandru 
In tot acest timp, bazinul din 
complexului Dinamo a fost 
dispoziția amatorilor de înot _____
dorit să-și încerce forța și rezistența 
în cadrul unui concurs cu participare 
liberă.

AdăugîhcN-înțrecerjle d,intre repre
zentativele unor școli la baschet, 
handbal, volei, rugby, gimnastică mo
dernă, fotbal, precum și demonstra
țiile de ciclism și gimnastică susținu
te de sportivi de performanță din u- 
nele cluburi bucureștene. întregim 
imaginea a ceea ce a fost ziua de 
ieri pentru sportul școlar bucureș- 
tean. Sărbătoarea de pe stadionul Di
namo, mareînd închiderea unui an 
rodnic de învățătură, n-a însemnat 
nicidecum o încheiere și a activității 
sportive școlare, ci, mai degrabă, în
ceputul unui nou sezon sportiv, poa
le .cel mai bogatvacanța de vară 1

• L
seîe competiții onuale atestă răspindirea și

Din 1964 și pină acum, baschetul pentru cei mici o atras
....  ' *--*■* ---- _j continuitatea 

material consistent și decisiv

Doar două zile ne mai despart de 
inaugurarea ediției a Vil-a a Festi
valului național de minibaschet, ma
nifestare sportivă care, prin 
ploarea ce a atins-o, stîrrieste

mii de elevi • Numeroo-
minibaschetului Sprijin . BASCHET

--------------- .---------------------

în cadrul acestei 
cu un remarcabil 
operativ, au dez- 
aspecte grăitoare.
că foarte multe

tine-

LA SFIRȘITUL ACESTEI SĂPTAMINI

ACȚIUNI MULTIPLE 
DEOSEBIT DE ATRACTIVE 
• „Festivalul sportului de masă dunărean** • Start în „Cupa 
Diana* • Concursuri de înot eu ocazia inaugurării bazinului de 
la Ferom • Primul meci feminin de fotbal la Tulcea • „Sărbă
toarea căpșunilor*

Și acest sfîrșft de săptămîna va 
fi punctat de numeroase și intere
sante acțiuni sportive de masă ee 
vor fi organizate in toate județele 
țării. Din bogata agendă a acestei 
activități, reținem :

în JUDEȚUL TELEORMAN se 
va desfășura un „Festival al spor
tului de masă dunărean", într-o 
manieră cu totul inedită : într-un 
interval de o săptămînă, în între
ceri vor fi cuprinși sportivi pe spe
cialități, după cum urmează: luni 
18 iunie, fotbaliștii, marți 19 iunie 
amatorii de natație, miercuri 20 iu
nie atleții și jucătorii de tenis 
etc.

Deschiderea va avea loc dusjtihi- 
că, Ia Alexandria printr-o paradă 
a wrtiyil.9i! însoriși în întreceri

precum și prin demonstrații de 
gimnastică, meciuri de fotbal, vo
lei și alergări de cros.

Tot în județul Teleorman, la 
Turnu Măgurele este programată 
„Cupa vacanței** La fotbal copii 
(sîmbătă) și „Cupa orașelor" la vo
lei și handbal (duminică), iar la 
Roșiorii de Vede, o mare serbare 
sportivă (atletism, gimnastică, mo- 
delism, fotbal și volei). în același 
timp, în pădurea Lăceni-Alexandria 
va avea loc un concurs de orienta
re turistică, rezervat tinerilor din 
întreprinderi și instituții.

ÎN JUDEȚUL SIBIU, două ac
țiuni de amploare : una în orașul

(Continuare in pag a. 3-a)

A cîș- 
repre- 

Saliia". 
incinta 
pus la 
ce au

Radu TIMOFTE

am- 
,_____  _ __ . un
mare interes in rîndul tinerilor în
tre 8 și 12 ani. Desfășurarea acestei 
sărbători a micilor 
baschetului ne 
retrospective 
minibaschetului 
a frumoaselor 
acest domeniu.

Pătruns în școlile din România 
ceva mai tî-rziu decît în alte târî 
(„actul de naștere** a minibasche
tului a fost semnat în anul 1950 în 
S.U.A., de către Jay Archer care a 
avut ideea adaptării jocului de bas
chet la particularitățile copiilor de 
10 ani. reducind înălțimea panouri
lor și circumferința mingilor : in 
Europa a apărut prin anul 1962,

practicanti ai 
oferă prilejul unei 
despre începuturile 
și a unei actualizări 
realizări obținute în

j ungînd ca. in puțină vreme să cu
prindă milioane de copii), acest joc 
sportiv a avut drept competiție de 
debut „Cupa Carpați**. inițiată în 
anul 1964 de inimosul Gheorghe 
Roșu, profesor de educație fizică și 
antrenor în Brașov. Treptat, minl- 
baschetul a cucerit tot mai mult 
simpatia capiilor care, bticurîndu-se 
de un sprijin substanțial din partea 
C.N.E.F.S. (prin F.R. Baschet), 
C.N.O.P., a consiliilor județe
ne pentru educație fizică și sport, a 
conducerilor unităților școlare, clu
burilor și asociațiilor sportive, a luat 
un avînt deosebit, fiind practicat a- 
cum în proporție de masă. în mod 
firesc, a crescut și numărul compe
tițiilor organizate cu regularitate.

cele mai însemnate fii nd
_ - . „Cupa Bihor", ,Cu- 

„Cupa Cutezătorii", „Cupa
printre .
„Cupa Suceava".
pa Delta**, „Cupa v uiv/aiuru , „v upa 
Litoral", ș.a., iar ca încununare. Fes
tivalul național, disputat pentru pri
ma dată in anul 1967 și, de atun.ri, 
In fiecare an, cu un succes deosebit. 
Printre acțiunile care au ajutat la 
răspindirea minibaschetului. amin
tim dotarea, prin grija federației, a 
numerpase scoli generale și licee din 
aproape toate județele țarii, eu pa
nouri și mingi speciale, difuzarea —- 
gratuită — a diafilmelor și pliante-

D. STĂNCULESCU

MIINE, PENULTIMA 
ETAPA A DIVIZIEI 

FOTBAL
A LA

Citiți in pagina 
avancronicile celor 

meciuri programate

o 3-a
șapte

SPECIALIȘTII DEZBAT PROBLEME ALE HANDBALULUI NOSTRU FEMININ (II)

NIVELUL JOCURILOR DIN CAMPIONAT

a-

(Continuare in pag a 2-a)

S-A REFLECTAT POZITIV
IN COMPORTAREA ECHIPEI NAȚIONALE

De curiiid s-a încheiat, o nouă 
ediție • a campionatului feminin de 
handbal, divizia A, considerată, de 
noi toți, ca fiind cea mai agitată 
și echilibrată întrecere din ultimii 
10 ’ ani. Amatorii de handbal au 
avut prilejul să urmărească Jo
curi de bună calitate (exceptînd pe 
cele care s-au desfășurat în con
diții atmosferice neprielnice), în
care majoritatea jucătoarelor au
dat dovadă de dîrzenie și spirit de 
luptă exemplar. Faptul că, pe 
toată durata desfășurării campiona
tului, a existat un echilibru per
fect între cele trei echipe care as- I 
pirau la cucerirea titlului de cam
pioană a ținut încordată atenția 
sportivilor, antrenorilor precum și 
a simpatizanților acestui joc.

Echipele clasate ' pe locurile 
4—5—6—7 s-au dovedit., pe tot par
cursul, dar mai ales în turneele 
de sală, capabile să lupte de la 
egal Ia egal cu cele clasate pe pri
mele trei locuri (exemplu : Textila 
Buhuși a învins atît pe I.E.F.S., 
actuala campioană, cit și. pe Uni
versitatea Timișoara, fosta cam
pioană

Consider că nivelul jocurilor din 
campionat a reflectat, în cea mai 
mare parte, , preocuparea și spiri
tul de exigență cu care s-au lu
crat iu majoritatea secțiilor. Dato
rită acestui lucru numeroase hand
baliste s-au prezentat la un nivel 
superior de pregătire la echipa 
națională. determinind ocuparea 
Jocului I în ediția pe anul 1972 a 
„Trofeului Carpați".

în campionatul recent încheiat, 
preocuparea antrenorilor a fost în
dreptată. spre îmbunătățirea pre
gătirii fizice a jucătoarelor, spre 
mărirea capacității lor de efort. 
Consider că aceasta s-a făcut însă 

lector univ. IOAN BOTA 
antrenorul echipei I.E.F.S.

(Continuare în pag a 2-a)

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
DE JUNIORI

BISTRIȚA. 15 (prin telefon). în 
mijlocul aceluiași interes deosebit, 
in localitate au continuat jocurile 
turneului final al campionatului re
publican de handbal aJ juniorilor 
și școlarilor, lată rezultatele eta
pei a IV-a: FEMININ: Șc. sp, nr. 2 
București — Șc. sp. Craiova 6—3 
(3—2). Șc. sp. Bistrița — Șc, sp. 
Hunedoara 11—8 (5—3>, Șc. 
sp, Gh, Gheorghiu-Dej, —■ Șc.

LA HANDBAL
sp. Brașov 7—7 (5—5) ; MAS
CULIN : Șc. sp. Craiova — Șc.
sp. Brașov 13—9 (5—6), Liceul 
nr. 2 Iași — Viitorul Cluj 10—14 
(4—10), Șc. sp. Ploiești — Liceul 
Sebeș 15—14 (7—7). în cele două 
clasamente conduc, Șc. sp. Brașov 
la fete și Liceul Sebeș la băieți. 
Miine (n.r. azi) au loc ultimile par
tide,

lou TOMA, coresp.

Minibaschetbaliștii s-au bucurat întotdeauna de un real sprijin din' partea, 
fruntașilor baschetului. In imagine, maestrul emerit al sportului Andrei 

Folbert destăinuia elevilor săi din „secretele" acestui sport

IR A LEVITINA (U.R.S.S.) A CÎȘTIGAT
TURNEUL INTERNATIONAL

FEMININ DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA
După două săptămini de desfă

șurare foarte interesantă și o luptă 
sportivă deosebit de animată, tur
neul feminin de șah de la Ti
mișoara, unui dintre cele mai pu
ternice organizate anul acesta în 
lume (toate cele 14 concurente de
țin titlul de maestre internaționa
le 1), a luat sfirșit cu victoria tine
rei jucătoare sovietice Ira Levi
tina. După desfășurarea întrerupte
lor din runda a 12-a (Jurczynska- 
Timmer 1—0. Eretova — Holzlein 
X.Ț—Va), fruntașa clasamentului de
ținea avantajul de un punct asu
pra principalei sale contracandidate 
la primul loc. campioana română 
Elisabeta Polihroniade. Ei îi era 
necesară, așadar, o remiză spre 
a-și legifera succesul, pe care a 
obținut-o fără prea mare dificul
tate în partida cu Suzana Makai. 
Locurile următoare au fost, în 
schimb, deosebit de disputate, con
figurația lor stabilipdu-șe în două

întllniri derby de-ultima oră; Ve- 
roci—Polihroniade și Baumstarck- 
Stadler.

Ambele au fost, însă, remize așa 
că ordinea existentă nu a suferit 
modificări. Același rezultat s-a În
registrat în partida Troianska — 
Eretova. Singura întilnire decisă : 
Holzlein — Sunnucks 1—0. Parti
dele Jurczynska — Reicher și Jun- 
cu — Timmer s-au întrerupt, ur- 
mînd să fie reluate astăzi diminea
ța. cind va avea loc și solemnita
tea de închidere. Rezultatul lor nu 
mai poate influența configurația po
zițiilor fruntașe.

CLASAMENTUL : Levitina 9’,s, 
Polihroniade 8>/i, Baumstarck, Stad
ler, Verbci 3, Holzlein 7, Reicher 
6l ? (1), Eretova 6l/i. Jurczynska 6 (1), 
Makai 6, Sunnucks 5U«, Juncu 
4’ î (1), Timmer și Troianska 21;2 (1).

F. ARțAN, coresp. județean
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EVIDENȚIAT :

NECESITATEA PERFECȚIONĂRII HOCHEIUL (TOTUȘI) IN ACTUALITATE,’

TUTUROR PROCEDEELOR TEHNICE, INCEPIND DE LA TOAMNA

A DEZVOLTĂRII FORJEI
CAMPIONATUL SE DISPUTA >

INTR-0 FORMULA NOUA

Șl VITEZEI DE EXECUȚIE A LOVITURILOR
în ultimii a.ni, mai mulțl specialiști, 

reprezentanți ai diferitelor școli pu- 
gilistice și-au expus punctul de vede- 
rn in legătură cu tendințele noi in 
boxul amator mondial.

Forul internațional de specialitate, 
In intenția sa de „umanizare" a a- 
eestui sport, a luat unele măsuri, 
a căror eficiență nu »e situează însă 
la nivelul preconizat Principala mo
dificare a regulamentului A.I.0.A. a 
lost cea referitoare la knoch-down. 
Conform ultimelor prevederi, boxe
rului trimis ia podea sau numărat, 
în urma recepționării unei lovituri 
<are l-a adiua în. situație da groggy, 
nu 1 se mai scade un punct (cu epro- 
ximativ IO eni în. urmă, în asemenea 
situații, se scădeau două puncte). A- 
eeastă măsură a fost adoptată pentru 
» determina pe boxeri să-și îmbogă
țească bagajul de cunoștințe tehnieo- 
tactice, să-și perfecționeze pregătirea 
fizică și nu să urmăresKÎ lovitura 
decisivă, în scopul obțineri tn«d vic
torii rapide.

O altă măsură, ffl arart s«ns, a 
tist și iodicațiă dată arbitrilor inter
naționali d« a prefera ea învingători 
pe atei puefliști care practică un box 
mai tehnic, mai frumos șl nu pe cei 
ca unnărWă scoaterea adversarului 
din i'intă, în concluzia, eîtmT» incer-, 
i^ri d« * fnfrtKnueeța spartul cu mă*

■Federația pcâonexg Sa țfo*, «3 cărei 
4apre2entant Roman Tâseirgki este ?i 
președintele comisiei de «rMtri 
A.I.B.A., a împărtășit #©#st punct de 
vedere șî, Bnflt* Vrenus pugiliștii po
lonezi, presenți pe diferite ringuri 
internațional^ ftQ demonstrat cu prl- 
enșință tendință spre St» boa «In 
linie*, curat, plăcut,

în același sens, federația i#» speria* 
îitate din Uniunea Sovietică » înat <1 
măsură mai categorici. După cum m» 
mărturisea Gh, Zibalov, arbitru in* 
ternaționai, pentru a stimula tehnici* 
totea în campionatele de juniori, ti
nerii care urmăreau lovitura decisivă 
erau descalificați, indiferent de punc
tele acumulate pînS in aceî moment. 
Aceasta este, firește, o metodă de 
a-i determina pe tinerii praeticanți *! 
„artei nobile" să «a străduiască pen
tru o însușire cît mat perfectă A teh- 
nicîî.

Intenția forului tațenuițkmÂi 
specialitate a fost, fără îndoieli, Sem
nă de laude, maj cu Cearnă că

ea venea Intr-un moment în care tot 
mai multe voci se ridicau împotriva 
practicării boxului (datorită durității 
sale și a consecințelor ce au apărut, 
uneori, atunci cînd a fost nerațional 
practicat). Dar, măsurile luate, pen
tru ca această intenție să se materia
lizeze în măsura preconizată, sînt, 
evident, incomplete.

O simplă analiză a clasamentelor 
finale ale ultimelor ediții ale Jocu
rilor Olimpice și ale campionatelor 
europene ne dezvăluie faptul că ma
joritatea marilor performeri sînt bo
xeri cu o bună tehnică dar și pose
sori ai unor lovituri de temut. Pen
tru a tiu ne depărta prea mult în 
timp vom face eîteva referiri numai 
ia pugiliștii cunoscuți șl telespectato
rilor noștri de la J.O. de la Miinchen 
•și de la campionatele europene înche
iate recent la Belgrad. Medaliații 
olimpici Kim U Gil (R.P.D. Coreeană) 
— cîștigător șl al turneului interna
țional de la București „Centura de 
aur" Gyorgy Gedo. (Ungaria), ugan- 
dezul I.en Hwabwogo, Oriftndo Mar- 
tinea (Cuba), Boris Kuznețov (U.R.S.S), 
Ray Seales (S.U.A.), Zvonko Vujin 
(Iugoslavia), Emilio Correa (Cuba), 
■lanoa Kajdi (Ungaria), Wieslaw Rud- 
kowski (Polonia), Viaceslav Letneșev 
(U.R.S.S.), Mate Parlov (Iugoslavia), 
Gilberto Carrillo (Cuba) și Teofilo 
Stevenson (Cuba) au urcat pe podiu
mul de premiere ca urmare a unui 
număr mare de victorii rapide. Cițiva 
dintre ei, printre care Lemeșev si 
Stevenson au cîștigat turneul olimpic 
ubținînd numai victorii înainte de 
Urnită !

Recentele confruntări continentale 
au scos ți niai mult în evidență va
loarea forței de lovire și tendința ce 
se manifestă în boxul european de a 
se îmbina tehnica superioară cu mij
locul eficace prin care se poate scoa
te adversarul din luptă — lovitura 
decisivă. Majoritatea câștigătorilor 
medaliilor continentale sînt pugilist! 
care posedă o tehnică destul de bună, 
tiar în pregătirea lor ei n-au negli
jat dezvoltarea forței de lovire cu 
pumnul, element esențial în marile 
întreceri internaționale. Posibilitatea 
obținerii unor victorii rapide (chiar 
și în fazele preliminare) este un mare 
avantaj pentru concurenții respectivi, 
care se prezintă mult mai odihniți în 
fazele finale ale competițiilor; în 
plus, boxerii care-și pot valorifica

,«sur-

7n Vizită prin orașe mici

TERENURI UE SPORT EXISTA. 
SPIRIT GOSPODĂRESC MAI PUȚIN 

tiarele au devenit igrasioase, deoa
rece din cauza acoperișului dete
riorat, plouă în ele. Știind că la Mi
zil ființează un centru de atletism 
subvenționat, nu putem înțelege de 
ce pista de alergări, sectoarele de 
aruncări ți sărituri precum și ves
tiarele sînt lăsate în paragină. 
Oare cea mai mare bază sportivă 
din localitate n-ar merita să fie 
gospodărită la un nivel corespun
zător ? Ce părere are Consiliul 
popular, care are stadionul în ad
ministrare ?

Fără a avea; deocamdată, mul
tiplele posibilități pe care le oferă 
marile orașe locuitorilor lor pentru 
întrebuințarea utilă Șl plăcută a 
timpului liber, în micile așezări 
citadine sportul a devenit, prin 
variatele lui activități, punctul de 
atracție al oamenilor de diverse 
virate și profesii. Participarea la 
întreceri ide tenis, handbal, fotbal 
și alte jocuri preferate sau vizio
narea unor spectacole sportive re
prezintă în localitățile amintite, 
principalele distracții ale tinerilor 
și vîrstnici'Ior. Cine trece, 'dfe pildă, 
prin Mizil și Băicoi Observă că a- 
ceste orășele folosesc ingenios spa
țiul, căpătînd un , aspect modern, 
ia care contribuie 'din plin ți pei
sajul sportiv în continuă transfor
mare;

£ SUPERB, DAR...

INIȚIATIVE ȘL.7 INDIFERENȚĂ

‘ Amatorii' <3e! mișcard Bîri Mizil 
înviorează permanent peisajul spor
tiv, valorificînd terenurile fiefoîo- 
site. Astfel, din Inițiativa comitetu
lui de părinți, la Seoala generată

Stăfeam $i priveam înfățișarea 
Incintătoare a. cochetului complex 
situat vizavi de parcul orașului 
Băicoi '1 un teren de fotbal cu tri
bună acoperită, ăvînd circa 1500 
de locuri ; o pistă de atletism și 
toate sectoarele pentru celelalte 
probe ale acestui sport; un „drept
unghi1* de tenis și volei suprapus, 
cu o tribună redusă ; o arenă de 
popice cu două piste, iar în spa
tele unei porți de fotbal s-a trasat

pista de atletism nu are zgură, este deni
velat* 91 hl grtfot,

Cum ai ecăpat teafăr? Ai ocolit gropile ?
Nu I... Pista l

Des*n de Al. CLENCIU

asemenea calități sînt scutiți de „___
prizele" pe care i le pot oferj arbitrii. 
Campionatele europene au dovedit eu 
prisosință acești lucru. Mulțl boxeri 
ce s-au dovedit, superiori adversari
lor lor (printre care, din păcate, s-a 
situat și campionul român Gabriel 
Pometcu) au fost frustrați de victoriile 
pe care le meritau. Dacă ei ar fj reu
șit să-și scoată adversarii din luptă, 
acest lucru n-ar mai fi fost posibil. 
Un, alt exemplu, șl mai concludent 
în acest sens, a fost meciul din semi
finalele categoriei grea, dintre Ion 
Alex'e și sovieticul Viktor Ulianiei. 
Alexe și-a dominat clar adversarul 
din punct de vedere tehnic și timp 
de două reprize I-» fost superior, 
tuind un avantaj suficient pentru a 
obține victoria. Dar. în ultima parte 
a meciului, lovit puternic de eîteva 
ori, Alexe a terminat epuizat lupta. 
Puternica lovitură primită cu eîteva 
secunde înainte de gongul final (care 
l-a trimis la podea pe Alexe) i-a fă
cut pe patru dintre cei cinci arbitri 
să-i acotde victoria lui Ulianiei, deși 
acesta se dovedise inferior boxerului 
nostru, din punct de vedere tehnic.

Tot ca urmare a forței de lovire,* 
Alee Năstac a fost aproape de o mare 
victorie în fața campionului .olimpic 
I.emeșev, în prima repriză a meeiu- i 
lui, și tot lovitura decisivă a făcut 
— în repriza a TTI-a — ca balanța Vic
toriei să se încline de partea boxeru
lui sovietic. De altfel, întreaga echi
pă sovietică prezentă la Belgrad a 
practicat același stil de box, bazat pe 
o tehnică simplă, de tatonare a adver
sarului cu brațul din față, creîndu-și 
momentul favorabil pentru aplicarea 
loviturii decisive. Și stilul practicat 
de boxerii sovietici s-a dovedit sufi
cient de eficace... Patru dintre compo- 
nenții formației U.R.S.S. au devenit 
campioni europeni. Un exponent de 
marcă al acestui stil de box este iu
goslavul Marian Beneș, care grație 
loviturilor sale năprasnice a cucerit 
țnedalia de campion continental nu
mai prin victorii înainte ,de limită, 
deși pregătirea sa tehnică, și, mai eu 
seamă cea fizică, nu s-au dovedit Ia 
înălțimea performanței realizate.. Ce
lalalt campion european din țara ve
cină, Male Parlov. a avut nevoie doar 
într-un singur meci de cele nouă mi
nute de luptă.

De altfel, din. rîndul celor 11 cam
pioni europeni desemnați în sala 
„Pionir" numai doi (Constantin Gru- 
iescu și Akio Cosentino) au făcut ex
cepție'de la regula amintită, lor lip- 
sindu-Ie din arsenalul tehnico-taetic 
lovitura decisivă. Ceilalți sînt -- în 
marea lor majoritate — boxeri care 
stăpînesc o bună tehnică, dar posedă 
și p apreciabilă forță de lovire, cu 
care iși scot adversarii din luptă, 
ușurîndu-și drumul spre podiumul de 
premiere.

Nu intenționăm să facem 9 pledoa
rie pentru boxul dur. cu tendință de 
scoatere a adversarului din luptă, 
dar atîta timp cit în regulamentul in
ternațional A.I.B.A. există decizia de 
k.o. sau r^.c., lovitura decisivă — 
mijloc prin care se pot realiza ase
menea victorii — nu poate 
rată. .......

Pentru considerentele mai 
nunțate apreciem că, atît în 
boxerilor noștri, cit și în pregătirea 
lor. trebuie să se țină seama de ne
cesitatea însușirii și perfecționării 
unor lovituri eficace și, în același 
timp, îmbunătățire a apărării îm
potriva lor. Pentru a nu se înțelege 
în mod greșit problema eficacității 
loviturilor, considerăm necesar sâ 
precizăm că ele nu sînt un efect al 
forței brute, ci al preciziei, al rapi
dității execuției, rod al sesizării exacte 
a momentului în care trebuie aplicată 
lovitura. Aceste atribute care dau 
eficacitate^ loviturilor, sînt rezultat al 
perfecționării tehnicii la un înalt' ni
vel prin repetări nenumărate. Or. în 
această direcție considerăm că tre
buie acționat. De asemenea, problema 
apărării împotriva unor astfel de lo
vituri este deosebit de importantă 
și trebuie .privită ca atare. Se cunosc 
numeroase situații în care boxeri bine 
cotați care conduceau detașat la punc
te. au pierdut meciul, In ultimul, mi
nut de luptă, <a urmare a neglijării 
apărării.

Considerațiile enunțate maț sus, 
credem că vor avea darul sâ-l con
vingă pe antrenorii noștri de valabi
litatea unei astfel de optici în pregă
tirea boxerilor fruntași. Tehnicienii 
polonezi, care au respins un astfel 
de punct de vedere — mergînd pe 
linia exclusivă * boxului tehnic, cu 
lovituri ușoare — au plătit scump, la 
Belgrad, această eroare în orientarea 
lor. Pugiliștii polonezi au realizat ia 
această ultimă ediție a campionate
lor europene unul dintre cele mai 
slabe bilanțuri în competiția conti- 
Bentală.

Importante hotăriri
Substanțiala creștere a bazei ma

teriale, prin darea în folosință a unor 
patinoare artificiale, precum și neta 
îmbunătățire valorică înregistrată la 
nivelul celor mai bune formații de 
ciub din țara noastră, concretizată 
cum nu se poate mai bine prin com
portare mai mult decit meritorie a 
echipei reprezentative la ultima edi
ție a C. M. (grupa B), au contribuit 
ca hocheiul pe gheață să se înscrie, 
cu autoritate. In rîndul sporturilor cu 
certe perspective în țara noastră. 
Dar, pentru ca aceste perspective să 
prindă mai repede viața au fost ne
cesare și o serie de măsuri, menite 
să modernizeze activitatea din acest 
sport, s-o aducă la un nivel cît mai 
apropiat de cel al țărilor cu succese 
pe acest tărîm.

Intr-o recentă ședință « Biroului 
federal au fost luate în discuție două 
dintre principalele acțiuni, menite să 
ajute la ridicarea calitativă a hocheiu
lui nostru, ambele urmînd să-și ara
te efectele pe planuri diferite, dar 
importante : calendarul competițional 
intern și înmulțirea secțiilor de co
pii și juniori. La primul capitol s-a 
decis ca începînd dinț sezonul eom- 
petițional 1»<3T»74, campionatul țării 
să se desfășoare în cadrul unei în
treceri mult mai reprezentative, cu 
etapele mai bine eșalonate și într-o 
formulă care sâ ajute la creșterea 
autorității și maturității secțiilor 
fruntașe. Este vorba de înființarea 
campionatului divizionar, categoria A 
la hochei.

Ue a determinat această hotărîre ? 
în primul rînd, constatarea că ve
chea formulă, prin turnee lunare, de
venise monotonă, fără efect stimula
tor pentru echipe, limitînd practic ac
tivitatea la trei centre: București, 
Miercurea Ciuc și Galați. Apoi s-au 

. avut în vedere considerente econo
mice, deoarece sistemul nou. divizio
nar, este mult mai convenabil. 'Asta 
ea să nu mai vorbim de utilitatea 
propagandistică a diviziei, de posibili
tățile mari pe care le au prin aceas
tă formulă toate formațiile fruntașe, 
devenite acum organizatoare de jocuri, 
să capete autoritate și prestigiu pe 
plan local. Pe scurt, după o analiză 
amănunțită s-a ajuns la concluzia că 
noul sistem reprezintă un net pro
gres față de cei anterior, existînd 
toate motivele să se aștepte o creș
tere valorică substanțială.

Dar, tetă cum se va disputa în 
viitorul sezon lupta pentru titlul de 
campion. Cele 8 echipe participante

CAMPIONATUL

RAPID (F) Șl

fi igno-

sus e- 
selecția

Mihai TRANCA

ale Bi federal
Steaua, Dunâ- 

lercurea Ciuc, A- 
.P.G.G. București, 

și Liceul nr. t 
se vor întrece în 

", prima competiție a 
.■ va avea tur (21—30 

ia București) și retur 
orie, la Miercurea Ciuc). 

isamentului final al aces-

la dispută 
rea Galați, 
gronomia 
Tî i-nava 
Miercurea 
„Cupa Roi 
sezonului, 
septembrie 
(5—14 octr 
Pe baza 
tei întrec .i se vor alcătui cele două 
grupe 
conți 
asU
2-
ll-a)
1—‘ -17—18 noiembrie : 1—2 (derby ■), 3—4, 
și 5—6, 7—8. După cum se vede este 
vorba de duble partide, disputate 
sîmbătă Șl duminică. Returul diviziei 
va avea loc în zilele de 1—2 decem
brie. 8—9 decembrie și 5—6 ianuarie. 
Cum 90 Ia sută din componenții lo
tului reprezentativ de seniori fac par
te din echipe ce vor activa în grupa 
I, aceasta programează un turneu fi
nal, cu tur și retur, care va dura 8 
zile și a cărui dată de disputare nu 
a fost încă fixată, urmînd totuși ca 
el să aibă loc cel mai tîrziu în luna 
februarie. în ceea ce privește grupa 
a II-a, deoarece echipele ce se pre
supune că vor face parte din ea de
țin cea mai mare parte a componen- 
ților lotului de juniori șl cum Cam
pionatul european de junton va avea 
loc în 1974 în țara noastră, s-a a- 
juns La concluzia că pînă se va ști 
precis data de disputare a acestei 
întreceri, jocurile din grupa a II-a 
să se oprească în luna ianuarie, ur
mînd ca și la acest nivel al compe
tiției să se organizeze un turneu,; fi
nal.

Așadar, din noul sezon,' echipele 
fruntașe de hochei vor avea la dis
poziție’ o formulă de întrecere nouă, 
mult mai apropiată de posibilitățile 
lor actuale, o formulă care le va per
mite să obțină rezultate în raport di
rect cu valoarea și pregătirea lor. 
Nu râmîne decît ca antrenorii și ju
cătorii să-și înzecească eforturile pen
tru ca noul sistem șă-și poată arăta 
cit mai repede roadele. în ce pri
vește răspîndirea hocheiului în rîn- 
durile școlarilor și juniorilor, pro
blemă asupra căreia vom reveni, re
prezintă și ea un domeniu în ’ care 
eforturile preconizate se vor conjuga 
perfect cu sistemul competițional îm
bunătățit.

ș»T divizjii A, urmînd ca, în 
e, să înceapă campionatul 
tapa I 3—4 noiembrie : 1—3, 
:pa X), 5—7. 6—8 (grupa a 

etapa a II-» 10—11 noiembrie : 
2—3 și 5—8. 6-7 ; etapa a IlI-a

Câlin ANTONESCU

DIVIZIONAR DE POPICE

CONSTRUCTORUL GALAȚI (M)
IN

telefon), 
divizio- 

______ __ ________ ,___ desfășu
rare. Șase " echipe feminine și tot atitea 
masculine, care au mai rămas în cursa 
•pentru cucerirea titlurDor la fete și 
băieți, și-au disputat întiietetea în pri
ma manșă. Principalele candidate la 
titju, Wapicl București la fete și Con
structorul Galați Ia băieți au confirmat 
așteptările, obținînd cele mai mari re
zultate. S-a mai impus sextetul feminin.
— Petrolul Băicoi. care a reușit să de
pășească echipe rutinate, pe actuala 
campioană a țării Voința București, 
Voința Tg. Mureș și C.S.M. Reșița, gra
tie îndeosebi — frumoasei compor
tări. a junioarei. X3ena Trim ia, perfor
mera zilei cu 431 p.d. și Elenei Birtigea
— 416 p.d. Cifre individuale remarcabile 
au mai înregistrat Marja Popescu (Ra
pid) — 420 p.d., Cornelia Petrușcă (Vo
ința București) — 416 p.d., Eugenia Hol- 
le&ch (C.S.M. Reșița) 416 șl Vasilica Pin- 
țea (Rapid București) — 413 p.d.

Confruntările masculine • au fost do
minate de gă’ățeni, care au avut în fe
roviarii bucureșteni și popicarii clujeni 
cei mal de temut adversari. Cel mai 
mare rezultat individual a fost obținut 
de Tlie Băfaș (Constructorul Galați) — 
910 p.d. Printre animatoiii jocurilor s-au 
mal numărat L. Martina (Voința Tg. 
Mureș) — 885 p.d., I. Titmănaru (Con
structorul Galați) — 884 p.d. și L. Taină 
(Rapid București) — 878 p.d.

CONDUC
MAXGAUA NORD, 15 (prin 

■Turneul final ai campionatului 
nar de popice se afla ta pltaă

Peste 2 000 de spectatoi 
asistat ]a prima gala internațională de 
box găzduită do orașul Zalău. întrece
rile, desfășurate pe ringul instalat in 
incinta stadionului „23 August”, au con
stituit o excelentă propagandă făcuta 
acestui sport în rîndul tineretului din 
localitate, care a aplaudat cu entuziasm 
evoluția boxerilor de la C.S.M. Cluj și 
ai Selecționatei Voievodatului Poznan. 
Victoria a revenit clujenilor cu 14—4. 
Cele mai atractive meciuri : I. Budușan 
b.ab. 3 pe I. Borowkzyk (cat. 60 kg) și 
Al. Popa b.p. pe M. Pecka (cat. 11 kg). 
Singurul succes al sportivilor polonezi 
a fost obtinut, la categoria grea, prin 
B. Cieminski, care a dispus la puncte 
de I. Boancă.

BOWLING Deși se practică de 
puțină vreme în tara noastră, acest joc 
intră tn arena internațională. Astfel, in 
moderna sală de la Mamaia sa va des
fășura prima întâlnire între dubun, 
campioana județului Constanta — I.T.C. 
înfruntînd puternica formație din R.D. 
Germană, Afbau Brandembprg Berlin. 
In program figurează probe pe echipe, 
perechi șl individual, care vor începe 
astăzi și se vor încheia duminică seara. 
Echipele se compun din cite 8 jucători 
plus o rezervă. Formația const&nțeanâ 
va fi alcătuită din următorul lot : V. 
Dobre, N. Dobre, C. Gheorghe, G. Du
mitrescu, P. Popescu, N. Popescu, î- 
Dumitriu, c. Dumitrescu, D. Bedivan șl 
I. Matei.

ținut victoria atit la categoria maestre 
(175,00—170.55). cit și la categoria juni
oare : 174,25—167.80. Tradiționala întîimre 
dintre gimnastele celor două orașe -a 
prilejuit un spectacol reușit și un util 
schimb de experiență. De la C.S.O. Baia 
Mare s-au remarcat : Carmen Leucean, 
Amalia Cîmpeanu, Eva Mareș (junioare), 
Judii a Vincze. Dana Băieșu și Simona 
Trifu (rnaesti«).

TURNEUL FINAL
CI^SAMENTELE DUPĂ PRIMA MAN

ȘA : feminin — 1. Rapid București t P.> 
2. Petrolul Băicoi. 5 p.. 3. Voința Bucu
rești ă p„ 4. voința Tg. Mureș 4 p., 3. 
C.S.M. Reșița 4 p„ 6. Voința Oradea 
i p.: masculin — 1. Constructorul Ga
lați 8 p„ 2. Voința Cluj 8 p., 8. Rapid . 
București 3 p„ 4.
3 p„ s. Jiu! Petrii» 
ral București 2 p. 
cu manșa a n-a.

C. POPA — ooresp, județean

RUGBY Stabilă și duminică sint 
programate meciuri in cadrai etapei a 
25-a — penultima — a diviziei A. Sîm- 
bătâ, în capitală. Sportul studențesc va 
juca cu C.S.M. Suceava, pe stadionul de 
la Lacul Tel (ora 17.30), partidă in care 
evident păstrează prima șansă. Celelalte 
meciuri ale etapei au loc duminică. • 
LA BUCUREȘTI, două partide. Pe tere
nul din parcul Copilului (ora 9), Grivița 
Roșie 'ia întilni formația Știința Petro
șani. Este un binevenit prilej de re
vanșă pentru echipa bucureșteană, după 
acel 3—15 din tur. Pe stadionul uzinelor 
„Republica", Gloria va juca cu Univer
sitatea Timișoara (ora 10.M). Interesată 
de rezultat va fi în special echipa gaz
dă. dornică să se distanțeze cît mal 
mult de zona retrogradării, dar și oas- 
Deții pentru consolidarea locului secund. 
• RHETLU, partidelor vor avea loc în 
țară. Cea mal importantă se anunță al 
fi cea de la Sibiu, ulnlr» C.S.M. și 
Steaua. Siblenil, care se pregatos- în 
vederea turneului ce îl vor întreprinde 
in Uniunea Sovietică, vor avea prilejul 
să se verifice foarte serios. în același 
scop au susținut anticipat și partida cu 
Dinamo (10—19). din ultima etapă a 
competiției. Un meci interesant se anun
ță și la Constanța, unde Farul va pri
mi replica lui Dinamo. O partidă în care ( 
echipa lut Titi lonescu dorește să se 
reabiliteze, după eșecul de proporții 
suferit duminica trecută în București. 
Un derby între două echipe situate în 
zone geografice Învecinate, Politehnica 
Iași — Rulmentul Bîrlad. prima șansă 
rămîne de partea studenților, greu de 
depășit pe teren propriu. In fine, ' 
zia va Juca cu Vulcan.

POLO Derby-ul grupei « 
campionatului național de polo 
programat duminică dimineața, 
ora 11, la ștrandul Tineretului din ca
pitală. Se tntilnesc singurele formații 
neînvinse în actualul campionat, C.S. 
Școlarul București și Vagonul Arad, 
despărțite ta fruntea clasamentului doar 
de golaveraj. Prin prisma rezultatelor 
obținute pînă în prezent, tinerii poloișil 
bucureșteni apar favorlți în meciul de 
duminică. Ei vor avea însă probabil de 
suportat un mate handicap prin atțșțc- 
ța (mai mult ca sigură) a lui RAducXnn, 
accidentat la unul din antrenamente!» 
dțn această săptămînă. Celelalte meciuri 
ala etapei sânt programate la Oradea 
(Crișul — industria linei Timișoara) șl 
Tg. Mureș (Mureșul — Olimpia Oradea). . „ , „ , a_Iată și clasamentul 
ceste! etape : grupei

3
3
3
3
3
3

s
3
2
1
0
0

Preci-

H-a a 
este 

de la

t
6
4
2
0
0

Voința Tg. Mureș
3.P., 6. constructs- 
întrecerile continuă

1. feoiarul Hac
2. Vagonul Arad
3. Crișul Oradea
4. Olimpia Oradea
5. Ind. linei Timiș.
6. Mureșul Tg. Mureș

GIMNASTICĂ
C.S.6. Bâta Mare au _ 
cute la Debrețin (R.P. Ungară), in com
pania a două selecționate ale clubului 
Voros Csillag din localitate. Evolutnd. 
foarte bine, sportivele românce au ob-

Două echipe ale 
evoluat zilele tre-

’nr. 1 se află în curs ide amenajare 
un complex sportiv, compus din 
„dreptunghiuri" de volei, handbal, 
baschet și tenis, o mini-pistă de 
atletism, sectoare de sărituri ți a- 
runcări, la care elevii, părinții și 
cadrele didactice, în frunte cu di
rectorul Petre Stan, au depus sute 
de ore de muncă patriotică. Sala- 
riații spitalului lucrează în clipele 
lor de răgaz, Ia o arenă de tenis, 
animați de doctorul Aurel-Dan Po
pescu. Oricine intră în incinta 
Ștrandului aparțmînd asociației Ra
pid, își poate da seama de grija 
cu care SÎnt întreținute cabinele, 
pistele de popice și celelalte insta
lații care au apărut aici prin con
tribuția voluntară a galariaților u- 
zinei din localitate. Pasiune și 
muncă patriotică sînt cuprinse >;i 
în. terenurile de sport situate în 
curțile liceelor teoretic și agricol, 
la care îți este mai mare dragul 
să 'te uiți.

Totul e plăcut însă pană cînd a- 
jungi la stadionul orașului, care 
are gardul neterminat, deși am 
fost informați că, de mai bine de 
trei ani, organele locale $i jude
țene promit că această baza spor
tivă va fi pusă la punct. Aici, pis
ta de atletism este denivelată, cu 
gropi și incompletă într-o turnan
tă Sil 0 gwa afigmr&LilLafc

șl drenat un teren de handbal care 
va fi daț curînd în folosință. E 
superb tot ce vezi, dar numai pînă 
cînd pătrunzi în curtea ștrandului, 
care are o înfățișare tristă : maldă
re de plăci de beton așteaptă să fie 
montate în locul gardului de 
lemn cu găuri, pe unde oamenii 
intră scurtînd drumul spre casele 
lor; iarba a acoperit plaja, caba
na are acoperișul stricat, tavanul 
căzut în unele porțiuni și plouă 
prin mai multe locuri ; varul s-a 
scorojit de pe cabine iar unele 
dintre acestea au seînduri rupte Ș> 
uși defecte. Bazinul cu trambulină 
arată bine, însă restul anulează 
parcă tot ce îneîntase pînă atunci 
ochiul trecătorului. Părăsind aceas
tă bază sportivă ne întrebam : este 
oare îndeajuns să clădim cu atîta 
trudă, ca apoi să lăsăm instalați
ile respective să se distrugă ? 
Schela de extracție Băicoi și aso
ciația ei sportivă, Petrolul, care au 
amenajat complexul menționat, pre
cum și celelalte întreprinderi și 
școli din oraș care folosesc diver
se terenuri în mod gratuit, ar tre
bui să dea dovadă de un spirit 
gospodăresc cuvenit unei baze spor
tive atît de bine utilate. Pentru că 
atunci ce rost are să se constru
iască frumoț dacă se întreține urît?

Iiaiflfl IfifflOTIKM

VOLEI Intre 14 și 20 iunie, cele 
«D de echipe campioane județene de 
juniori și școlari vor participa la zonele 
de calificare pentru divizie. întrecerile 
vor avea loc la Tg. Jiu, Tg. Mureș. Za
lău, Alba Iulia, Aiud, Suceava, Galați, 
Slobozia șl Cîmpulung Mușrel. • INTRE 
2S șl 30 iunie, la Bacău. Oltenița, Rro. 
Vîlcea, Oradea (masculin) și Ploiești, 
Slatina. Oțelul Roșu, Bistrița (feminin) 
vor avea loc tonele de saiiticare pentru 
divizia B, seniori șl senioare.

TENIS tn „Cupa Progresul- « a 
ajuns la faza finală unda s-au calificat, 
pentru turneul locurile I—IV următorii: 
fete : Elena Trifu (Steaua), Florența 
Mihai (Dinamo), Valeria BalaJ (Steaua). 
Ecaterina Roșianu (Progresul). băieți : 
T. Ovicl (Progresul), FI, Manea (Dtaa- 
nio), D. Hărădău (Steaua) șl V. Marea 
(Dinamo). Oonfirmtad saltul valoric pe 
care-1 arătase și în partidele anterioare, 
juniorul dinamovist Florin Manea a în
vins șl pe Dan Nemeș (Steaua) cu 9—6. 
7—6, 1—S ! în setul decisiv, talentatul 
junior a Întors soarta meciului <3% Ia 
scorul de 5—2 șt 40—15 cîștigtad clar la 
tle-break. In celelalte partide, T, Ovici 
a întrecut foarte greu pe M. Russu 
(C.S.U. Construcții) >: 4-8, 6—4, 6—3-
Lupta dintre frații Marcu a dat cîștig 
de cauză lui Viorel care s-a impus In 
fața lui Traian, de-abia la ultimele 
schimburi de mingi. Scor final : S—7, 
7—s, 7—s, pentru v. Marcu, Apoi, D- 
Hărădău a învins confortabil pe colegul 
său de club C, popovicl, eu 6—3, 6—2. 
Azi după amiază — de La ora 14.30 — 
se dispută în continuare, pe terenurile 
Progresul, partidele din turneul final.

i
CAIAC-CANOE Pista, nautică

de ia Herăstrău a fost gazda unui nou 
concurs de calae-canoe. Este vorba, de 
tradiționala întrecere dotată cu „Cupa 
Olimpia* care, în fiecare an, aliniază ja 
start cel mai buni calaciști și. canoiști 
bucureșteni. La această reușită compe
tiție au fost prezențl peste 150 de spor
tivi, reprezentant! ai cluburilor șl aso
ciațiilor sportive. Energia, Olimpia, Di
namo, clubul nautic universitar, Școala 
sportivă nr. 2, Rapid și Clubul sporii» 
școlar, cu un pluș de combativita-Laș 
echipajele de ta eh'bul Olimpia au ci?» 
tigat în final întrecere realizlnd 12? 
puncte. Rezultate : juniori îl: H i—M 
ni : 1. V. Mîndruț (Olimpia) 2:31, 3 (*- 
Cindea (Rapid) 2:37, 3. S, lonescu (?o. 
sp. nr. 2) 2:40; K 2—ăoo m : 1. C.S.S. (S. 
Haztoov — M. Moșoiu) 2:07, 2. Șc. sp. 
nr. 2 (V. Foia — I. Oprea» 2:17; K < — 

- 500 m : 1. Șe. sp. nr. 2 (lonescu, Dumi
tru, Tudorache, Ordnschi) 2:00, 2. Di
namo 2:05, 3. C.S.Ș. 2:13; C 1 - SW n: 
1. D. Vlad (Dlnamo) 2:54, 2. I. Babencu 
(Rapid) 3:10, 3. I, Dichiv (Șc. sp, nr. 2) 
3:11; juniori I : 1. C 1 — 300 ra : 1. A. 
Xtagureanu (Dlnamo) 2:34, 2. D. Oancea. 
(Olimpia) 2:38; C 2 — 500 m: J. Dinamo 
(M. Dineă — S. Mureșan) 2:14, 2. Rapid 
2:23. 3. C.S.Ș. 2:24; K 1 — 300 m: 1. R 
Șofran (C.S.Ș.) 2:10, 2. C. Reteu (C.N.U.) 
2:12, 3. N. Moian (Șc. sp. 2) 2:15: K 2 
— 500 m : 1. Olimpia (F. Nițescu, 1.
Franguloiu) 2:00, 2. C.S.Ș. 2:02, 3. Șc- 
sp. nr. 2 2:00; K 4 — 500 m: 1. Șc. sp. 
nr. 2 (Buclcă. Nicorici, Buzdugâ. Grâ- 
dișteanu) 1:44,5, 2. Olimpia 1:44,6, 3. Di
namo 1:43,0: tineret: C 1 — 800 m: 1, 
G. Dinu (Olimpia) 4:16, 2. I. Mihai (Ra
pid) 4:35, 3. D. Pătrașcu (Dtaamo) 4:38; 
K 1 — 800 m : 1. N. Eșanu (OHmpia) 
4:00, 2. M. MHea (Olimpia) 4;10, 3. V. 
Panalt (Dinamo) 4:13. Clasament gene
ral : 1. Olimpia 120 p, z. Șc. sp. nr. 2 
107 p, 3. Dlnamo 89 p, 4. C.S.Ș. 71 p, 8. 
Rapid 53 p, 6. Energia 9 p, 7. C.N.U. 3 p.

HANDBAL în cadrul manifestări
lor prilejuite de cea de a S4-a aniver
sare a clubului bueureștean Rapid, marți 
după amiază, începînd de ia ora 18. 
amatorii de handbal vor putea urmări 
pe terenul din Glulești o interesantă 
partidă feminină, care opună actualei 
echipe, feroviare din divizia A garnitura 
de acum cîțiva ani, fostă cîștigătoare ă 
Cupei campionilor europeni. Din vechea 
echipă nu vor lipsi Elena Hedeșiu, Ma
ria Constantinescu, Antoaneta Oțetea, 
Inliana Nako și Ana Stănișel, aceasta 
din urmă făctad parte șl acum din for
mația giuleșteană.

DUMITRU LONEANU (Steaua} ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ

A CAMPIONATULUI DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE
IAȘI, 15 (prin telefon, de la corespon

dentul nostru). — La baza hipică din 
localitate s-au încheiat, iert după-a- 
mlază, tn prezența unui numeros pu
blic spectator, disputele din cadrul 
primei etape a campionatului de con
curs complet. în ultima zi a avut loc 
proba de obstacole, călăreții trebuind 
să rezolve dificultățile unui parcurs 
de categorie ușoară. Ca și in zilele

precedente, am remarcat forma bună 
a sportivului bueureștean Dumitru Lo- 
neanu (Steaua) cu Mister șl a cra- 
ioveanului Adrian Pirlea (A, S. Rovine) 
cu Nufăr, care au dominat competiția.

Clasamentul probei : 1. Dumitru Lo- 
neanu (Steaua) cu Mister, 2. Adrian 
Pirlea (Rovine Craiova) cu Nufăr, 
Wilhelm Fleischer (C.S.M. sibiu) 
Ring, 4. Emil Borza (A.S.A. Cluj) 
Ghimp, 5. Ștefan Nagy (A.S.A. (

AL Vll-lea FESTIVAL DE MINIBASCHET
(Urmară din pag. 1>

lor avînd drept subiect minibasche- 
tul, emisiunile la radio și la tele-; 
viziune, premiile în echipament și 
material specific oferite cu ocazia 
fiecărei competiții, editarea cărții 
„Minibaschet" scrisa de un grup de 
specialiști etc. în sfîrsit, evocînd 
toate aceste realizări. nii-I putem 
omite pe pionierii minibaschetului. 

. de a căror pasiune pentru insutla- 
I rea dragostei de sport în rîndul co- 
! piilor se leagă nemijlocit actualele 
I izbînzi ale acestui joc sportiv: Gh. 
j Roșu, G, Fiiliop. T. Bazilides, Eni.

Manea, Gh. Benone, St. Gheorghiu, 
C. Corciu ș.a.

Rătnîne ca, de luni pînă miercuri, 
pe cale șase terenuri din Suceava 
care vor găzdui al Vll-lea Festival, 
să consemnăm noi succese ale mini- 
baschetului. spart ușor de învățat, 
care dezvoltă armonios calitățile 
fizice, rapiditatea gîndiril, respectul 
față de partener și adversar. Vor ii 
zile In care stritem convinși că ele
vi/» „Important e să participăm, și 
apoi să cîștigăm". «ub care se va 
desfășura Festivalul, va fi un imbold 
pentru fiecare minlbaschetbalist, 
pentru fiecare profesor.

, 3.
CU 
cu 

„___ ,, 5. Ștefan tfggy (A.S.A. Cluj)
cu Anișoara, 6. Mircea Sile (Dinamo) cu 
Alun.

Conform regulamentului, pentru sta
bilirea cîștlgătorului primei etape a cam
pionatului de concurs complet s-a cal
culat rezultatul prin adiționarea .punc
telor înregistrate cele, trei probe

(dresaj, fond, obstacole). Victoria, con
form așteptărilor, a revenit călărețu
lui Dumitru Loneanu cu Mister, care 
a reușit, totodată, să ocupe și cea 
de-a treia poziție în ierarhia definiti
va. In schimb, la echipe, s-a înregis
trat succesul formației Rovine Cra
iova, care â depășit cu numai 30 ds 
sutimi echipa clujeană.

CLASAMENTE GENERALE : individual: 
1. D. Loneanu cu Mister, 2. A. Pirlea 
eu Nufăr, 3. D. Loneanu cu Dac, 4. 
W. Fleischer eu Ring, 5. E. Borza cu 
Ghimp, 6. S. Nagy cu Anișoara ; echipe: 
1. Rovine Crăiova 123.7# p : 2. A.S.A. 
Cluj 126,09 p, 3. Dinamo 208,63 p.

D. DIACONESCU

SIMBĂTÂ

SPECIALIȘTII DEZBAT PROBLEME
ALE HANDBALULUI NOSTRU FEMININ I I

(Urmare din pag. i)

in detrimentul pregătirii tehnico- 
taciice. De altfel, acest campionat 
a scos Ia iveală și o serie de ca
rențe in pregătirea tehnico-tactieă 
a jucătoarelor noastre, care 
bagaj de deprinderi tehnice 
de sărac, el limttindu-se in 
rai la cunoașterea unuia 
două procedee tehnice de 
sau aruncare la poartă.
ce privește pregătirea tactică echi
pele s-au străduit și au realizat 
în mare măsură cerințele concep
ției de joc elaborate de federație. 
La majoritatea echipelor s-a ob
servat preocupare pentru realizarea 
fazei I (contraatacul), în special 
cu intermediar, pentru că nu toate 
echipele dispun de portari 
să degajeze mingea direct 
ful de contraatac.

Faza a II-a 
realizată destul de 
xecutîndu-se numai 
care adversarii nu 
replieze în timpul 
Majoritatea echipelor din 
divizie au desfășurat un atac po
zițional lent, fără o notă de ofen- 
sivitate. jucătoarele acționînd in 
cea mai mare parte în limitele 
posturilor pe care le ocupau. Preo
cuparea spre un joc în circulație a 
existat, dar realizarea lui a fost 
destul de sporadică.

CM o lipsă fundamentală pe care 
am sesizat-o in evoluția echipelor 
feminine din tara noastră este făp- 
IJll Fi fi site J*

au un 
destul 
gene- 

sau a 
pasare

în ceea

capabili 
la vîr-

a fosta, atacului 
sporadic, ea o- 
în situațiile în 
reușesc să se 
cel mai util, 

prima

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 14 : meci interna
țional de decatlon și pentatlon i 
Franța — Italia — România,

RUGBY. Teren Iacul Tei (Com
plexul sportiv studențesec), ora 
17.30 ; Sportul studențesc — C.S.M. 
Suceava.

TENIS 1 Teren Progresul, de la 
ora 8,30 : întreceri In cadrul „Cu
pei Progresul".

DUMINICA

valoare) nu știa să se descurce in 
situațiile de „unu la unu". Jocul 
eu mingea este absent în preocu
pările lor. Aceasta cu toate că la 
ora actuală majoritatea echipelor 
pun accent pe acțiunile individuale 
de depășire cu 
retor. Pentru 
ca preocupările 
direcție să fie 
tâm cele mai

mingea a adversa- 
viitor este necesar 
noastre în această 

mai mari, sâ cău- 
adecvate mijloace 

pentru instruirea jucătoarelor.
în apărare, majoritatea echipelor 

au folosit sistemele 
cerc", sau „5+1" și, 
ține echipe, ,.44-2". 
pele care au folosit 
sisteme au căutat să-și 
unele lipsuri de ordin fizic si teh
nic. Aceste sisteme nu pot să îm
piedice înscrierea de goluri. Numai 
o apărare agresivă, bazată pe miș
carea permanentă a tuturor jucă
toarelor poate fi eficientă.

Această ediție a campionatului 
a prilejuit și afirmarea unor jucă
toare promovate nu de mult din 
echipele de junioare, cum sint 
Doina Radu. Valentina lonescu 
(Rulmentul Brașov), Victoria A- 
marandei. Jana Rusoiu (Rapid) 
Elena Frineu, Luciana Osman 
(I.E.F.S.), V. Marcov (Constructo
rul).

în contextul evoluției 
a handbalului 
noastră cred că 
este mulțumitor, 
inferioare există 
pot în orice moment să devină țj-

..6 pe semi- 
destul de pu- 
Cred că echi- 
primele două 

acopere

generale/ 
feminin din tara 
ritmul de progres 
iat în eșaloanele 
jucătoare care

Atenția cu care este privită la 
or» actuală problema selecției ne 
face să credem că, într-un viitor 
apropiat, elementele pe care Ie 
dau școlile sportive și cluburile cu 
secții de juniori, pot completa ac
tualele lipsuri care mai există în 
efectivele echipelor de divizia A.

Opinia publică și specialiștii își 
îndreaptă atenția spre campionatul 
mondial feminin de handbal din 
Iugoslavia, unde avem de apărat 
prestigiul 
românesc

Desigur, 
mind că 
este o competiție deosebit de grea. 
Am însă. încredere în echipa noas
tră care este alcătuită din elemen
te valoroase, capabile să obțină 
rezultate excepționale, cu condiția 
<ta toate jucătoarele să fie la ora 
startului în plenitudinea forțelor.

Dacă antrenorii lotului vor reuși 
să perfecționeze sistemul de apă
rare, să-l canalizeze spre un joc 
agresiv (fără brutalități și neregu- 
larități care ar dezavantaja echi
pa), rezultatul trebuie să fie cel 
așteptat. Jocul în apărare va tre
bui să suplinească lipsa 
tar de mare valoare.

Cred că ău este cazul 
dim prea departe, ci să 
tim cu conștiinciozitate 
la acest campionat mondial echipa 
noastră să ocupe locul I. Asigufîn- 
du-ne calificarea, să-i lăsăm pe
alții să »e gîndească cum pot a- 

te 0? te to£?-
Win „

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 14 : meci internațio
nal de decatlon și pentatlon 1 
Frar.ța —- Italia — România.

CANOTAJ. ’ — - -
la ora 7,30 ; 
ve nr. 1".

FOTBAL! 
ora 15,45 : Rapid — F. C. 
(tineret-rezerve) ; ora 17,30 
pid — F. „ . . .
dionul Dinamo, ora 15,45 ;

Lacul Herăstrău, de 
„Gupa Școlii sporti-

Stadkmul Ciulești,
F. C. Argeș 

Ra- 
C. Argeș (Div. A) ; sta- 

Dina-

mo — S. C. Bacău (tineret-rezer- 
ve) ; ora 17,30 1 Dinamo — S. C. 
Bacău (Div. A) ; teren Progresul, 
ora 11 ! Progresul Buc. — Cea
hlăul P. Neamț (div. B) ; teren 
C.P.B., ora 11 î Șoimii TAROM — 
Chimia Brazi (div. C) ; teren Vo
ința, ora 11 i Voința — Olimpia 
(div. C) ; teren Lacome t, ora 11 : 
Tehnometal —Celuloza (div. C) ; 
teren ora 11 : T.M.B. —
Autobuzul (div. C) ; teren Sirena, 
ora 11 î Sirena — Flacăra roșie (div. C).

MOTO: Stadionul Metalul, de 
la ora io s etapa a IV-a a cam
pionatului republican de dirt—

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora II > Școlarul — Vagonul 
Arad (div. A).

RUGBY. Teren Parcul Copilu
lui. ora 9 i Grivița Roșie — Ști
ința Petroșani ; terenul Uzinei Re
publica, ora 10,30 : Gloria — Uni
versitatea Timișoara.

TENIS. Teren Progresul, de la 
ora 8,30 : întreceri în cadrul „Cu
pei Progresul".

cucerit de handbalul 
de-a lungul anilor, 
nu spun o noutate afir- 

un campionat mondial

unui

gm-să ne 
ne pregă- 
pentru ea
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cftLM, MULT CALM!
Nu-i un strigăt de alarma, -e o necesitate păstra

rea singelui rece, a echilibrului nervos intr-un fi
nal care se joacă, așa cum se joacă cel pe care 
II. străbatem, cu rezistența psihică a actorilor di
rect! și a celor Ce urmăresc spectacolul. Pină 
acum, drepți să fim, nu s-au ivit, într-un grad 
alarmant, scenele reprobabile, actele condamna
bile și nedemne dar e mai bine să amintim, toc
mai din motive preventive, de ele.

Credem, deci, in prețuirea pe care purtătorii 
celor 16 culori o au unul față da altul (astăzi vor 
fi în arenă doar 14 dintre competitoare, partida 
de la Arad fiind amînată). credem în forța lor 
de a cămine in limitele legilor sportivității și le 
cerem să nu uite marile lor obligații. Pe același 

, plan se situează și datoria — pe care am tot amin
tit-o la acest colț — unei cinstite apărări a șan
selor. Răspunsul la atîtea și atâtea șușoteli și zvo
nuri aruncate asupra cutărei sau culărei întâlniri 
nu poate fi dat altfel deeît prin demonstrația di
rectă, din stadion, a luptei corecte, cu toate for
țele și convingerea, in care victoria să revină ce
lui mai bun nu aceluia care a solicitat-o prin 
mijloace incorecte, nedemne, cum nedemn e și 
succesul obținut prin asemenea mijloace. E o temă 
de meditație, e o datorie, în același timp, nu nu
mai pentru antrenori și jucători dar și pentru fac-

lorii de răspundere care sînt F.R.F., arbitrii întâl
nirilor și conducerile echipelor. Niciodată nu vom 
putea să prevenim gîndurile rele, intenția de 
fraudă sportivă, dacă nu vor fi arătate intransi
gență față de oricare semn negativ și —• mai de
parte —- severitate față de actele constatate.

Sperăm ca „ultimii metri” ai campionatului să 
beneficieze de o atmosferă pasionantă, așa cum 
o cere o competiție de sucees, dar senină și curată 
moralicește. Altfel se va trăda însuși sensul între
cerii, însăși rațiunea existenței sale. Sperăm ca 
învinșii să albă forța recunoașterii insuccesului și 
nu sentimente inamicale față de învingători care 
au datoria — la rîndul lor — să prețuiască re
plica partenerilor cu atît mai mult dacă .ea s-a 
arătat puternică și continuă. Din păcate, înregis
trăm în. fotbalul nostru atitudini de negare reci
procă a meritelor de către victorioși și înfrinți și 
asta e o altă armă care ucide atmosfera compe
tiției, scopul ei. Adversarii cei mai dîrzi trebuie 
să fie, în același timp, și cei mai bun prieteni. 
Aceasta e o lege a sportului pe care am dorit-o 
prezentă și în cea mai cunoscută și iubită com
petiție a sportului nostru, Divizia A, ajunsă — 
miine — la penultimul ei act, clin această ediție.
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A DIVIZIEI A POSIBILITĂȚI DE NOI COMPLICAȚII

Eftlmie IONESCU

UN EXPERIMENT AL CLUBULUI
Despre campionatul de tineret- 

rezerve s-au scris multe lucruri 
unele negative, altele pozitive. Pro
gramări pe terenuri secundare, e- 
chipe încropite ad-hoc etc. Etapa 
de miercuri ne-a oferit, însă, o 
frumoasă excepție. In partida de

F.C. CONSTANȚA
tineret 
verțură 
gazdele

F.C. Constanța — Jiul, u- 
la meciul primelor loturi, 
au trimis in teren echipa

De miine, la Galați și Sighișoara :

16 ECHIPE ÎN DISPUTĂ PENTRU 
TITLUL UE CAMPIOANĂ LA JUNIORI

Joi după-amiazâ, pe terenuri ne
utre — Bacău, Pitești, Deva și Cluj
— s-au Jucat ultimele partide ale 
barajului pentru desemnarea celor 
ă echipe, campioane de județ, care 
se vor alinia la startul turneului 
final al campionatului republican 
de juniori. Uiâ rezultatele înregis
trate: Viitorul Vaslui — Olimpia 
Rm. Sărat 3—1 ; Petrolul II — Li
ceul nr, 3 Caracal 3—2 (s-a califi
cat. totuși, Liceul nr. 2 Caracal, 
deoarece Petrolul II a folosit — 
contrar regulamentului — jucători 
care au evoluat și la Petrolul 1, 
in campionatul republican 1), „U“ 
Craiova U — Victoria Chlșineu 
Criș 4—0 și Liceul industrial Cugir
— Lemnarul Tg. Mureș 2—3. Așar 
dar, dintre cele 40 de formații par
ticipante la acest dificil baraj. 
Viitoruj Vaslui, Liceul nr, 3 Cara
cal, „IT Craiova II și Lemnarul 
Tg. Mureș au reușit frumoasa per
formanță de a ajunge să lupte în 
mod direct, pentru titlul de cam
pioană a țării, alături de echipe 
puternice, <u veleități, ca „U“ Cluj, 
clștigătoârăa de anul trecut, Dina
mo București, finalista ediției pre
cedente, U.T.A.. Rapid, F.C. Argeș, 
Metalul București etc. Și, indiferent 
de ceea ce vor mai realiza ia tur
neul final, pentru reușita lor, de a 
ajunge pînă în această fază a com
petiției, merită sincere felicitări.

Și acum, turneul final. începîntj 
de miine,' în două orașe din țară
— Galați si Sighișoara — se vor 
disputa primele meciuri. în orașul 
de la Dunăre se reunesc echipele 
din primele două grupe. La Sighi
șoara vor 
a IlI-a și 
acestora :

GRUPA

cău, Dinamo 
București,

GRUPA 
rești, F.C. 
Liceul nr.

GRUPA j 
,,U“ Cluj. 
Crâlovs II

GRUPA A IV-A : Școala sportivă 
Sinaia, Corvinul Hunedoara, U.T.A., 
Lemnarul Tg. Mureș.

Meciurile se vor juca după ur
mătorul program : 17 iunie : 1—3 
Si 2—4 ; 19 iunie : 1—2 și 3—4 ; 
31 iunie: 1—4 și 2—3.

Tragerea la sorți pentru desem
narea ordinei echipelor în cele pa
tru grupe va avea loc azi, ora 18, 
la Galați si Sighișoara. Meciurile 
vor avea loc dimineața, de la ore
le 9 ți 10,30, și după-amiază, de 
Ia 16 și 17,30. Ciștigătoarele celor 
patru grupe se vor califica pentru 
semifinalele competiției, programa
te în ziua de 24 iunie, pe cele mai 
bune terenuri din Galați și Sighi
șoara. Finala — ea și în anil pre- 
cedenți — va avea loc, ta Bucu
rești, pe stadionul „23 August". în 
deschidere la finala „Cupei Româ
niei".

București, Rapid 
Viitorul Vaslui,
A II-A: Metalul Bucu- 
Argeș, F.C, Constanța,

2 Caracal,
A III-A : Vagonul Arad, 
A.S.A. Tg. Mureș. „U“

ETAPA
„CUPEI

Luni 18 iunie se va desfășura 
cea de a II-a etapă a „Cupei Zia
relor" la fotbal, după următorul 
program: TEREN GTUI.EȘTI :
Scînteia tineretului — Munca (ora 
16,15); Scînteia — Sportul (ora 
17,45). TEREN PROGRESUL : 
EISre — Agerpres (ora 16,15) ;

DINAMO (2]1 — Se G BACĂU (5] PCTROLUl 1:9) - STEAUA (6)

de juniori antrenată de Adatn 
Munteanu. Era o verificare pentru 
turtieul final al campionatului re
publican de juniori care, începe 
miine. Miercuri, juniorii constăn- 
țeni au învins eu 3—o (2—0) for
mația de tineret a Jiului prin go
lurile înscrise de Grecu (2) și 
Moldovan. Specialiștii neutri pre- 
zenți la meci, printre care arbi
trii Gh. Limona, C. Petrea. an
trenorul Ștefan Coidum și obser
vatorul federal C. Braun-Bogdan 
— oameni care au văzut mult 
fotbal în activitatea lor — au re
marcat cu vădită satisfacție evo
luția excelentă a juniorilor con- 
stănțeni, din rîndul cărora s-au 
detașat Grămoșteanu, Grecu, Mă
ciucă, Moldovan, Barcaru, Manole, 
Coștin.

Nu Știm ce va face talentata e- 
ehipâ de juniori F.C. Constanța în 
grupa de Ia Galați a turneului fi
nal. Dar, dincolo de rezultatele pe 
care_ Ie va obține, merită subli
mată, în primul rind, inspirata idee 
a clubului constănțean care a de
monstrat miercuri că acest cam
pionat de tineret-rezerve, atît de 
disputat, poate fi un cadru fertil 
pe.nlru fopmarea unor elemente 
tinere cu adevărat talentate.

Reușita experiență de miercuri a 
clubului constănțean, care a re
nunțat la un rezultat imediat (și 
fără prea multă importanță) pen
tru o ideea matură, aduce puter
nice raze de lumină într-o zonă 
unde se afirma că nu pot fi rea
lizate prea multe lucruri de pers
pectivă. . ' i ,

Un motiv, de meditație-' pentru 
campionatul viitor I...

A U-a

es-...în ciuda vremii neprielnice 
ealada continuă.

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1970—71 : 2—1 și 1—1 ; 1971—72 1 
1—3 și 6—0 ; în tur : 1—2.

Victoria de la Cluj cu Universi
tatea a deschis dinamoviștilor noi 
perspective în lupta pentru cuceri
rea titlului. Jucătorii antrenați de 
Ion Nunveiiler acordă acum o deo
sebita atenție fiecărui minut de ioc, 
din totalul celor 270, pe care le mai 
au la dispoziție pînă la gongul final.

Reveniți în Capitală, miercuri seară, 
după succesul de la Cluj, ei au pre
ferat un program de odihnă activă 
unor ședințe intense de pregătire. 
Meciul ou S.C. Bacău este privit cu 
toată atenția de toți jucătorii, fieca
re gol primit sau marcat, în plus, 
avînd acum un rol determinant. Evi
dent. va fi menținută aceeași for
mație care a surclasat pe „U" Clui, 
toți jucătorii fiind într-o perfectă 
stare de sănătate. Numai Dumitra- 
ehe a resimțit o ușoară ienă în re
giunea abdominală, dar durerile au 
dispărut treptat, așa că nici el nu 
va lipsi din componenta atacului.

Băcăuanii au avut joi zi de repaus. 
Ieri au efectuat un ușor antrenament 
de relaxare, iar astăzi dimineață 
au plecat cu un autocar spre Bucu
rești. Față de formația din meciul 
cu Steagul roșu se anunță o singură 
modificare : Margasoiu va fi trans
ferat pe postul lui. de fundaș stingă, 
urmînd ca Velicu (ușor accidentat) 
să-și reia locul ca apărător central. 
Antrenorul Petrică Rădulescu cu 
care am avut o convorbire telefoni
că ne-a spus : „Vom juca cu toată 
convingerea și în aceste ultime două 
etape. Paralel însă, acordăm o 
te mare atenție sferturilor de 
ale „Cupei României".

ARBITRUL PARTIDEI : 
Sotir (Mediaș).

foar- 
finală

Petre

i
C. F. R. CLUJ (3) - SPORTUL STUDENȚESC (15)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : în campionatele 1970—71 și 1971— 
72, echipa bucuresteană a activat in 
Divizia B • 1972—73 : 2—2.

Meci de mare importanță Ia Cluj. 
Iri tentativa lor de a ocupa un loc 
care să le dea dreptul de a partici
pa la „Cupa U.E.F.A.", fotbaliștii clu
jeni își pun mari speranțe In acest 
ultim joc pe teren propriu. întorși de 
la Pitești, unde ău avut un final bun 
de meci, elevii antrenorilor C. Rădu- 
lescu și L. Munteanu și-au continuat 
pregătirile, la care au participat toți 
jucătorii. Așadar, în linii mari, for
mația va rămîne aceeași, ea la Pi
tești.

Sportul Studențesc pleacă ia Cluj 
cu aceleași gindurl și speranțe care

au animat-o în tot acest retur : o 
comportare bună, victorie și deslipi- 
rea de locurile din clasament care 
i-au dat atîta bătaie de cap. Pregă
tirile pe stadionul Politehnica au con
tinuat pină la plecarea Ia Cluj. Echi
pa rămîne, probabil, aceeași. Acciden
tarea iui Octavian Ionescu n-a fost 
atlt de gravă cum părea, el revenin- 
du-și după șocul produs de ciocnirea 
eu Mierluț. Portarul de rezervă, Ion 
Vasile, acuză dureri la claviculă.

Cu efectivele complete, cele două 
formații vor oferi, fără îndoială un 
joc disputat, în care feroviarii râ- 
mîn, totuși, favoriți.

ARBITRUL PARTIDEI : Etn. Vfoi- 
culescu (Ploiești).

C.S.M. RESIJA (12) F.C. CONSTANTA (11)

ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE! 
1970/71: I—X Și 0—9; 1971/72! 0—2 Și 0—3; 
19S3R3: 1—2.

Fără miză, dar, sperăm, cu... fotbal. 
Partidă „liniștită", fără probleme ! Cele 
două echipe se află, practic, ta afara 
zonelor fierbinți ale clasamentului. Un 
motiv tn plus, credem noi. să facă din 
confruntarea lor un spectacol de ținuta, 
presărat cu multe faze frumoase la 
ambele porți. Petrolul — fără N. Io- 
nescu, Îndepărtat din echipă tn urma 
meciului eu „U“ Craiova — speră, după 
cum afirma antrenorul Iile Oană, să 
obțină, In sflfțit, o victorie pe care de 
trei campionate nu o reușește, niei la 
Ploiești, nici la București, împotriva 
Stelei. La rîndul ei, Steaua tinjește șl 
ea după un succes, victoriile ocolind-o 
permanent in acest retur de campionat, 
pe parcursul căruia n-a ciștigat deeît o 
singură dată, la Petroșani ! Mâl mult 
ca oricare altul, meciul acesta aduce In 
prlm-plan două generații de jucători : 
generația iul Voinea și Mihal Ionescu și 
pe cea mai tinără a fotbalului nostru, 
reprezentată de Marcel lLăducanu, Ion 
ion, Istrătescu, Pisâu. De la acești din 
urmă jucători se așteaptă un plus de 
ambiție, vigoare șl dăruire, atribute ca
racteristice viratei.

Nu există indisponibilități in cela d°J3 
echipe. La Steaua este posibilă reintra
rea, după o destul de îndelungată ab
sență, a portarului lordaehe.

'FC.FETROLLj

I. OANA — „E un proverb : ul
ciorul nu merge de multe ori la.» 
meciuri nule"...

TĂTARU — „Da, dar : în
cercarea moarte n-are», e tot un 
proverb!"

ARBITRUL PARTIDEI : V. Topan 
(Cluj).

RAPID (10) F.C. ARGEȘ (4)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1970 71 : 1—1 șl 0—2; 1971/72: 0—2 și l—o; 
1972/73; 0—2.

Un meci, totuși, de miză, această con
fruntare Itapid — F.C. Argeș pe care o 
va găzdui miine „potcoava Giuleștiulul". 
Echipa feroviară, actuala deținătoare a 
Cupei României, părăsind competiția 
K.O. își apără inca locul în ptima divi
zie a țării, în timp ce formația plteș- 
teană. campioana en-tltre, forțează acum 
o prezență într-o competiție europeană.

Un meci de miză, și de... orgoliu pen
tru Tache Macri, ambițios să pună 
punct, sub conducerea sa tehnică, seriei 
de patru Mrtngeri consecutive suferite 
de giuleșteni în confruntările din ultimii 
ani cu echipa lui Dobrin.

în vederea partidei de miine, etapă 
sosirea de la Tg. Mureș, Rapidul s-a

antrenat vineri dimineața timp de 90 
de minute. Punctul smuls, miercuri, a 
mai readus optimismul în tabăra fero
viarilor bucureșteni care ne anunță că 
nu-și schimbă formația. Vor intra deci 
pe teren : Rătțucanu — Pop, Boc, FI. 
Marin, codrea — Savu, M. Stelian 7- 
Năsturescu, Dnmîtriu li, Neaga, Dumi
trii Iii. Rezerve : Niculescu, Rotaru, 
Petreanu.

Și F.C. Argeș a efectuat o ședință ds 
antrenament în cursul zilei de vineri. 
Antrenorii și... medicul au ceva proble
me în a-i recupera pe jucătorii indis
ponibili : ^igulea, Roșu, Radu și Ivan 
II. Dintre aceșfcia, șanse mai mari de a 
juca miine au> se pare, Pigulea și Roșu.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Rainea 
(Bîrlad).

JIUL (8) A.S.A. (14)

echipă care —■ situată exact la mijlocul 
clasamentului — nu are la ce să mal 
sper© sau de cș să se teamă. Șă dedu
cem de aici că rezultatul remiză la Pe
troșani este probabil 7 Nu trebuie fosă 
să neglijăm faptul că echipa petroșă- 
neană va evolua miine pentru ultima 
oară ta acest campionat în fața supor
terilor proprii, pe care va căuta să-i 
satisfacă printr-o victorie.

In formația oaspete se anunță . unele 
modificări, diqtate de necesitatea odlh- 
nlril unor titulari in vederea meciului 
de miercuri, cu■■ Petrolul.;. In mod sigur 
nu va juca Varodi, care a suferit un 
traumatism la. șold. La Jiul vor reintra, 
foarte probabil, jucătorii absenți In ul
tima partidă de campionat, cel patru 
titulari aflațl în examene.

ARBITRUL PARTIDEI t Gh. Popovici 
(București).

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 
1970—71: W șl 1—li 1971—72: 6—0 șl 
1—3; 1973—73 : 1—2.

Echipa minerilor din Valea .Mulul a 
scăpat de grijile pe care le conferă au
tomat prezența Intre ultimele formații 
ale clasamentului. Șt asta de mai multe 
etape. Nu același lucru se poate spune 
și despre cealaltă competitoare a meciu
lui de miine de la petroșani, A-Sț. Ar
mata Tg. Mureș. Elevii lui Tiberiu Bone 
au — este drept — un. avans de două 
lungimi față de ultimele două clasate, 
care (lucru extrem de important) • vor 
evolua tot In deplasare. Dar, pentru a 
fi scutită de posibile surprize, sîntem 
siguri, echipa mureșeană va lupta cu 
forțe sporite pentru urj meci egal m 
fața Jiului. Pentru ca acest deziderat să 
se îndeplinească, mai este însă absolută 
nevoie și de... consimțămlntul Jiului,

-heăță ei „au plecat cu avionul oină, 
lă' Timișoara, de-unde își vor conti
nua drumul cu autobuzul pînă în 
î,cetatea otelului'*. Au intervenit însă 
unele evenimente care diminuează, 
numeric, lotul constănțean t Radu
lescu a rămas acasă, fiind în sesiune 
de examene, Mihu a fost chemat 
să-și satisfacă stagiul militar.

Este cazul, credem, în acest

U LTIMEIE REZULTATE DIREC
TE : 1972/73 : l—1.

Avem de-a face cut două formații. 
desigur, -puțin uzate'v“ de campania 
grea pe care au dus-o în returul a- 
cestui campionat. Vecine in clasa
ment și definitiv liniștite, echipele 
acestea pot furniza duminică un meci 
echilibrat, valoros, un meci de orgo
liu. C.S.M. a „luat" în tur un punct 
la Constanta, in.tr-o perioadă grea : 
gazdele au acum ocazia să confirme, 
dar și F.C. Constanta se va strădui 
la rîndu-i să demonstreze că ascen
denta valorică bruscă a ultimeloi 
etape reprezintă, de fapt, o 
pentru un drum lung.

C.S.M.
cu efectivul perfect 
zind antrenamente

ZIARELOR-
erhelie

T : Liceul de fotbal Ba-

juca formațiile grupelor 
a IV-a. Iată componența

Craiova
organi-

liberă, Fla-
Xtiformația 

socialist (ora
s-a întors de la 

valid.
obișnuite. Nici 

constăntenii n-au făcut derogări de
la un program obișnuit. Azi dimi-

A

ACȚIUNI MULTIPLE, DEOSEBIT DE ATRACTIVE

Combinata România 
căra — Combinata 
Bucureștiului, Satul 
17.45).

Meciul dintre Scînteia — Combi
nata Informația Buctireșliului, Satul 
socialist (disputat iii ziua de ii 
iunie) se Va rejuca joi 21 iunie.

STEAGUL ROȘU (7) UNIVERSITATEA CLUJ (16)

activitâtit
11 sportive

de masă
(Urmare din pag. I)

de reședință (ansambluri de gim
nastică, întreceri 1® sporturi apli
cative și jocuri sportive), cealâ’tă 
Ia Agnita — o duminică sportivă 
eu atletism, ciclism, demonstrații 
de carturi ți meciuri de handbal, 
volei, baschet si fotbal.

PENTRU JUDEȚUL BOTOȘANI, 
caracteristică este acțiunea ciclo
turistică ce se va organiza pe ruta 
Botoșani — Bucecea — Botoșani 
(50 km), cu participarea elevilor și 
a tinerilor din întreprinderi.

JUDEȚUL BRĂILA are pe agen
dă — sîmbătă ți duminică — star
tul în „Cupa Diana". Aceasta în- 
semnînd întreceri de cros, volei, 
popice șl handbal. Competiția este 
rezervată tinerelor din întreprin
deri și instituții. Acțiunea este gi
rată de C.J.B.F.S., Consiliul jude
țean al sindicatelor și Consiliul 
județean al femeilor.

O competiție pentru tinere sala
riate organizează și JUDEȚUL

atletism, 
și hand- 
localități. 
loc etapa 
ia orien-

MIȘCAREA SPORTIVA

IN RÎNDUL FEMEILOR
(Urmare din vag I)

trie, ce trebuie făcută cu mult tact 
ji hun simț. O schimbare de optică 
generală asupra unui anume feno
men este o acțiune de durată și, tn- 
sușindu-și acest punct de vedere, pla
nul de măsuri adoptat de plenara 
comisiei centrale de resort a socotit 
necesar să stipuleze, drept un obiec
tiv central si de durată în textul său, 
ACCENTUAREA PROPAGANDEI 
SPORTIVE SAU, MAI EXACT, A 
PROPAGANDEI PENTRU SPORT ÎN 
RIN DCL FETELOR ȘI FEMEILOR 
NOASTRE.

Comisia țși propune să folosească 
în acest scop mijloace variate, cit mai 
atractive, eliberate pe cit posibil de 
spiritul didacticist și formal, foarte 
ispititor prin comoditatea lui intr-o 
asemenea activitate S-a emis părerea 
(absolut justificată) că presa scrisă, 
vorbită și „văzută" poate și trebuie 
Să-și aducă un aport mult mai sub
stanțial la răspindireu unei opinii 
„pentru sport" in rîndurile femeilor. 
A fost sugerat, de pildă, ca asemenea 
teme să fie incluse în emisiunea 
„tele", de mare audiență. „Căminul". 
Rubrici dedicate popularizării educa
ție, fizice sînt așteptate în publica
țiile ce se adresează, prin tematica 
lor generală, femeilor. In sprijinul 
aceleiași idei ar pleda editarea unor 
pliante în care să se ii tstreze prac
tica și foloasele exercițiilor fizice co
tidiene, ale gimnasticii de întreținere 
si altele. Este așteptată cu mult in
teres lucrarea anunțată în editura 
„Stadion" sub titlul sugestiv „100 do 
reținute pentru frumusețe".

Socotind că în ljg?ina

partid prioritatea trebuie acordată 
activităților de masă, Comisia și-a 
înscris ca puncte ferme în plan să 
manifeste o mare atenție față de cele 
10 centre de gimnastică modernă și 
de întreținere preconizate a lua fi
ință in județele Bistrița-Năsăud, Bi
hor, Argeș, Iași, Bacău. Timiș, Mureș 
ș. a. Alte 5 centre asemănătoare ur
mează să fie create în Capitală. Se 
studiază, de asemenea, posibilitatea 
organizării centrelor de gimnastică în 
mediu) rural, pe lingă căminele cul
turale. A fost exprimată o grijă deo
sebită pentru alcătuirea programelor 
cluburilor de agrement ,.Diana", in 
care se investesc multiple speranțe 
de relansare a sportului feminin. In 
aceeași ordine de idei, planul prevede 
asigurarea unei periodicități precise 
activităților de masă dedicate femei
lor (in ideea prețioasă a Hotărîrii de 
a face din ele acțiuni sSptăminaie), 
includerea unor activități specifice in 
programele duminicilor cuItural-.-por- 
tive și altele.

Imbrățișind întreaga problematică 
a activității de educație fizică și sport 
în rîndurile femeilor, planul vizează 
— bineînțeles — și întărirea conside
rabilă a muncii în sectorul perfor
manței. El are In vedere sprijinirea 
puternică atit a ramurilor cu tradi
ție și cu rezultate remarcabile în a- 
rena mondială, cum ar ti atletismul, 
popicele, tenisul de masă, tirul, hand
balul, voleiul, baschetul, gimnastica, 
dar și aducerea ia plafonul interna
țional a) altora, astfel incit femeile 
să reprezinte un punct „forte" în 
sportul românesc, să-și aducă per
manent aportul Ia creșterea prestigiu
lui in lume al patriei KHftf» 
FhKlâSÎ? WSW’t *

HARGHITA : „Cupa femina". Dis
cipline de Întrecere — 
volei, șah, tenis de masă 
bal. Duminică, etapa pe 
în același județ va avea 
finală în ..Cupa U.G.S.R."
tare turistică" și o ștafetă a pio
nierilor, pe șase trasee, cu orientare 
turistică, vînătoare de „vulpi", ci- 
clocros, carting. înot și cros.

In JUDEȚUL TULCEA se vor 
disputa finalele de box din cadrul 
competiției „Centura Deltei". Ora
șul de reședință al județului va găz
dui totodată prima întîlnire femi
nină de fotbal.

JUDEȚUL ILFOV va organiza, 
duminică, la Giurgiu, un cros al 
țesătoarelor.

Vor participa, în principal, sala
riate de la întreprinderea „Dună
reană" din localitate.. Și tot dumi
nică. la Urziceni, vor avea loc con
cursuri de natație dotate cu „Cupa 
î'erom", organizate cu prilejul 
inaugurării bazinului de inot. al Fa
bricii de ferite din oraș. U Olte
nița. după reușitele zile ale fotba
lului (13 iunie), atletismului (11 iu-

nie) și 
minică 
rilor. Loc 'de întrecere — stadionul 
Ș.N.O. Discipline de concurs — 
atletism, fotbal și handbal. Vor 
lua parte elevi de la toate școlile 
generale din Oltenița.

O mențiune comună pentru jude
țele Tulcea, Brăila și Ilfov — 
în toate școlile vor avea loc, sîm
bătă și duminică, festivități spor
tive cu ocazia închiderii anului de 
învățămînt.

Și o altă mențiune, pentru ju
dețul Teleorman: în perioada
17—25 iunie, școlile de toate gra
dele vor organiza întreceri în ca
drul „Săptămânii sporturilor 
pice".

în sfîrșit, Ia Călinești-Oaș 
DEȚUL SATU MARE), este 

cultural- 
denumitâ 
închinară 
barajului

handbalului (15 iunie), du- 
va avea loc o zi a pionie-

Desene de S. NOVAC și Al, CLENCIU

fina! de campionat, două echipe me
rituoase, izbăvite de emoții să de
monstreze că pretențiile lor au aco
perire valorică. Devotatul public 
reșițean merită un meci frumos.

ARBITRUL PARTIDEI î A. Bentu 
(București).

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE. 
1970—1971: 0—1 și 0—0; 1971—1972: 1—1 șl 
l)—i; 1972—1973 : 1—2.

O partidă aparent ieșită de sub sem
nul mizei și al echilibrului. O astfel de 
apreciere se bazează pe faptul că bra
șovenii au nu numai avantajul terenului, 
ci șl acela al unei formații mai omo
gene, mai robuste, eliberată ta prezent 
de grijile luptei de la extremitățile cla
samentului. Pe de altă parte, forma sla
bă manifestată în ultimele totUntri de 
formația studenților clujeni oferă și ea 
un indiciu al unui raport de forțe de
favorabil acesteia.

Și totuși realitatea ne-ar putea dez
minți. spuntad aceasta avem în vedere, 
atît tradiția meciurilor directe din ulti
mii ani. dintre Steagul roșu și Univer
sitatea, tradiție care pledează hotărjt 
de partea echipei „șepcilor roșil“, cît 
și caracterul decisiv — pentru oaspeți — 
al unei partide care ar putea încheia 
practic disputa din subsolul clasamen
tului. Privită prin această prismă tntil- 
nirea de miine din orașul de la poalele 
Tlmpei ne oferă suficienta garanții de 
a viziona un spectacol disputat, fără 
menajamente, un joe deschis ia capătul 
căruia nu este exclusă șl surpriza.

Antrenorii celor două echipe nu au 
anunțat modificări, față de formațiile

folosite ta etapa precedentă, 
ta teren vor apare următorii 
câtor!: STEAGUL roșu —
— Anghelfai, Jenei, Olteănu, 
Ca dar, Mateescu — Anghel, 
Ghergheli, Gyorfl. UNIVERSITATEA — 
ștefan — Crețu, pexa, Solomon, Cîm- 
peanu — Anca, Fanea — Barbu, Ulfă- 
leanu, Lică, Coca.

ARBITRUL ÎNTtLNIRII s Constantin 
Petrea (București),

astfel că 
22 de ju- 
Adamacue 
Hirlab — 
pescaru,

CLASAMENTUL LA Z!
1. UNIV. CRAIOVA 28 14 9 3 50—33 S7
2. Dinamo 27 15 4 S 44—30 34
3. C.F.R. Clu) 27 11 10 6 31—25 33
4. F.C. Argeș 28 12 7 9 42—?8 31
5. S.C. Bacău 28 12 7 9 32—32 31
6. Steaua 28 9 11 8 35—20 29
7. steagul roșu 28 10 7 11 36—22 27
9. Jiul 28 11 5 12 36—40 27
9. Petrolul 28 9 9 19 31—30 27

10. Rapid 28 7 12 9 28—26 26
11. F.C. constanța 28 9 8 țl 33—32 23
12. C.S.M. Reșița 28 8 10 10 33—36 26
13. U.T.A. 28 7 11 10 32—36 25
14. A.S.A. 28 11 3 15 34—45 24
13. Sportul stud. 28 5 13 11 30—49 22
16. „U“ Cluj 28 7 8 13 24—48 22

olim-

(JU- 
pro-

gramatâ o mare acțiune 
sportivă cimpenească 
Sărbătoarea căpșunilor, 
evenimentului inaugurării 
de la Călinești. Sînt prevăzute nu
meroase demonstrații sportive, 
jocuri distractive, întreceri de atle
tism. trîntă, caiac și canotaj.

direct dc practicare a sportului, de ațra- 
maselor de tineri cdtte exercițiul fi?ic.

ARBITRII JOCURILOR 
ETAPEI A XXVIII-a 

A DIVIZIEI B
SERIA I

GIURGIU. — C.S.
Gh. Micloș (Bucu-

DUNAREA <
TIRGOVIȘTE: i 
rești);

PROGRESUL
CEAHLĂUL P. 
raru (Ploiești) ;

F.C. GALAȚI •— POLITEHNI
CA IAȘI : C. Nîculescu (București);

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
TALUL PLOPENI : M. Hanganu 
(București);

ȘTIINȚA BACĂU
NITA : C. Prusac

DELTA TULCEA
BUCUREȘTI : Tr.
șov) ;

GLORIA BUZĂU
LĂȚI: Gh. Manole (Constanța);

PROGRESUL BRAlLA — C.F.R. 
PAȘCANI : M. Popescu (Bucu
rești);

BUCUREȘTI —
NEAMȚ î M. Mo-

-- S.N. OLTE- 
(Botoșani);
— METALUL 
Moarcăș (Bra-

— C.S.U, GA-

SERIA A II-A
OLIMPIA SATU MARE — NI- 

TRAMONIA FĂGĂRAȘ; I. Con- 
stantinescu (Cluj)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
F. C. BIHOR : A. Pîrvu (Bucu
rești) ;

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — MINERUL ANINA : A. 
Tudor (Sibiu);

OLIMPIA ORADEA 4- C.F.R. 
ARAD : Z. Szecsci (Tg. Mureș) ;

MINERUL BAIA MARE — 
C.S.M. SIBIU: I. Oprița (Arad). 
(Acest meci are loc astăzi la ora 
17,30.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
C.F.R. TIMIȘOARA: C. Manușa- 
ride (București)

METALURGISTUL . CUGIR - 
METROM BRAȘOV: A. Pop
(Cluj) ;

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
GLORIA BISTRIȚA J Pft. Ljfflvpa 
(Șucyrești)î

A.

PARTIDA U.T.A. UNIVERSITATEA CRAIOVA AMlNATÂ
F.R.F. ne-a comunicat că parti

da U.T.A---- Universitatea Craiova,
programată în etapa a 29-a a cam-

p iscatului Diviziei A (17 Iunie), a 
fost amînată pentru duminică 24 
iunie a.c.

LA 24 IUNIE 1973
TRAGEREA LOTERIEI IN OBIECTE
In întreaga țară continuă să se vtadă 

biletele pentru tragerea LOTERIEI IN 
OBIECTE din 24 Iunie 1973, tragere Ia 
care se acordă autoturisme DACIA 1 390 
șl ciștiguri, ta obiecte ta valoare de 
20 090 lei, ioooo lei, sooo lei, 2000 iei ș.a.

Lista obiectelor este extrem de bogată 
șl variată. Dar lată clteva dintre obiec
tele ce se pot clștlga : televizoare, gar
nituri de mobilă, aparate de radio, store, 
aparate de filmat, ceasuri, frigidere, mo
torete, biciclete și altele. Prețul 
bilet eu care se poate participa 
de S lei.

Rețineți 1 Flecare bilet poate
premii cumulate. Mai multe bilete, mal 
multe șanse de ciștig 1
• Programul concursului Pronosport de 

milne este alcătuit din penultima etapă 
a campionatului

din 3 tattlnlri

este ULTIMA ZI pentru depunerea bule
tinelor la concursul Pronosport de 
miine.

unui 
este

obține

NUMERELE

în

categorlel A de fotbal 
din categoria B. Astăzi

în continuare publicăm din vreme 
concursul următor : I.: Delta Tulcea — 
Metalul Flopeni ; n : politehnica lași — 
C.F.R. Pașcani ; in : C. S. Tirgoviște 
— Progresul Brăila ; IV : Metalul Bucu
rești — Știința Bacău ; V : Ceahlăul 
Piatra Neamț — Chimia Rin. vlleea; 
VI: Dunărea Giurgiu — F. C. Galați; 
vn: C.S.U. Galați — S. N. Oltenița;
vin : Minerul Anina — politehnica Ti
mișoara; IX : Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Nitramonia Făgăraș; X ; Me
talurgistul cugir — C.F.R. Arad : xi : 
Olimpia Satu Mare — Corvinul Hune
doara ; xn : CER Timișoara — Olimpia 
Oradea; XIII ; F.C. Bihor — Minerul 
Bala Mare.

EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 15

Fond general de premii: 1.127.721

EXTRAGEREA

EXTRAGEREA

I: 34
A U-a : 39

lei

■35
44

din

67
11

IUNIE 1973

care 168.436 lei report.
90
78

3 18
27 47

Plata premiilor
țară, de la 26 iunie pină la 30 iulie 1973 inclfisiv.

va începe în Capitală de la 23

60
16

56 87
19 37

iunie pină la 30 iulie;

KlriM-ic» rodațțatș de LOTO-PRONOSPORT,



In concursul atletic de la Atena

ARGENTINA MENIS 
PE PRIMUL LOC 
CU O ARUNCARE de haltere

Corespondență specială pentru SPORTUL’

DINAMOVIȘTII SOVIETICI
J

IN PRAGUL SEMICENTENARULUI
DE 65,16 m DOI SPORTIVI BULGARI ÎȘI VOR AVEA

ATENA, 15 (Agerpres). 
fermera concursului 
atletic, desfășurat la Atena, a fost 
cunoscuta campioană româncă Ar
gentina Menis. Ea a cîștigat pro
ba de disc cu o aruncare de 65,16 
m.. fiind urmată de atletele bulga
re Svetla Bcjkova — 61,58 m și 
Vasilka Stoeva — 61,56 m.

Campionul olimpic la Jocurile de 
Ia Miinchen, John Akii Bua (Ugan
da), a terminat învingător în cursa 
d? 403 m garduri cu timpul de 
50,6, jar italianul Del Forno s-a 
clasat pe primul loc în proba de

Per-
internațional

Cuînălțime cu 2,17 m. 
bun s-a încheiat și pro-

săritură în 
un rezultat 
ba feminină de săritură în înălți
me, în care victoria, a revenit spor
tivei maghiare Erika Rudolf, cu 
1,83 tn.

Alte rezultate ; MASCULIN • 200 
m — Rousseau (Franța) 21,1 ; arun
carea greutății — Loukas (Grecia) 
18,40 m ; 3 000 m obstacole — Burs
cheid (R.F. Germania) 8:47,6 ; tri- 
plusalt — Kafiniotis (Grecia) 16,48 
m ; FEMININ ; 100 m garduri 
Hybre de Lange (R.S.A.) 13.7.

Argentina Menis

PE PRIMELE LOCURI
LA „SEM1M1JL0C1E"

Tînărul A. Kolev învinge pe
MARID, 15 (Agerpres). — La 

campionatele europene de haltere 
de la Madrid, tînărul sportiv bul
gar Nedelcio Kolev, în vîrstă de. 
20 de ani, a obținut o surprinză
toare victorie în limitele categoriei 
semimijlocie (75 kg), totalizînd la 
cele două stiluri 330 kg (145, 185), 
nou record mondial. Compatriotul 
lui Kolev, campionul olimpic de la 
Miinchen, Iordan Bîkov, s-a cla
sat pe locul al doilea cu 322,5 kg

VOLEIBALIȘTII

campionul olimpic I. Bîkov !
locul trei

Mihailov
(142,5; 180), în timp ce 
a revenit lui Vladimir
(U.R.S.S.) — 320 kg (42,5, 177,5).

Au urmat în clasament; Hekel 
(Cehoslovacia) 315 kg ; Silvino (Ita
lia) 305 kg *. Szarvas 
302,5 kg ; Seidel 
etc. România nu 
curent la această 

în clasamentul
Bulgaria cu 60 de puncte, urmată 
de Ungaria
Cehoslovacia 27 p, Polonia 
Italia 20 p, România 19 p, 
11 P- \

(Ungaria)
(R.F.G.) 287,5 kg 
a prezentat con- 
categorie.
pe echipe conduce

54 p, U.R.S.S. 32 p,
26 p,

Turcia

DE LA PROGRESUL
VICTORIOȘI
IN BELGIA

BRUXELLES, 15 (Agerpres). — 
Echipa masculină de volei Progre
sul București, aflată în turneu în 
Belgia, a susținut la Bruxelles un 
meci cu reprezentativa țârii gazdă. 
La capătul unui joc , spectaculos, 
voleibaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (8—15, 
12—15, 15—12, 15—12, 15—12).

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
BECKENHAM. — Sferturile de 

finală ale probelor de simplu s-au 
încheiat Cu următoarele rezultate : 
masculin: Metreveli (U.R.S.S.) — 
Cauiolle (Franța) 7—5, 6—3 ; Mitton 
(R.S.A.) — Bertram (R.S.A.) 6—4, 
4—6 6—4 : Borg (Suedia) — Mc
Kinley (S.U.A.) 2—6, 6—2, 6—3 ; 
Davidson (Australia) —• Durham 
(S.U.A.) 6—3, 8—6; feminin: J. 
Anthony (S.U.A.) — T. Zwaan (O- 
landa) 6—1, 6—1; J. Heldman
(S.U.A.) — I. Kloss (R.S.A.) 8—6, 
3—6, 6—2 ; D. Fromholtz (Austra
lia) — S. Stap (S.U.A.) 7—5, 6—l; 
Newberry (S.U.A.) — V. Cuypers 
(R.S.A.) 7—5. 6—3.

HAMBURG. — Campionatele.in- 
ternaționale de tenis ale R.F. Ger
mania au continuat cu disputarea 
primelor partide, din turul trei al 
probei de simplu bărbați. în cel 
mai disputat meci al' zilei, jucăto
rul vest-german Harald Elschen- 
broich l-a învins cu 4—6, 6—4, 6—2,
6— 4 pe spaniolul Manuel Orantes. 
Cehoslovacul Jiri Hrebec l-a eli
minat CU 6—4, 7—5, 6—4 pe aus
tralianul John Alexander, iar vest- 
germanul Karl Meiler l-a întrecut 
cu 6—4, 6—2, 6—1 pe americanul 
Harold Solomon. Alte rezultate: 
Mulligan (Italia) — Cornejo (Chile)
7— 5, 7—5, 6—3 ; Filol (Chile) —

TELEX
In cadrui concursului internațional de 
atletism de la Potsdam, dubla campioa
nă olimpică Renate Stecher (R.D. Ger
mană) a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a anului tn proba de 
200 m., cu timpul de 22,7 sec. Reamin
tim că săptămîna trecută, Renate Ste
cher a corectat recordul mondial ta 
proba de 100 m plat, realizind excelen
tul rezultat de 10,9 sec.

tn cadru! concursului atletic desfășurat 
!a Rehlingen (R.F.G.), sportivul vest- 
german U.W.E. Beyer a cîștigat proba 
de aruncare a ciocanului cu performanța 

• de 71,50 m. Semifondistul american
Mark Winzenried s-a clasat pe primul 
loc în cursa de 800 m, cu timpul de 
1 -.47,4, iar maghiarul Istvăn Major a ter
minat învingător in proba de săritură în 
înălțime, cu rezultatul de 2,ÎS m. Alte 
rezultate : masculin : lOo m: Manfred 
Ommer (R.F. Germania) — 10,7 sec.; 
20!) m: Fred Newnouse (S.U.A.) 21»0
sec.; 1500 m: Boxberger (Franța) — 
3:43,1; 110 mg : Choffrat (Franța) — 
14.2 sec.; săritura în lungime : Gloer- 
feld (R.F. Germania) — 7,40 m; arunca- 
rea suliței : Nemeth (Ungaria) — 75,02 
m: feminin : 100 m plat: Brigitte Richter 
fR.F. Germania) — 11.7 sec; 800 m: E. 
Tobinte (Belgia) — 2:14.9: 400 m: Anne
lid Wolden (R.F. Germania) — 56,4 sec.

I. - Bolzano s-a disputat întîlnirea inter
națională amicală de înot dintre selec
ționatele Italiei și Olandei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 
8”—74 puncte.
B
In runda a treia a turneului de șah de 
la Hilversum (Olanda), marele maestru 
iugoslav Bora Ivkov a remizat cu sue
dezul Andersson, cu același rezultat 
s-au încheiat și partidele : Szabo (Un
garia) — polugaevski (U.R.S.S.). Liubo- 
jev’ci (Iugoslavia) — Gheller (U.R.S.S.) 
și Timman (Olanda) — Sax (Ungaria), 
în clasament conduc Szabo șl Sax, cu 
cite 2 p. urmați de ivkov, Andersson și 
peujgaevski — l1/, P-
m
In «rima zi a turneului feminin de vo
lei de la Belgrad, selecționata Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 3—2 
R.F. Germania. Intr-un alt joc, 
zentativa Ungariei a dispus cu 
scor de formația Italiei.

P:'ma etapă a Turului ciclist al

echipa 
repre- 
acelașl

__ _____________ ___ Italiei 
(rezervat amatorilor) s-a desfășurat pe 
traseul Arezzo — Bibbiena și a fost 
cîștigată de francezul Bernard Bourreau, 
cronometrat pe distanță de 124 km cu 
timpul de 2 h 51:00. Pe locurile urmă
toare s-au clasat italienii Baroncelli -- 
la 3 sec și Mirri — la 6 sec. Ciclistul 
polonez Krzeszowiak a ocupat locul 12, 
la 17 sec. de învingător.

Cea de-a 37-a ediție a Turului ciclist 
al Elveției a început cu o etapă „pro- 
1O!»“ desfășurată contracronometru la 
Ztirich. Victoria a revenit rutierului el
vețian Joseph Fuchs, cronometrat pe 
distanța de 6 km ta 7:24, urmat de en
glezul Dave Lloyd — 7:30 și belgianul 
C-orges Pintens — 7:31.
H
Nou! campion ai indiei la șah este 
maestrul internațional Manuel Arop. El 
a totalizat 5'/t puncte din 7 posibile. Este 
pentru a treia oara cînd Manuel Aron 
c---crește titlul de campion al țărilesale.

Bibbiena și ,a

l.a Zwickau a avut loc un concurs in
ternațional de slalom nautic. Pe prunul 
loc s-a clasat austriacul Norbert Sattler 
care a totalizat 236,2 puncte. In clasa
mentul pe echipe cel mai bun punctaj 
l-au realizat sportivii din R.D. Germană.

3—6,Gebert (R.F.G.) 6—1, 7—6, 
7—2.

în optimile de finală ale probei 
de dublu bărbați, cuplul Ion Țiriac 
(România) — Manuel Orantes (Spa
nia) a cîștigat cu 6—0, 6—4 parti
da susținută cu perechea japoneză 
Kuki—Himamura. Alte rezultate : 
Case, Masters (Australia) — Plotz, 
Meiler (R.F.G.) 6—3, 7—6; New-, 
combe, Addisson (Australia) — En- 
gert, Gebert (R.F.G.) 6—2, 6—1 ; 
Phillips Moore (Australia), Solomon 

Gerken (R.S.A.)(S.U.A.) — Ryan, 
6—3, 3—6. 6—3.

NOTTINGHAM.
finala, americanul

în sferturile de 
Jimmy Connors

/

1- a învins cu 6—4, 6—3 pe engle
zul Stephen Warboys, iar Tom Gor
man (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—3 
de englezul Mark Cox. Alte rezul
tate- Van Dillen (S.U.A.) — Stock- 
ton (S.U.A.) 6—3, 9—8 : McMillan 
(R.S.A.) — Mukherjea (India) 6—2, 
6—3.

Partidele feminine s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Billie 
Jean King (S.U.A.) — Lamy Kali- 
gis (Indonezia) 6—1, 6—2 ; Virgi
nia Wade (Anglia) — Pam Tee- 
guarden (S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Chris 
Evert (S.U.A.) — Glynis Coles (An
glia) 6—2, 6—1 ; Rosemary Casals 
(S.U.A.) — Patti Hogan (S.U.A.)
2— 6, 6—1, 6—0.

ILIE NĂSTASE PLEACĂ LA LONDRA

de azi. ur-în cursul dimineții
mează sâ părăsească țara, plecînd 
spre Londra, primul nostru tenis- 
man, maestrul emerit------- ------- al sportului 
Ilie_ Năstase. In capitala Angliei, în- 
cepind de luni, Năstase participă la 
tradiționalul turneu internațional de 
tenis „Queens-Club“ Este a 6-a eta
pă a circuitului pentru Marele Pre
miu—F.I.L.T. (după Melbourne. Bour
nemouth. Paris, 
—Nottingham), 
ruia tenismanul român 
fie lider autoritar. Ilie 
talizează 190 puncte — 
trei turnee disputate — 
de italianul A. Panatta
Newcombe (Australia) — 77,5 p, N. 
Pilici (Iugoslavia) — 75 p, O. Parun 
(Noua Zeelandă) — 51 p. P. Bertoluc
ci (Italia) 57 p, T. Okker (Olanda) 
— 55 p, T. Gorman (S.U.A.) — 53 p,

Roma și Hamburg 
în clasamentul 

continuă 
Năstase

ca
să 

to- 
după numai 
fiind urmat 
cu 97 p. J.

M. Orantes (Spania) — 48 p, J. Ivodes 
(Cehoslovacia) — 40 p etc.

După „Queens'*, Ilie Năstase va 
lua startul la marele turneu de la 
Wimbledon, campionatul mondial pe 
terenuri cu gazon, care se dispută 
între 26 iunie si 7 iulie. Următoarea 
săptămînâ (8—15 iulie) este rezerva
tă campionatelor elvețiene, la Gstaad. 
Pentru ca apoi, campionul nostru să 
revină în țară în vederea meciului 
România—Noua Zeelanda. din ca
drul „Cupei Davis“, programat la 
București. între 20 și 22 iulie.

SATUL OLIMPIC
MONTREAL, 15 (Agerrpes). — 

Primarul orașului Montreal, Jean 
Drapeau, a reușit să obțină apro
barea Consiliului municipal pentru 
ca un vechi teren de golf, situat 
in partea de est a orașului, să fie 
donat Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice, în scopul con
struirii în această zonă a satului 
olimpic.

După cum se știe, inițial majo
ritatea consilierilor municipali, pre
cum și unii dintre , proiectanții 
Complexului olimpic, sx.au opus 
construirii unui sat olimpic, su
gerând ca participanții la Olimpia
da de vară să fie găzduiți în ho
teluri și cămine studențești. C.I.O. 
„a insistat insă ca tradiția satului 
olimpic, prilej de cunoaștere și 
prietenie1* dintre tinerii concurenți 
la Olimpiadă, să fie menținută și 
la J.O. de la Montreal din 1976.

Dinamo, prima asociație sportivă 
din U.R.S.S., iși serbează în aceste 
zile semicentenarul. Făurită în 
primii ani ai puterii sovietice, ea 
s-a dovedit a fi de la început ex
presia acelei continue griji pentru 
sănătatea maselor, arătată de con
ducătorii primului stat al 
citorilor 
vedea în educația fizică un mijloc 
important de călire a oamenilor 
muncii, de creștere a capacității lor 
de muncă și a activității creatoare, 
totodată de odihnă activă. La toate 
aceste sarcini a răspuns cu cinste, 
în acei ani istorici, asociația sporti
vă Dinamo.

Fondatorul asociației Dinamo, 
F. E. Dzerjinski, arăta că membrii 
săi nu trebuie să se ocupe doar 
de activitatea sportivă, dar să și 
ajute în mod activ la construcția 
economică a țării. Ziua de 22 iu
nie 1937 a constituit un prilej de

m un
și țăranilor. V.I. Lenin

După război, sportul sovietic a 
pășit viguros în arena mondială, 
în primele rânduri ale sale au fost 
sportivii asociației Dinamo. Ea a 
dăruit mișcării sportive sovietice 
campioni renumiți, ca atleții Sa- 
tieev, Avilov, Nina Dumbadze, 
Ludmila Braghina, schiorii Ve
denin, Simașev, Alevtina Kolcina, 
biatlonistul Tihonov, trăgătorii Ko- 
sîh și Jelezniak' gimnaștii Urbano- 
vici, Ludmila, Turișceva, Voronin, 
fotbalistul I<ev Iașin, patinatorii 
artistici Pahomova și Gorșkov. Și 
tabloul ar putea fi încă amplifi
cat. Fotbaliștii de la Dinamo Mos
cova au fost de 10 ori campioni ai 
U.R.S.S. iar colegii lor de la Kiev 
și Tbilisi — în bună măsură — i-au 
imitat. Dinamoviștii au fost cam
pioni ai țării la volei și baschet, 
la canotaj academic și atletism, 
practic — în aproape toate spor
turile practicate in U.R.S.S.. Prin-

Prima victorie italiană asupra britanicilor

ANIVERSAREA FOTBALIȘTILOR PENINSULARI
A FOST PE DEPLIN ONORATĂCil

VA REVENI I.A.A.F. 
ASUPRA DECIZIEI SALE ?

InTot mal multe controverse se nasc 
lumea atletismului pe marginea modifi
cării regulamentare introdusă de fede
rația Internațională de specialitate 
(I.A.A.F.*) cu privire la desemnarea în
vingătorilor probei de săritură în înăl
țime. După cum se știe, noul regula
ment — aplicat deja in competițiile in
ternaționale — prevede stabilirea învin
gătorului in proba de săritură în înăl
țime, la performanță egală, în funcție 
de numărul de încercări efectuate in 
întregul concurs.

„Noutatea** regulamentară a fost întim- 
pinată cu rezervă de marea majoritate 
a publicațiilor de specialitate din Eu
ropa, pentru ca, recent, două federații 
atletice naționale — din Suedia și R.F. 
Germania — să se dezică de modificarea 
forului internațional, hotărînd 
r:;:_ _
cadrul campionatelor interne, 
chiul regulament.

După toate probabilitățile, 
internațională de atletism va 
prezent modalitatea cea mai 
bilă de a... reveni la prescripțiile ante
rioare, care prevedeau desemnarea în
vingătorului tn funcție de numărul de 
sărituri înregistrate la aceeași înălțime.

rt .LI LtUrUâ desfășu
rarea probei de săritură în înălțime, in 

■ 1 după ve-

federația 
studia to 
convena-

BOLOGNA, 15 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). Mai bine de
cît așa, „Squadra azzurra" nu putea 
să sărbătorească cea de a 75-a ani
versare de la înființarea Federației 
italiene de fotbal ! Dacă victoria de 
săptămîna trecută asupra brazilieni
lor lui Zagallo a prilejuit o serie de 
critici (în special în 
jului), succesul cu 
glezilor — joi seara 
cît să satisfacă pe . .
de la tifosi la conducători și tehni
cieni, ca 
realizatori

Englezii 
aspectele : 
tactic, jocul atletic, deci și pe acel 
plan al luptei pentru care băieții 
lui Alf Ramsey sînt în mod con
știent atît de orgolioși. Excelentă In 
echipa italiană linia mediană, care 
a acționat ea un triunghi (format 
din Benetti, Capello și. Rivera), eare 
cu ajutorul 
a frînt In 
zi) or. El a

privința arbitra-
2—0 asupra en- 
— nu poate de- 
toti peninsularii.

și, ai 
au 
de

desigur, pe principalii 
succesului, jucătorii.
fost depășiți sub toate 
la cel tehnic la cel

unui scînteietor Mazzola 
acel sector jocul engle- 
lansa<t vîrfurile de atac,

care chiar dacă nu au putut conta 
pe un Pulici intr-o zi deosebită, au 
pus, în schimb, în evidență pe Anas- 
tasi, superlativ ca mișcare, joc si 
eficacitate.

în acest mod s-a realizat prima 
victorie a echipei Italiei din întrea
ga istorie a întilnirilor cu fotbaliștii 
englezi.

Bilanțul de pînă acum cuprinde 4 
victorii pentru 
4 meciuri egale și 
a echipei Italiei, 
pentru Anglia.

Arbitrul bulgar 
pe stadionul din

ITALIA : Zoff -
cchetii — Benetti, Morini
Burgnich — Mazzola, Capello. Anas- 
tasi, Rivera, Pulici (Causio),

ANGLIA : Hilton — Madelcy, 
Hughes — Storey, McFarland, Moore 
— Currie, Channon, Chivers, Clarke, 
Peters.

Reamintim că autorii golurilor au 
fost Anastasi și Capello.

CESARE TRENTINI

selecționata Angliei, 
o singură victorie 
Golaveraj : 18—12
Stanev a condus, 
Torino, echipele i 
- Sabadini, Fa- 

(Belugi),

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
R.D. GERMANA (etapa a 23-a) : 

F.C. Karl Marx-Stadt — Hansa Ros
tock 1—1; Wismut Aue — Carl Zeiss 
Jena 1 -2 ; Sachsenring Zwickau — 
F.C. Magdeburg 1—1 ; Rotweiss Er
furt — Dynamo Dresda 4—2; Chemie 
Halle — Lokomotiv Leipzig 0—2; U- 
nion Berlin — Vorwărts Frankfurt pe 
Oder 0—3, Partida Chemie Leipzig— 
Dynamo Berlin a fost amînată.

Clasament: 1. Dynamo Dresda 
36 puncte; 2. Carl Zeiss Jena — 
puncte; 3. F.C. Magdeburg — 
puncte.

A.O. . Nitra 2—0; Zbrojovkg Bm-j, — 
Slovan Bratislava 1—0; Spartak Trna- 
va — Tatran Preșov 2—0; Dukla 
Praga — T.J. Trjinec 2—0.

Clasament: 1. Spartak Trnava — 
37 puncte; 2 Tatran Preșov — 32 
puncte; 3. Dukla Praga — 31 puncte.

S3
30

CEHOSLOVACIA (etap» a 27-a) : 
Banik Ostrava — Sparta Praga 2—0; 
Skoda PIsen — Spartak Hradec Kra- 
love 1—0; Locomotiv Kosice — Zvl 
Jilina 3—2; SKLO Union Teplice — 
VSS Kosice 1—1; Slavia Praga --

DANEMARCA (etapa a 10-a : Aal
borg Boldkluh — Akademik Boldklub 
(k—3; B 1903 Copenhaga — Hvidovre 
2—2; Naestved — B. 1901 Nykoebing 
6—2; Frem — Randers Freja 5—1.

Clasament : 1. Akademik Boldklub 
— 12 puncte ; 2. Vejle Boldklub —12 
puncte; 3. Frem — 11 puncte.

Dlnamovistul din Moscova, Nikolai Dvilov, fotografiat aci 
noului său record olimpic și mondial, stabilit la J.O. de

la anunțarea 
la Miinchen.

SCHIMBARE DE LIDER
ÎN „INTERZONALUL" DE ȘAH

Viktor Korcinoi trece in frunte
LENINGRAD, 15 (Agerpres). — 

în turneul interzonal de șah de la 
Leningrad a intervenit o nouă 
schimbare : cîștigînd partida cu a- 
mericanul Robert Byrne, marele 
maestru sovietic Viktor Korcinoi a 
preluat conducerea clasamentului, 
avînd, după a 9-a rundă, 7 puncte 
și o partidă întreruptă. El este ur
mat de Karpov (U.R.S.S.) 6l/z punc
te (1), Byrne (S.U.A.) 6V2 puncte, 
Larsen (Danemarca) 6 puncte (1), 
Gligorici (Iugoslavia), Radulov 
(Bulgaria) 
(U.R.S.S.) 4>/2 puncte

Alte rezultate din 
Smejkal — Cuellar 
— Quinteros 1—0 ; 
Uhlmann '■/, 
vina 0—1 ; Taimanov — Larsen 
V2—Va, Torre — Radulov 0—1.

în partida Korcinoi — Byrne s-a 
jucat Apărarea indiana. La muta
rea a 15-a, printr-o manevră reu
șită, Korcinoi a obținut avantaj

pozițional, apoi, în urma unui sa
crificiu de figură, marele maestru 
sovietic l-a adus pe Byrne în po
ziție de mat. La mutarea a 28-a, 
Byrne s-a recunoscut învins, pier- 
zînd astfel prima partidă de la 
începutul turneului.

BULGARIA (etapa a 33-a): Slavia
Sofia — Lokomotiv Sofia 1—0; Aka- 

demik Sofia — Levski Spartak Sofia 
2—1; Dunav Ruse — ȚSKA Septem 
vrisko Zname Sofia 2—2; Spartak 
Varna — Volov Șumen 6—1; Etîr Tîr- 
novo — Pemik 1—1; Lokomotiv Plov
div — Laskov lambol 3—2; Botev 
Vrața — Trakia Plovdiv 5—2; Cer- 
nomoreț Burgas — Cerno More Var
na 2—1: Beroe Stara Zagora — spar 
tak 2—0.

înaintea ultimei etape, în clasa
ment conduce detașat formația ȚSKA, 
cu 49 de puncte (virtuală campioană), 
urmată de Lokomotiv Plovdiv — 43 
puncte și Slavia Sofia — 43 puncte.

★
Turneul internațional de fotbal (ju

niori) de la Bratislava a fost cîști- 
gat de formația cehoslovacă Dukla 
Banska Bystrica care, în meciul de
cisiv, a învins cu scorul- de 2—1 
(2—0) echipa poloneză Odra Opole. 
Intr-un alt joc, Tatran Preșov a 
terminat la egalitate: 1—1 (0—0) cu 
ASV Vorwărts (R.D. Germană).

bucurie pentru toți dinamoviștii : 
atunci, pentru merite deosebite, a- 
sociația a fost decorata cu Ordinul 
„Lenin" și, astfel, pe steagul alb- 
albastru al dinamoviștilor se găseș
te la loc de cinste cea mai mare 
distincție din U.R.S.S.

Cînd a început Marele Război 
pentru Apărarea Patriei, stadionul 
Dinamo din Moscova a devenit cen
trul de reunire al detașamentelor 
de partizani și al trupelor speciale 
de apărare. Dinamoviștii au fost 
printre primii voluntari care au 
plecat pe front. în fruntea lor se 
aflau multiplul campion . unional 
la lupte G. Pilnov, recordmanul 
mondial, la tir F. Seșukov, popu
larii cicliști și atleți F. Tarașkov și 
L. Mitropolski. Sportivii dinamo
viști au trecut cu cinste prin toate 
încercările, mulți au căzut în lup
tă, dar faptele lor eroice vor ră- 
mîne pentru totdeauna în aminti
rea poporului sovietic.

tre cele mai recente 
lor, pot fi citate acelea culese la 
Olimpiada de la Miinchen. 55 din 
cei 203 de sportivi sovietici care 
s-au întors medaliați de la ultimele 
J.O. de vară erau dinamoviști, din
tre care 23 — campioni olimpici. 
Acum, sportivii dinamoviști se pre
gătesc pentru Jocurile Olimpice de 
la Montreal ’76.

Dinamo numără în rîndurile sale 
515 maeștri emeriți ai sportului, 
iar numai în ultimii ani a pregătit 
3 545 de maeștri ai sportului. .Deși 
a împlinit frumoasa vîrstă 
jumătate de veac, asociația 
vă Dinamo este la fel de 
Ea poartă cu cinste drept 
cuvintele marelui scriitor proletar 
Maxim Gorki, fost și el membru 
de onoare al asociației: „Dinamo 
este forța în mișcare".

succese ale

de o 
sporti- 
tînără. ■ 
deviză

IURI SOLOMAHIN
Sevietskj Sport" Moscova

(Iugoslavia),
- 5 puncte (1), Kuzmin

(1) etc.
runda a 9-a:
1—0 : Karpov 
Tukmakov — 

-Vî ; Estevas — Ruka- 
Taimanov

DerLeichtathlet

Cu fantastica medie orară de 202,247 km a fost cîștigată, la această___ __ _ . .... ta
4l-a‘ ediție a sa, faimoasa cursă automobilistică de la Le Mans. Autorii 
performanței, francezii Henri Pescarolo și Gerard. Laroussee — pe 
„Matra-Simca" — se pot felicita : ei au scăpat nevătămați infruntind rigo
rile unei întreceri atit de periculoase, care obligă pe piloți la un efort 
de-a dreptul inuman, timp de o zi și o noapte. Ce va fi la viitoarea 
ediție ? Foto : A.F.P.

„Există puține probe atletice în 
care performanțele au crescut ati.t 
de mult, în ultima vreme, ca în 
aceea a aruncării greutății bărbați 
— scrie intr-unui din numerele 
sale recente revista de specialitate 
„Dcr Leichtathlet" din R. D. Germa
nă. Granița celor 20 de . metri a 
fost de mult depășită. în 1960, la 
J.O. de la Roma, Bill Nieder arun
ca 20,06 m, dar de atunci perfor
manța sa a fost de sute de ori de
pășită. Astăzi se discută doar de cei 
care au trecut de 21,50 m și atacă 
„limita'* celor 22 m.

în urmă cu cîțiva ani, mai exact 
la Tokfo, cîștigătorul medaliei o- 
limpice de argint, Randy Matson, 
declara că visul său este obținerea 
unui rezultat de „70 de picioare** 
(21,33 m). Și iată că numai la cîte- 
va luni, după aceea, el realizează 
21,52 m ! Al. Feuerbach vizează „75 
de picioare** adică 21,85 m, cu nu
mai 3 centimetri mai mult decît 
recordul mondial pe care-1 deține.

Fără îndoială că astăzi, un rezul
tat de peste 20 m nu mai indică o 
valoare internaționlă. Cei 22 de 
metri sînt un obiectiv, care — de
sigur — va fi realizat și depășit 
în cel mai scurt timp. Nu este ex
clus ca acest rezultat să fie obți
nut de aruncători europeni. în 
frunte cu „quartetui R.D. Germa- 
ne“ (Brieseniek, Rothenberg, Gies, 
Lochmawn) sau de polonezul Ko
mar, care a declarat recent că n-ar 
vrea să abandoneze atletismul pînă

SE VIZEAZĂ 22 DE METRI LA ARUNCAREA GREUTĂȚII!
O’Brien. Și de data aceasta — în 
iarna premergătoare Olimpiadei 
muncheneze — Alekseev a hotărît 
să revină la piruetă, pregătind lo
tul fetelor cu folosirea acestui 
stil. „Trebuie căutate metode noi 
și în atletism — spune totuși Alek
seev. Nu este nimic neobișnuit in 
practicarea piruetei și la aruncarea 
greutății. Dacă ea se va extinde și 
perfecționa sînt convins că rezul
tatele vor crește necontenit".

Va rămîne pirueta un brevet fo
losit doar la Leningrad ? Credem 
că orice lucru bun și eficient poate 
fi preluat și de alții...

nu-și trece acest rezultat în palma
res. în discuție intră și școala 
cehoslovacă de aruncători, cei trei 
Jaroslav — Brabec, Vlk și Janou- 
sek — demni urmași ai lui Jiri 
Skobla. Vorbind despre viitoarele 
performante ale aruncători lor, aces
ta remarcă : ..Metodele noi de an
trenament, alimentația pe baze de 
proteine oferă posibilități continue 
de îmbunătățire a rezultatelor. N-aș 
putea spune că această probă atle
tică are limite... în următorii ani 
xom asista la progrese formidabile 
ale unor rezultate, care azi par 
granițe — 22 m, 23 m — sau chiar 
mai mult".

Și pentru că Skobla s-a referit la 
metode noi de antrenament, nu es
te deloc lipsit de importanță fap
tul că sovieticul Alexandr Bariș- 
nikov, un colos de 2 metri, aruncă 
greutatea folosind... pirueta. Spor
tivul din Leningrad a aruncat 20,54 
m cu o piruetă asemănătoare lan
sării 
poate 
tu lui 
cărui 
acest 
și cu 
urmă 
acea vreme și, pînă la urmă, Ga
lina a revenit la stilul lui Parry

discului. Inovația, dacă se 
spune așa, aparține reputa- 

antrenor Viktor Alekseev, ai 
elevi folosesc fără excepție 

stil. El a experimentat stilul 
Galina Zibina — cu ani în 
— ce-i drept fără succes în

■fT-

INCERTITUDINEA GLORIOASA...
„Surprizele" devin lucru firesc în 

sport... Acest paradox este avan
sat în textul unui interesant co
mentariu publicat sub prestigioasa 
semnătură a lui Eduard Seidler, 
intr-unui din numerele recente ale 
cotidianului francez de sport ,,1’E- 
QUIPE“. Iată cîteva extrase: „In
certitudinea glorioasă în sport — 
iată o expresie care nu mai este 
un simplu clișeu. Intr-un singur 
sfîrșit d'e săptămînâ, am fost mar
torii următoarelor — așa zise — 
surprize: Leeds, echipa fruntașă 
a fotbalului englez, a fost învinsă

în finala Cupei, de către Sunder
land, modestă formație din liga a 
doua; Beziers, care timp de trei 
ani n-a numărat decît o singură 
infrîngere, iar rugbyștii săi purtau 
numele de „invincibili*, se vede 
constrînsă la umilință din partea 
veselei formații din 
baschetbalistele de la 
Universite 
Franța din 
rupt seria 
steagul în 
din Montceau.

Tn toate aceste cazuri, djnamis-

Dax; apoi, 
Clermont 

Club, neînvinsă în 
anul 1967, și-au între- 

de 125 victorii, plecînd 
fața adversarelor ■ lor
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mul, dăruirea, curajul șl lipsa de 
complexe a outsiderilor s-a dove
dit superioară cărții de vizită a 
favoriților. Asemenea performanțe 
dau sportului acea atractivitate, 
fascinație și — înainte de toate — 
dreptul la existență. Care domeniu, 
cu excepția celui sportiv, dă oca
zia celor „mici** să înfringă pe cei 
„mari1*, numai grație voinței și 
dîrzeniei ? Tuturop celor care în
cearcă să dezlege1 misterul acestor 
surprize, trebuie să Ie spunem di
rect că în sport cuvintul „impo
sibil” nu există 1
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