
MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ
SĂRBĂTORIRII A 125 OE ANI DE LA REVOLUȚIA BUWEZO-DEMMATIU

DIN MUNTENIA Șl A UNUI SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONALIZARE
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AMPLA CUVÎNTARE A SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU — O STRĂLUCITĂ SINTEZA A EVENIMEN
TELOR REVOLUȚIONARE DE LA 1848, PROFUNDĂ ANALIZĂ A SEMNIFICA
ȚIEI ACTULUI REVOLUȚIONAR AL NAȚIONALIZĂRII PRINCIPALELOR MIJ
LOACE DE PRODUCȚIE DE LA 11 IUNIE 1948, A DRUMULUI PARCURS DE SO
CIETATEA NOASTRĂ SOCIALISTA 1N ULTIMUL SFERT DE VEAC, DOCUMENT 
PROGRAMATIC DE ÎNALTĂ VALOARE rTEORETICA ȘI PRACTICA.
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se Înfăptuiesc sarcinile trasate de hotărirea plenarei c.c. al p.c.r. din 28 februarie - 2 martie

BUCUREȘTI, 16 iunie 1973. 
această zi, . cetățenii Capitalei „„ 
triei — Și împreună cu ei întreaga 
țară — au omagiat, retrăind cu vie 
emoție și intensă mîndrie patrio
tică, două evenimente istorice de 
seamă care au avut o înrîurire pro
fundă asupra evoluției societății ro
mânești : împlinirea a douăsprezece 
decenii și jumătate de la Revoluția 
burghezo-democratică din Muntenia 
și a unui sfert de veac de la na
ționalizarea principalelor mijloace de 
producție.

Aceste evenimente memorabile, 
desfășurate in epoci și condiții so
ciale diferite, aflate însă fntr-o. strîn
să și indisolubilă legătură, se în
scriu în istorie ca momente de răs
cruce pe drumul lung și greu dar 
mereu ascendent al poporului nos
tru spre unitate, libertate și drep
tate socială, spre progres și o viață 
mai bună, spre independentă și nea- 
tîrnare, spre dobîndirea dreptului 
de a fi stăpîn pe destinul său, în- 
tr-o Românie liberă și înfloritoare.

Anul 1848 este mereu viu în me
moria timpului și în conștiința po
porului ca anul mișcării revoluțio
nare pașoptiste, eroică ridicare 
luptă a noilor clase în formare, 
maselor largi populare împotriva 
chjlor rînduieli feudale, pentru 
făptuirea năzuințelor afirmării 
sine stătătoare a națiunii

la 
a ve- 

în- 
de 

române,

în acest loc, martor al atîtor eve
nimente istorice, are loc grandioasa 
adunare populară consacrată aniver
sării a 125 de ani de la mișcarea 
pașoptistă din , Muntenia și a unui 
sfert de veac de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție 
din țara noastră.

în marea piață domnește, în aces
te clipe, o atmosferă entuziastă, săr
bătorească.

Pe mari eșarfe roșii, care împodo
besc edificiile Comitetului Central 
al partidului și Palatului Republicii, 
sînt Înscrise datele jubiliare „1848 
—1973", ,,1918--1973", care readuc în 
memorie anii de glorie și de luptă, 
de mari victorii ce au trecut de la 
revoluția pașoptistă și de la actul 
revoluționar al naționalizării. Flamuri 
roșii și tricolore încadrează portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înflăcăratul patriot și revoluționar 
comunist, conducătorul iubit al 
partidului și statului român. Sînt 
înscrise, de asemenea, urările „TRĂ
IASCĂ PARTIDUL COMUNIST RO
MAN. ÎN FRUNTE CU SECRETA
RUL SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU !" „TRĂIAS
CĂ ȘI ÎNFLOREASCĂ ’ SCUMPA 
NOASTRĂ PATRIE, REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA !“.

în această dimineață, în piața 
Republicii, ■ s-au adunat. 80 0C0 de oa-

... Sărbătorind aceste două momente epocale din istoria României — 
împlinirea a 125 de ani de la Revoluția burghezo-democratică din Mun
tenia și a unui sfert de veac de la înfăptuirea naționalizării — ne ple
căm cu venerație in fața inaintașilor care au luptat și s-au jertfit pen
tru cauza libertății și dreptății sociale a poporului, pentru independen
ța patriei, pentru idealurile socialismului și comunismului. Angajamentul 
pe care ni-l luăm in acest moment solemn este aceia de a face totul 
pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea al parti
dului, care deschide minunate perspective de inflorire și prosperitate 
României socialiste.

Ne angajăm că nu vom precupeți nimic pentru fericirea poporului, 
pentru măreția patriei, pentru cauza socialismului, că vom face totul 
ca poporul nostru, națiunea noastră socialistă să ocupe un loc demn, 
de cinste — loc pe care-l merită cu prisosință — in rindul familiei țărilor 
socialiste, in rindul familiei tuturor națiunilor lumii.

(Din cuvîntarea rostită ieri de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
la Marea Adunare populară din Capitală)

glorios preludiu al zilelor 
de biruință, începutul marii 
pentru . edificarea României 
ne, iar, apoi, a României contempo
rane, socialiste.

In primăvara fierbinte a lui 1848, 
Bucureștiul a reprezentat cel ma! 
însemnat centru revoluționar. Nepie
ritoare rămîn actele de vitejie ale 
locuitorilor Capitalei, ale celor care 
s-au jertfit pentru salvgardarea cau
zei nobile a revoluției și a cuceriri
lor sale, pentru apărarea pămîntu- 
lui patriei.

A urmat, un secol mai tîrziu — 
un veac de dirze și neînfricate lup
te, de hotărîtoare victorii —, anul 
1948, an istoric, cînd s-a înfăptuit 
actul revoluționar al naționalizării, 
act fundamental, dorit și împlinit, 
sub conducerea partidului, de 
cei ce munceau cu brațele și 
mintea.

Aceste momente cruciale din _ 
toria patriei le sărbătorește acum, 
în: aceeași zi — simbolică și semni
ficativă coincidență — întregul nos
tru popor.

...Piața Republicii din București, 
l’ste piața care evocă eroica rezis
tență a populației capitalei care, la 
19 iunie 1848, s-a ridicat cu arma în 
mină să apere guvernul revoluționar 
provizoriu, amenințat de uneltirile 
reacțiunii interne și externe, ce în
cerca să înăbușe revoluția. Și tot 
aici, peste decenii, masele populare 
au participat Ia istoricul eveniment 
al proclamării Republicii, în de
cembrie 1947 ; au venit să-și expri
me, în mari demonstrații, în iunie 
1948, satisfacția șl aprobarea deplină 
față de actul revoluționar al națio
nalizării, care țransforma în realitate 
vie visul de veacuri al făuritorilor 
bunurilor materiale, idealul ce în
flăcărase pe vechii noștri socialiști, 
crezul luminos căruia comuniștii îi 
cohsacraseră activitatea lor revolu
ționară.

noastre 
bătălii moder-

toți 
cu

ÎS-

meni din Capitală 
muncitori care au 
istoric 11 iunie 1948, dublă calitate 
de. producători și proprietari ai mij
loacelor de producție, sînt țărani co
operatori, intelectuali, militari și 
studenți, — sînt creatorii de bunuri 
materiale și spirituale ce-și aduc, cu 
abnegație și hărnicie, contribuția la 
progresul și prosperitatea neîntrerup
tă a națiunii noastre socialiste. 
Printre ei se află reprezentanți ai 
primului detașament de conducători 
comuniști ai economiei — cei dinții 
directori-muncitori, care au asigurat, 
imediat după naționalizare, buna 
funcționare a uzinelor și fabricilor, 
au participat la înfăptuirea politi
cii de industrializare socialistă a ță
rii, la înflorirea ei economică. Mulți 
dintre cei prezenți la marea adunare 
populară poartă portrete ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, steaguri 
roșii si tricolore, lozinci pe care sînt 
înscrise : „TRĂIASCĂ PARTIDUL 
COMUNIST ROMAN, CONTINUATO
RUL CELOR MAI ÎNAINTA'" 
TRADIȚII REVOLUȚIONARE ALE 
CLASEI MUNCITOARE, 
PORULUI ROMAN !“, 
CEAUȘESCU", 
SI MINDRIA 
ROMANIA".
NîA 
„SUB

și din țară. Sînt 
dobîndit, în acel

ALE PO- P £9 R _
,STIMĂ NOASTRĂ
- CEAUSESCU — 

„CEAUȘESCU—ROMA- 
- PACEA ȘI PRIETENIA", 
CONDUCEREA PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN, ÎNAINTE 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA SOCIETĂ
ȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE ÎN PATRIA NOAS
TRĂ", „ANGAJAMENTUL NOSTRU 
— CAUZA NOASTRĂ: CINCINALUL 
ÎN PATRU ANI

Este ora 10,30. Zecile de mii 
oameni ai muncii, participantă 
adunarea populară, întîmpină 
multă căldură, cu urale si ovații 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
ieșirea «a în balconul sediului parti
dului.

Sînt prezenți, la această mare săr-

ȘI JUMĂTATE*, 
de 
la 
cu 
p« 
la

bătoare, tovarășa Elena Ceausescu, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, to 
varășa Elena Maurer, tovarășii Emil 
liodnaraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trotin, Hie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, ~ 
Drăgănescu, Janos Fazelcas, 
Lupu, Dumitru Popescu. _____
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec. Constantin Băbălău, Cornel
Burtică, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Aurel Duca, Ion Ioniță, Va- 
sile Patiiineț, Ion Pățan, Ștefan An
drei, cu soțiile, precum și Constantin 
Pîrvulescu, Chivu Stoica, Ion Popes- 
cu-Puțuri, Alexandru Sencovici, 
Gheorghe Vasilichi, Anton Breiten- 
hofer, mllitianți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, membri ai C.C. al 
I’.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții noastre științi
fice și culturale.

Minute în șir nu contenesc acla
mațiile mulțimii ce culminează, din 
nou, cu deviza întregului nostru 
popor — „CEAUȘESCU — P.C.R." — 
„CEAUȘESCU — ROMANIA", sim
bolică exprimare a sentimentelor de 
stimă și prețuire față de cel a că
rui viată și activitate revoluționară 
este indisolubil legată de tot ce se 
înfăptuiește în România socialistă 
spre binele și propășirea continuă a 
patriei, a națiunii.

Deasupra pieței, răsună solemn 
Imnul de stat al Republicii Socia
liste România.

în această atmosferă de mare 
entuziasm, un grup de pionieri se 
apropie de secretarul general al 
partidului, oferindu-i garoafe roșii, 
omagiul tinerei noastre generații.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
populare este rostit de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv 
prim-secretar ai Comitetului 
cipal București 
general al Capitalei.

Au luat apoi cuvîntul Hristache 
Antonache, maistru la Uzinele „23 
August", Erou al Muncii Socialiste, 
Grigore M. Gheorghe, președintele 
C.A.P. „Moldoveni", județul Teleor
man, acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei Republicii Socia
liste România, Kovacs Andrei, direc
torul Fabricii de confecții Miercurea 
Ciuc, județul Harghita, Rodica Pîn- 
tea, studentă la Facultatea de isto
rie a Universității București, Martin 
Schobei, maistru la Uzina mecanică 
Sibiu, și ing. Ion Cristea, directorul 
Șantierului Naval Oltenița.

în aclamațiile mulțimii. în entuzias
mul și însuflețirea generală, ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebită atenție, fiind subliniată în re
petate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze.

Văzduhul vibrează de urale și a- 
clamații. Participanții își exprimă, 
cu însuflețire, simțămintele pe care 
le trăiesc în aceste momente deose
bite, sentimentele de adine respect 
față de tradițiile noastre revoluțio
nare, împletite cu dragostea față de 
partid și secretarul său general, față 
de patria socialistă. Din zeci de mii 
de piepturi se înalță fierbinte 
cuvintele atît de scumpe tu
turor : „CEAUȘESCU — P.C.R.".
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL".

Cei prezenți își manifestă hotări
rea . de a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului, de a 
da viață hotăririlor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței naționale, 
de a realiza înainte de termen cin
cinalul — obiectiv care s-a impus ca 
o cauză națională —, de a Îndeplini, 
în mod exemplar, sarcinile de plan 
și angajamentele asumate pe anul în 
curs, de a contribui ou toată ener
gia la edificarea societății 
multilateral dezvoltate pe 
României.

Marea Adunare populară 
Republicii a luat sfirșit.

într-o atmosferă de înălțător pa
triotism, mulțimea intonează, unită 
într-un singur glas, imnul de luptă 
al proletariatului de pretutindeni — 
Internaționala.

Emil
Petre 

Leonte

al C.C. al P.C.R., 
muni- 

al P.C.R., primarul

socialiste 
pămîntul

din Piața

Veștile primite de pe intreg 
cuprinsul țării, ne arată gră
itor că activitatea sportivă 

de masă înregistrează, de la o săp- 
(ămînă la alta, un flux puternic și 
constant. Există o preocupare per
manentă și responsabilă pentru în
făptuirea exemplară a planurilor 
de măsuri adoptate recent la ple
narele C.J.E.F.S., în care acest as
pect al muncii organelor și orga
nizațiilor sportive se află pe un 
loc de frunte. Organizarea unor 
acțiuni multiple și variate, adre
sate cetățenilor de felurite vîrste 
sau profesii, încercindu-se să se 
răspundă tuturor dorințelor și pre
ferințelor, începe să devină o o- 
bișnuință. Interesul manifestat de 
oameni față de activitățile sportive 
sau de agrement este și el, de a- 
semenea, în creștere.

In numărul de ieri al ziarului 
nostru *am făcut cunoscute o parte 
din acțiunile prevăzute pentru a- 
cest sfirșit de săptămină. Astăzi 
facem loc altor informații.

PROGRAM BOGAT LA 
SUCEAVA

Agenda competițiilor sportive 
masă cunoaște în aceste zile, 
județul Suceava o seamă de mani
festări de amploare. în orașul de 
reședință, pe platoul Cetății de 
Scaun, va avea loc azi o duminică 
cultural-sportivă organizată de Con
siliul municipal pentru educație fi
zică șl sport în colaborare cu Co
mitetul municipal U.T.C. Tot în Su
ceava, în parcul Arini, se va des-

% ÎL

Copiii iubesc alergarea și o practica cu multă pasiune, cum dovedește eloc
vent această imagine surprinsă la unul din numeroasele crosuri organizate 

pentru pionierii dm Capitală
Foto : Paul ROMOȘAN

fășura ,,Crosul Țesătoarelor", mani
festare la care vor participa peste 
1000 de tinere muncitoare de la 
fabrica de tricotaje „Zimbrul".

Din municipiul Suceava se va da

startul acțiunii ciclo-turistice pio
nierești „Floarea prieteniei", orga
nizată de Consiliul județean al or-

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI, IN DIVIZIA A DE FOTBAL

ETAPA A 29-a: MARI SEMNE
întrecerea divizionarelor A la 

fotbal a ajuns la penultimul său 
act. Azi se dispută meciurile eta
pei a 29-a, etapă ca toate de pînă 
acum, cu marile ei semne de în
trebare. Sînt semne de întrebare în 
ceea ce privește pe viitoarea cam
pioană, altele legate de echipele ce 
vor ocupa locurile 15 și 16 și alte 
semne de întrebare care se referă 
la formațiile ce vor juca în Cupa 
U.E.F.A. Or, pentru toate acestea, 
răspunsurile au întîrziat, și 28 de 
etape n-au fost suficiente pentru 
a da verdicte. Va reuși, oare, 
„runda" de azi ? Și da și nu, căci 
jocul rezultatelor a fost atît da 
capricios, surprizele — unele dc 
mari proporții — nelipsind.

Universitatea Craiova și Dina
mo își continuă palpitantul lor 
duel, chiar dacă jocul de la Arad

CLASAMENTUL
1. UNIV. CBAIOV
2. Dinamo
3. C.F.R. Cluj
4. F.C. Argeș
5. S.C. Bacău
6. Steaua
7. Steagul roșu
8. Jiul
9. Petrolul

10. Rapid
11. F.C. Constanța
12. C.S.M. Reșița
13. U.T.A.
14. A.S.A.
15. Sportul studențesc
16. „U“ Cluj

A

de

la Arad

LA
14 9
15 4
11 10
12 1
12 1

9 11
1
5
9

12
8

10 10 33—36
11 10 32—36
2 15 31—45

12 11 30—49
8 13 24—48

28
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28 5
28 7

ZI
50—33 37 
44—30 31
31— 25 
42—38
32— 32
35— 23
36— 22
36—40
31—30
38—26
33— 32

5
8
6
9
9
8

11
12
10

9
11

33
31
31
29
27
27
27
26
26
26
25
24
22
22

(U.T.A. — Universitatea Craiova) a 
fost amînat. Duminică seara am
bele echipe vor avea același număr 
de jocuri susținute, și dacă Dinamo 
va ciștiga meciul cu S. C. Bacău, 
diferența va fi redusă la un sin
gur punct, urmînd ca ultima etapă 
și cele două partide restanță să 
decidă cine va fi campioană.

Și totuși, mai există o a treia 
variantă. Prinși de acest duel Uni-

PROGRAMUL

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
DIVIZIONAR DE POPICE

CONSTRUCTORUL GALATI
DOMINĂ ÎNTRECERILE

de Întrebare
LA BARBATI

ETAPEI
BRAȘOV : 
PLOIEȘTI :
REȘIȚA :
CLUJ :
BUCUREȘTI: 
PETROȘANI : 
BUCUREȘTI :

Steagul roșu 
Petrolul 
C.S.M.
C.F.R.
Rapid
Jiul 
Dinamo

„U“ Cluj
Steaua
F. C. Constanța 
Sportul studențesc 
F, C. Argeș 
A.S.A.
S. C. Bacău

(stadionul

(stadionul

Giulești)

Dinamo)

la ora 
a

Toate partidele vor începe
Meciul U.T.A. — Univ. Craiova 

țat — pentru data de 24 iunie.

versitatea — Dinamo, se pare că 
au fost omise șansele C.F.R.-ului 
din Cluj. Feroviarii vor juca azi 
cu Sportul studențesc și, apoi, încă 
două meciuri, tocmai cu candidatele 
la titlu : miercuri la Craiova și 
duminica următoare la București, 
cu Dinamo. Și dacă C.F.R. cîștigă

17,30.
fost amînat — așa cum s-a anun-

aceste ti'ei jocuri și craiovenii 
pierd la Arad ? Știți cine poate de
veni campioană ? C.F.R. ! Cum 
Sportul studențesc este în situația 
pe care o cunoaștem, jocul de azi, 
de la Cluj, capătă — în consecință

MANGALIA, 16 (prin telefon), 
întrecerile turneului final al cam
pionatului diviziei A la popice au 
continuat cu disputarea manșei a 
II-a. Pe pistele de bitum din sala 
stațiunii Neptun am asistat din nou 
la jocuri deosebit de interesante, la 
reintrarea unor formații in pluto
nul fruntaș și la căderea altora. La 
bărbați s-a produs o singură mo
dificare, Jiul Petrila (revelația în
trecerilor din campionat, care deși 
debutantă în divizie a reușit fru
moasa performanță de a participa 
la turneul final al competiției), a 
întrecut acum, în manșa a II-a, pe 
Voința Tg. Mureș, fosta campioană 
a țării. O luptă strînsă s-a dat în
tre Constructorul Galați, Voința 
Cluj și Rapid București. Gălățenii, 
mai buni în această reuniune, cu 
10 „bețe“ decît clujenii, continuă 
să se mențină pe locul I, după 
două manșe și au cele mai mat’i 
șanse de a cîștiga titlul.

Cornel POPA, coresp. județean

(Continuare în pag a 3-a) (Continuare în pag a 3-a)

SPECIALIȘTII DEZBAT PROBLEME ALE HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

EXISTA MARI RESURSE DE PROGRES
DAR TREBUIE SA LE VALORIFICAM

SI SA LE GENERALIZAM!
9

Citeva concluzii reieșite din analizele efectuate de antrenorii echipelor

Start intr-una din seriile cursei de 1Q0 decatlonului. Primul din
jj.i/igg '*• reprezentantul amtru Andrei Șepci

TRIUNGHIULARUL DE DECATLON Șl PENTATLON R0MÂNIA-FRANȚA-1TALIA

PENTRU ATLEII Șl ATLETE...
• ECHIPELE FRANȚEI IN FRUNTEA CLASAMENTELOR • CITEVA 
PERFORMANȚE BUNE Șl MULTE SPERANȚE PENTRU... ZIUA A 
DOUA • ÎNTRECERILE CONTINUĂ AZI DE LA ORELE 10,30 și 14

Stadionul Tineretului, s-a pregătit 
intens pentru a găzdui, triunghiularul 
atletic — pentru probe combinate — 
România—Franța—Italia. Ieri la a- 
miază, la ora cînd decatlonistii si 
pentatlonistele din cele trei țări s-au 
prezentat la start, tradiționala cita
delă a sportului bucureșțean se în
fățișa cochetă, prietenoasă. îmbietoa
re. Două ore mai tîrziu. ploaia a nă
ruit bunele sale intenții. Pentatlonis
tele și-au amînat una dintre cele trei 
probe — înălțimea — pentru astăzi 
dimineața, întrucît sectorul era inun
dat de apă. iar decatlonistii au fost 
nevoiți, pentru a-și dovedi... bărbă
ția, să suporte in corpore neaștepta
tul adversar. In aceste condiții, am 
fost obligați să renunțăm, în parte, 
la satisfacția rezultatelor și să ad
mirăm frumusețea luptei, curajul, 
îndeminarea și chiar inventivitatea 
concurenților. Să le mulțumim, totuși, 
bravilor combatanți.

TREI ECHIPE, TREI CATEGORII D" 
VALORI

insuficientă pentru a ne face- o pă
rere despre valoarea concurentelor. 
N-a fost însă așa, pentru că cele trei 
formații fair parte din categorii va
lorice difer" e. Atletele din Franța 
domină categoric. Ele dețin primele 
trei poziții la individual și. firește, 
locul 1 la echipe. România — care 
din cauza unor indisponibilități pre
zintă formația. secundă — deține 
(perfectă simetrie I) următoarele trei 
locuri în clasamentul individual și 
locul II la echipe. Italia — ce-a mai 
rămas...

Iată rezultatele probelor și clasa
mentele :

100 mg : 1. Picant 13,6. 2. Boiteux 
14,0, 3—4. Wartel și Biduleac 14,0, 5. 
Bucătaru 14,4. 6. Boca 14,G : greutate: 
1 Wartel 12,42 m, 2. Pieaut 11,98 m, 
3. Van den Heed 10,92 m, 4. Țarălur,- 
gă 10,69 m. 5. Fiori 10,09 m, 6. Bu
cătarii 
probe : 
1636 p, 
1586 p, 
1454 p.

Ediția recent încheiată a campio
natului național de handbal femi
nin, divizia A. a evidențiat îmbu
nătățirea jocului majorității forma
țiilor, dar — din păcate — și ni
velul staționar sau in scădere al 
unora dintre, echipe. în prima, ca
tegorie se situează campioana țării, 
I.E.F.S. întregul lot cunoaște o as
cendență valorică îmbucurătoare, 
grație unei pregătiri multilaterale 
susținute, eficiente. Omogenizarea 
formației este scoasă in evidență 
pregnant de faptul că in turneul de 
sală de la Iași — parte integrantă 
a campionatului — I.E.T.S. a cîști- 
gat partidele cu principalele con
tracandidate, Universitatea Timi
șoara și Universitatea București, 
fără să beneficieze de aportul celei 
mai bune jucătoare. Doina Băicoia- 
nu. în același „pluton" . se. situează 
— după opinia mea — Rulmentul 
Brașov, Textila Buhuși și Construc
torul Timișoara. Aceste trei for
mații au realizat pe parcursul 
campionatului unele partide remar-

cabile. Jocul în ansamblu și, în
deosebi, in momentele de vîrf ates
tă creșterea nivelului lor tehnico- 
tactic. Pe linia obișnuită: Voința 
Odorhei, Rapid București. și
Progresul București. O scă
dere 
reșul 
cestei
de natură obiectivă. Echipa din Tg. 
Mureș a pierdut temporar sau de
finitiv multe dintre principalele 
sale jucătoare (Soș, Cordoș. Szolossi 
ș.a.). în condițiile date, era greu 
de presupus că tinerele handbalis
te, introduse forțat în prima garni
tură, vor putea face față dificul
tăților. unui campionat de divizia 
A.

Universitatea București, frunta
șă a handbalului românesc, ar fi 
putut ciștiga — pe linia de... sosire 
— campionatul. N-a reușit 
lucru din cauza comportării 
sinuoase. A început mai slab 
ne așteptam, pentru ca apoi

din ce în ce mai

București.
București. O

bruscă a înregistrat Mu- 
Tg. Mureș. Motivele a- 
caderi- se cunosc, ele fiind

clasate pe primele trei locuri
bine. La sfîrșitul întrecerii e.a — 
subliniez, din nou, după opinia mea 
— cea mai în formă dintre parti
cipantele Ia divizia națională A. 
Este singura echipă care a realizat 
un progres vizibil în jocul atacu
lui. In turul III al campionatului. 
Universitatea București a pierdut 
un singur meci, la Timișoara cu 
Universitatea, dar și atunci atacul 
echipei pregătite de prof. Constan
tin Popescu a fost superior celui 
al timișorencelor, prin varietatea 
acțiunilor și ritmul lor de desfă
șurare.

Despre Universitatea Timișoara o 
singură opinie: echipa a suportat 
greu urmările înfrîngerii din finala 
„Cupei campionilor europeni". Eșe
cul, sancțiunile ne-au afectat 
profund. Jucătoarele și — de ce

revină și să joace

Ipainte de a ■ fi alungate d- ploi/ie, 
pentatlonistele au apucat'- să-și dis
pute probele de 100 mg și aruncarea 
greutății. Ar părea că evoluția a fost

acest 
sale 

decît 
să-și

lector univ. CONSTANTIN LACHE 
antrenorul echipei Universitatea 

Timișoara

(Continuare în pag a 3-a)

5. Fiori 10.09 m,
10,01 : Clasament după două 
1. ~
2.
3.
4.

Floren-a Picant. (Franța) 
Christine Wartel (Franța) 
Nadine Boi-teux (Frafața) 
Coculeana Bucătaru (Ro-

Adrian VASILIU
N. H’.ISTACHE

(Continuai t; in pay a 4:a)

Vineri, sîmbătă și astăzi am publicat în coloanele 
ziarului nostru opiniile antrenorilor primelor trei 
echipe clasate în campionatul feminin de hand

bal, divizia A, încheiat cu puțin timp în urmă. Dezba
terea realizată astfel de reputații tehnicieni Constantin 
Popescu (Universitatea București), Constantin Lache (Uni
versitatea Timișoara) și loan Bota (I.E.F.S.) a scos în 
evidență citeva dintre caracteristicile handbalului nostru 
feminin.

Evident, s-a înregistrat un progres valoric al majori
tății formațiilor noastre. Echipele sînt preocupate mai 
mult de realizarea unei pregătiri complexe (în care pon
derea este judicios distribuită pe factorii fizic, tehnic și 
tactic ; singura carență : pregătirea psihologică) ca 
urmare a unei activități mai laborioase a antrenorilor, 
a sporirii exigenței lor și a cluburilor. Implicit, buna pre
gătire realizată la cluburi se răsfringe pozitiv și asupra 
comportării reprezentativei României. Se acordă o mai 
mare atenție promovării ' elementelor tinere,

Pentru continua 
minin românesc, pentru realizarea unor rezultate de pres
tigiu în arena internațională, este necesar să se acorde 
mai multă atenție rezolvării unor probleme de stringentă 
actualitate. Trebuie să se manifeste o preocupare spo
rită pentru introducerea unor idei noi în procesul in- 
structiv-educativ care să mărească eficiența jocului nos
tru, să surprindă adversarii, să le micșoreze posibilită
țile de contracarare. De asemenea, antrenorii au dato
ria să pregătească cit mai multe jucătoare pentru pos
turile de portar și coordonator de joc (deficitare în ma
rea majoritate o echipelor noastre), să activizeze jocul 
extremelor, să mărească aria procedeelor tehnice și tac-

ascensiune valorică a handbalului fe-

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 3-a)
«B
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CITE SECRETE ARE, INC A, BOXUL I
Campionul european Simion Cuțov

este decis să le cunoască

Brăila,

«Os

mijloc, 
doream

DOUĂ DECENII-UN SINGUR TEL:

...Din clipa cînd prima geană de 
lumină se arată Ia orizont, anun- 
țînd o nouă zi bună de zbor, pe 
aerodrom începe animația. în jurul 
avioanelor care așteaptă aliniate ca 
la paradă, gravitează totul... 
chetă roșie 
zborului.

,,Liber Ia 
cuvinte ce __ ___  _
rare avion. Cîteva pocnituri°înfun- 
date, după care zumzetul motoarelor 
acoperă totul. Semnale cu fanioane, 
o aprobare primită prin radio șl a- 
a ioanele Ișî încep urcușul...

Au trecut două ore de la înce
perea zborului. Spre unul dintre 
avioane se îndreaptă, nu ca de obi
cei, doi piloți, ci trei. îi cunosc. Cel 
din stingă, care Ia fiecare cîțiva 
pași își însoțește cuvintele cu ges
turi largi, este maiorul Ion Bidu, 
instructor de zbor. Cel din mijloc, 
evident emoționat, care răspunde 
mereu afirmativ, în semn că înțe
lege. este elevul pilot Dumitru Tu
toveanu. Cauza frămîntării primului 
și a emoțiilor celui de-al doilea o 
constituie, se pare, cel de-al treilea, 
Socotenent-colonel loan Bota, care-1 
va controla, în vederea admiterii la 
..simplă comandă11, pe „ucenicul11 
îorului Bidu,

Decolarea decurge normal,
făcut palierul prea aproape de
— este prima observație a ofițeru
lui controlor. Tine manșa în așa 
fel incit, dacă vreau, să pot prelua 
comanda". „Confirm" — răspunde 
elevul „Fii atent! La 150 de metri
— primul viraj" — se aude din 
vocea controlorului. Si tot așa, 
atenționări oportune și corectări 
cute cu pricepere, se derulează 
tregul film al celor trei ture 
pistă.

După aterizare, emoțiile Iau 
porții în „tabăra" controlată, 
fața locotenent-colonelului Bota nu 
se poate citi nimic. Rostește doar 
cîteva cuvinte, la coborârea din a- 
vion.

—îmi place cum ai zburat, 
grijă ce faci în simplă...

„Simpla" are loc nu peste mult 
timp :

— Azurul ! Sînt 705. Aprobați de
colarea în tur de pistă.

— Aprob decolarea! 
vine răspunsul.

Satisfacție și bucurie 
avionului. Satisfacție șl 
sol, printre elevi și instructori. Doar 
în fața „zebrei” -- punctul de co
mandă a zborului — locote»ent*co- 
lonelul Bota, precum vulturul care 
urmărește primul salt în aer al pro
priului său pui, privește cu atenție 
avionul ce se înalță, fără să-șl poa
tă masca emoțiile ce-I stăpînesc. 
Mărturisește că așa i se întîmplă de

O ra-
marchează începutul

elice!" — sînt ultimele 
se, mai aud lingă fie-

Succes !

în carlinga 
bucurie la

* Â

pe toate
După patru an! de la victoria lui Ca- 

llstrat Cuțov în finala campionatelor 
europene de box de la București, cina 
a dobîndlt titlul de campion continental 
la „semiușoară", centura celui mai 
bun boxer al acestei categorii a fost 
recucerită, la Belgrad, de un alt mem
bru al familiei de pescari din Brăila, 
fratele mai mic al lui Calistrat, Simion 
Cuțov. Ceea ce frapează este 
că cel doi frați au repurtat

selecționat în Iotul național de juniori 
și după alte citeva succese în compe
tiții internaționale, inul trecut, la 
București, am devenit campion euro
pean de tineret. în același an, am de
venit coleg de club cu Calistrat, la Di
namo”,

— Se pare că numeroasele succese 
realizate la o vîrstă prea tînără au in
fluențat negativ pregătirea ta în lunile 
ce au urmat. Altfel cum s-ar explica 
evoluțiile- tale necorespunzătoare de la 
inceputul acestui an, cînd ai fost trimis 
la podea de către doi boxeri aproape 
necunoscuțl 7

— Adevărul este undeva la 
Simțisem că sînt puternic și

de luptă, cîndva. chiar dv. m-ați 
cat in ziar pentru maniera în care 
tasem, apreciind ca slab nivelul 
tehnic. Atunci, să știți, am fost 
părat pe dumneavoastră. Acum, 
trecut. Mi-am dat seama că ați 
dreptate.

Iert ne-a vizitat la redacție 
Cuțov. După întîlnirea cu cel 
(sora iui s-a deplasat special la 
reștl să-și felicite fratele), a venit

crifî- 
lup- 
meu 

su- 
mi-a 
avut

Un alt elev al maestrului emerit al sportului locotenent-colonelul Ion Bota 
este sărbătorit 
supersonice

pentru trecerea la zborul in „simplă" pe 
Foto i Val.

aparate 
MIHAI

fiecare dată cînd 
lat de el pleacă _____ r___  ___
singur în zbor. Și doar în fiecare 
an zeci de tineri 
plă“, numai după 
simtămîntui.

Pare curios că 
avut emoții cînd 
suși de nenumărate ori la mică 
titudlne. executînd demonstrații de 
înaltă acrobație., este în stare să-și

vreun elev contro- 
pentru prima oară
decolează în „sim- 
ce el își dă con-

un om care 
a evoluat el

n-a 
în- 
al-

NUME ROMANEȘTI PE TABELELE
DE RECORDURI ALE FEDERAȚIEI
AERONAUTICE
De-a lungul anilor, mal mulți spor

tivi români și-au înscris numele Pe 
tabelele de recorduri ale Federației 
Aeronautice Internaționale. Unele 
(prin specificul lor) au fost doborâte, 
altele, absolute, închid întrecerile la 
clasa respectivă, rămînînd pentru 
totdeauna în posesia celor cate le-au 
obținut. Pentru că primul rezultat 
de valoare mondială l-au adus para- 
sutiștii, mai bine zis o parașutistă, 
vom deschide lista cu el.deschide lista cu ei.

PARAȘUTISM
S MAR AND A BRAIESCU
1932, Sacramento (S.V.A.)

INTERNAȚIONALE
ZBOR CU MOTOR

19• 
mai ------ ----------------- .
salt de la 7 233 m cu deschidere 
tîrziată. Record mondial feminin 
altitudine.
• TEODOR TĂNASESCU — 24 

lie 1957, Cllnceni — salt de zi de la 
1 009 m cu deschidere Imediată și 
aterizare la punct fix, clasa G, sub
clasa 1 e •- 1,62 m, record mondial.
• GHEORGHE IANCU — 31 mal

1961, Strejnic — salt de zl de la 1 000 
m cu deschidere Intlrzlată șl ateri
zare la punct fix clasa G subclasa 
le — o,oo m record mondial absolut.
• GHEORGHE IANCU, ION ROȘU, 

ION NEGROIU, STEFAN BADIOC, 
VALENTIN ȚURCANU, MIRCEA 
CIOBANU — 10 octombrie 1961, Clin- 
ceni — salt de zi în grup de la 600 
m cu deschidere imediată și ateri
zare la punct fix clasa G, subclasa 
2d — 8,11 m, record mondial.
• TON ROȘU, IONEL IORDANES- 

CU, ILIE NEACD, VASILE M1HAN- 
CIU, VASILE STAN. FLORE TODO- 
RAN, ȘTEFAN NIȚA, NICOLAE 
BUCtjRENCIU, ION BUCURESCU — 
19 iulie 1972, Ghimbav — salt de zi 
în grup de 9 de la 1 500 m cu des
chidere întîrziată și aterizare la 
punct fix, clasa G subclasa 2d — 
0,00 m, record mondial absolut. (De 
menționat că acest rezultat Încheie 
lista la această clasă el fiind omo
logat șl pentru grupurile de 3, 4, 5, 
6. 7 Si 8).

în
de

iu-

• MIHAI PANTAZI, GHEORGHE 
GROZEA — 2 octombrie 1932, Ma
maia, I.C.A.R. Messerschmidt 23 — 
T.W. adaptat cu flotoare — 12 h 02:05 
Record mondial de durată pentru 
hidroavioane ușoare.
• CONSTANTIN MANOLACHE,

CONSTANTIN ONCIU, " ”
OTOIU — 4 iulie 1958, 
Kiev parcurs simultan, 
I.A.R. 813 — 4 h 11:43. 
parcurs (clasa C subclasa 1 6 grupa 
I motor cu piston, greutatea 500— 
1 000 kg.).
• CONSTANTIN MANOLACHE, 

ȘTEFAN CALOTA, SIMION OTOIU — 
25 iulie 1958, Moscova — Kiev, par
curs simultan, 3 aparate I.A.R. 813 
— 4h41:58. Record de parcurs. (Cla
sa C subclasa 1 b grupa I).

® CONSTANTIN MANOLACHE, 
CONSTANTIN ONCTU, ȘTEFAN CA
LOTA — 26 iulie 1958, Kiev — Bucu
rești, parcurs simultan, 3 aparate 
I.A.R, 813 — 4 h 19:52. Record de par
curs (Clasa C subclasa 1 b grupa I).

® OCTAVIAN BACANV, VLADI
MIR VISCUM — 15 octombrie 1961, 
Băneasa — Urziceni — Strejnic — 
Băneasa (triunghi de 165,29 km exe
cutat de 27 de ori în 20 h 30) I.A.R. 
814 — 4 462,83 km. Record mondial 
de distanță în circuit (Clasa C sub
clasa 1 d, motor cu piston, greutate 
1750—3 000 kg).

SIMION 
București — 

3 aparate 
Record de

AEROMODELISK
® ȘTEFAN PURICE — 24 septem

brie 4963 — 3 750 m. Record mondial 
do altitudine (Clasa F subclasa 1 f, 
machetă de elicopter, motor cu pis
ton).

® ștefan PURICE — 1 octombrie 
1965 — 3 h 12:00. Record mondial de 
durată (Clasa F subclasa 1 î).

® ELENA BALO — 22 mai 1971 — 
32:00. Record mondial de durată 
(Clasa F subclasa modele spațiale, 
rachetă cu parașută).

® ELENA BALO — 22 mal 1971 — 
05:01. Record mondial de durată 
(Clasa F subclasa Hawk 10 N/s pla
noare propulsate).

CIND BATRINII POVESTESC...*)
La vîrsta de 85 de ani, care-1 consacră 

drept cel mai bătrtn zburător român 
în viață, generalul-maior ing. în retra
gere Gheorghe Negrescu, a adus prin 
cartea intitulată „AUREL VLAICU VA- 
ZUt DE UN ZBURĂTOR CONTEMPO
RAN” o contribuție de preț aviației 
românești.

N-am crezut niciodată că în 64 
de pagini, de format restrîns, pot fi cu
prinse o întreagă istorie — a începutu
rilor noastre aviatice — și. totodată, o 
atît de emoționantă povestire, cu Feți 
Frumoși în salopetă de zburători și me
canici. cu armăsari înaripați, care mă- 
nîneă jăratec, ureînd spre zările slnilii, 
povestiri In care autorul — ca unul 
ce a fost nu simplu contemporan sau 
martor întîmplător, ci participant cu 
rol activ — aduce mărturii trăite aievea 
alături de pionierii zborului românesc, 
împreună cti însuși Aurel Vlalcu.

Neclintit in crezul său, in ceea ce sim
te că are el de înfăptuit în arta pilo
tajului, Aurei Vlalcu a consimțit totuși 
să zboare cu sublocotenentul Gheorghe 
Negrescu, de atunci, din anul 1912, ca 
pasager.

Autorul cărții — membru în Comisia 
tehnică deplasată la locul catastrofei de 
la Bănești, lingă Cîmplna, unde și-a 
aflat moartea Aurei Vlaicu, la 13 sep
tembrie 1913 — restabilește, în acest an 
în care se va comemora Împlinirea a 
60 de ani de la jertfa lui Vlaicu, deve
nită legendă, adevăruri care dau poves
tirii autoritate de fragment istoric.

„AUREL VLAICU VĂZUT DE UN ZBU
RĂTOR CONTEMPORAN”, lucrare de pro-

porții modeste, dar de incontestabilă va
loare își află locul în orice bibliotecă, 
în toate casele în care VLAICU și ZBO
RUL LUI înnobilat de suprema jertfă 
trăiesc de-apururi.

V. FIROIU
membru al Acacemlei internațio

nale a istoricilor de aviație
♦) „AUREL VLAICU VĂZUT DE UN 

ZBURĂTOR CONTEMPORAN”, de gene- 
ral-maior ing. în retragere Gheorghe Ne
grescu (Editura Militară),

r,LA PĂIANJEN
Mâdlul s-a desfășurat de lâ egal 

egal : zece faulturi unii, zece faulturi 
ceilalți...

Fotbalul fără minge nu poate 
Dar mingea de fotbal poate să 
că. Cum și vedem, uneori..,

La cererea spectatorilor de a 
scrie goluri, birocrații de fotbaliști 
răspuns... „vino mâine" !

Mingea ieșea des afară ! Nu-1 
ajungea. . . terenul !

ION NEACȘU, BUZĂU. Hie Năstase șl 
Nikola pilici s-au întîlnit de 4 ori In 
competiții oficiale. De două ori, a cîș
tigat tenismanui Iugoslav (Stockholm, 
noiembrie 1969 și Mtinchen, august 1970) 
șl de două ori campionul nostru (Roma, 
semifinalele campionatelor internațio
nale ale Italiei, în mai 1970, și acum, 
la Roland Garros). Cel doi NU s-au în- 
tilnit într-o partidă de simplu, la Bal
caniada de tenis din 1967. Pilicl l-a în
vins atunci pe Țiriac, iar Năstase a ega
lat scorul. întrecîndu-1 pe Franulovlci. 
Apoi, cuplul român a cîștigat dublul în 
țața acelorași jucători, asigurînd astfel, 
cu 2—1. victoria echipei noastre.

SANDU GH. SPORIS, SATUL RO
BEȘTI. iată evoluția scorului, în dra
matica finală a campionatului mondial 
de fotbal din 1966, dintre Anglia și R.F. 
Germania : 0—1 (Held), 2—1 (Hurst

Simion 
dragi 

Bucu- 
__T_ ______  _______  _ __ :t la
noi nespus de bucuros pentru aprecie
rile elogioase pe care le-a primit chiar 
de la fratele său. „Ai făcut un mare 
salt valoric, Simioane — mi-a spus Ca- 
listrat — al învins un mare boxer, pe 
Tomczyk, cu arma Sa — tehnica

— Aceeași remarcă am făcut-o și noi.
faptul 

asemănătoare,"lâ aceeași vîrstă — 21 de 
ani. J .

La sfârșitul a nouă zile de întreceri, 
în care a spulberat pur șl simplu spe
ranțele unor adversari redutabili de 
talia lui Solomin (U.R.S.S.), Radowski 
(R.D.G.), Tomczik (Polonia), în seara 
finalelor, la masa comună, l-am întâl
nit pe Simion fericit, deconectat, dis
pus să ne vorbească despre drumul 
parcurs pînă la această splendidă vic- 
torie. „M-am născut la 7 mai 1952, în 
comuna Smîrdariul Nou, județul Tulcea. 
Copilăria mi-am petrecut-o pe* malul 
apei, pescuind, cu ceilalți copii de pes
cari. Apoi, tatăl meu s-a mutat cu 
serviciul la Brăila, unde practica aceeași 
profesie, pescuitul. Aici am urmat cursu
rile școlii generale și, tot aici, am 
făcut cunoștință cu boxul. Fratele meu» 
Calistrat, fiind elev Ia școala profesiona
lă, s-a dus cu alți colegi Ia sala de an
trenament. Eu eram prea mic atunci. 
Abia împlinisem 12 ani. Succesele lui 
Calistrat m-au ambiționat și pe mine 
și m-am decis să mă fac și eu boxer. 
La începutul Iui 1968, cînd abia împli
nisem 15 ani, maestrul Gheorghe Bo
binam a început să se ocupe cu mai 
multă atenție de mine. Și totuși, 
campionatele naționale ale anului 
pectiv, deși n-aveam decît 43 de 
grame, m-a înscris și pe mine în 
petiție, la categoria minimă. Eram 
mai mic decît adversarul meu, • Irimia 
Coman, și am pierdut meciul. Am pllns 
atunci, dar „nea Bobi” m-a îmbărbătat, 
spunindu-mi că am să cresc eu mare 
și am să mă fac boxer tot atît de bun 
ca și fratele meu. De atunci, acesta a 
fost singurul meu gind și m-am pregă-

să mă impun prin torță, crezusem că

șl Peters), 2—2 (Weber, min. 90), 4—2
(ambele goluri au fost înscrise de Hurst, 
în prelungiri).

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren, Inspirat de faptul că soția cam
pionului olimpie de maraton, Frank 
Shorter, își urmează soțul și la antre
namente, alergînd alături de el :

Șade omul înciudat, 
Tot gindind :
De nevastă n-a scăpat. 
Nici... fugind t

IOAN DRUTAU, COMUNA BERECHIU. 
„In ce an este născut jucătorul de bas
chet Romeo Tlbuleac, component al re
prezentativei de juniori și elev al Școlii 
sportive din Cluj ? Nu mint cînd afirm 
că este o chestiune vitală pentru mine 
aflarea răspunsului la această întrebare”. 
Vai de mine ! Nu vreau sa am un om 
pe conștiință ! Mă grăbesc, deci, să vă 
răspund : este născut în anul 1956.

UN CITITOR DIN BOCȘA. Mă fălesc 
cu echipa mea de fotbal din Reșița și 
dă mai multă vreme mă tot siciie niște 
domni de la făbricâ, că ai mei nu-s buni 
dă nimica și că or căgea iarăși în B... 
Io Ie spun că după ce i-am vâdzut ju- 
cind, aiasta nu să poace. Ca să le do- 
vegesc că nu au dreptate, vă rog <ă 
scriți Ia ziar că Rășița ii echipă bună

in 
res- 

kilo- 
com- 
mult

un elev
p

simtă inima 
controlat de __ ,____  __
zbor. N-a avut nici în iunie 1968 
cînd, la mitingul de pe aerodromul 
Băneasa, zborul său a făcut să în
ghețe de nenumărate ori răsuflarea 
întregii asistențe, infirmînd pesimis
mul mai multor specialiști care sus
țineau că pe un I.A.K.—18 nu se pot 
executa evoluții de cea mai înaltă 
clasă. Acum. însă, are emoții.

— Pentru că atunci cînd zbor eu, 
este vorba doar de pregătirea mea 
ca pilot, dar cînd zboară un elev, 
este vorba și de altceva : de price
perea mea de a fi descoperit, prin
tre noianul de manevre bune sau 
mai puțin reușite, printre multitudi
nea de reflexe prompte sau oarecum 
ezitante 
clement 
constînd 
Și în 
care să-ți dea garanția 
pcctiv va reuși să-și 
le deficiențe, să-și dezvolte calită
țile și deprinderile de pilot, să a- 
jungă un zburător dcsăvîrșit. 
dacă reușesc să descopăr acel 
ment, aceasta o văd cu adevărat nu
mai atunci cînd elevul zboară 
,,simplă" comandă ..

Ofițerul Bota a reușit, însă, întot
deauna. încerc să aflu cîți elevi au 
plecat în prima „simplă11 după ce 
au trecut „prin mîna lui”. NU le 
știe numărul și îi e, practic, impo
sibil să facă acum o asemenea so
coteală. Sînt douăzeci de ani de cînd 
acest om exemplar, comunistul Bota, 
și-a închinat munca unui singur 
scop, formarea aviatorilor țării. Pi- 
loții militari din douăzeci de promo
ții, numeroși zburători de prestigiu, 
pot spune : am fost elevul maestru
lui emerit al sportului locotenent- 
colonelul loan Bota.

...Undeva, lingă linia de avioane 
de-abia sosite de pe cărările aerului, 
elevul Tutoveanu este înșfăcat și 
dus pe sus de către colegii lui. spre 
grămada de ciulini unde va avea 
loc tradiționala ceremonie a botezu
lui la „simplă”. îl privesc pe loco
tenent-colonelul Bota. Zîmbește gîn- 
ditor i „Intr-adevăr, al citelea să fie 
băiatul acesta ?“

trcsăltînd cînd 
el pleacă singur

ale elevului controlat, acel 
indefinibil, 
nu numai în 
educație, în

dar hotărâtor, 
pregătire, ci 
valori morale, 
ca elevul res- 
eljmine mici-

Și 
ele-

in

locotenent D. AMARIEI

Pe ringul „europenelor" de la Belgrad, unde s-a dovedit cel mai bun 
semiușor de pe continent, Simion ~ ■■■■-■■

Radowski (R.D.G.), pe
Cuțov (stingă) in timpul 
care l-a învins la puncte

Foto i Laszlo DORNAI

disputei cu

Belgrad

GRUIESCU — campion euro
pean al „muștelor” 

Spulberind în patru gale 
„Muștele” continentale, 
Lui Gruiescu, negreșit, 
I se spune „mister FLIT !“.

AL. CLENCIU

tit cu toată conștiinciozitatea. In 1971 
am cîștigat titlul de campion național 
de juniori la categoria cocoș, am fost

IN 4 RINDURI
Mulți vor să afle care este cel mai 
celebru gol marcat de handbalistul 
Gheorghe Gruia

De la Gruia, 
Multe goluri 
însă cred că 
L-a „marcat”

în
p.u 
cel
cînd s-a retras !

Ion GHINESCU

anale, 
rămas, 
mai mare

nu este nimeni mai tare ca mine și 
ajunge să fiu bine pregătit din punct 
de vedere fizic. Am înțeles însă la 
timp că greșeam. Au urmat luni 
intense pregătiri cu maestrul Titl Du
mitrescu, care mă obliga ore în șir, în 
fiecare zi, să execut directa de stingă 
și pasul înapoi cu revenire. Nu mai 
puteam să suport antrenamentul pen
tru perfecționarea tehnicii. Eram gata 
să renunț. .. Abia în finala campiona
telor europene, în partida cu Riczard 
Tomczik, am înțeles ce înseamnă stingă 
directă și deplasările derutante care-ți 
permit să menții distanța convenabilă

la 
de

apărarea șiȘl totuși, uneori neglijezi 
primești cam multe lovituri.

— Este adevărat, dar cînd ești atît de 
aproape de titlul de cel mai bun boxer 
din Europa, dorința de a învinge este 
atît de puternică incit mai uiți că și 
adversarul lovește... Oricum, am lovit 
mult mal mult și am învins. Pe viitor, 
știu însă că trebuie să fac totul pen
tru a primi cit mai puține lovituri. Am 
Înțeles că boxul mal are încă destule 
secrete. Am abia 21 de ani și, deci, su
ficient timp să le cunosc pe toate.

Mihai TRANCA

DIALOG

DOMINIQUE
Cu Dominique Năstase, desigur, su

biectul de discuție nu poate fi declt... 
Iile Năstase. •* _

— Este Ilie cel mal mare jucător de 
tenis la ora actuală ?

— O spun punctele in Marele Premiu. 
Aproape 100 avans... și aceasta Ia capă
tul a numai trei turnee : Bournemouth, 
Paris, Roma. Cine a mai făcut Ia fel 7

Soția campionului pare la curent cu 
tot ce e nou în lumea rachetei. Con
tinuăm :

— Da, un start de 42 meciuri cîști-
gate din 43, sau — dacă vreți — de 6 
turnee din 7, numărind și pe cele din 
„avanpremiera” i..„——“
o performanță, probabil, 
am vrea să știm, cum a 
gura finală pierdută, cea 
Panatta. Ați văzut-o 1

— Bineînțeles. Nu scap 
al soțului meu. Sînt t—- 
bună, îl privesc, îmi pun iu gind

mediteraneană. Este 
unică. Dar, 
fost cu sln- 
cu - Adriano

DESPRE ILIE
se pare mai periculos? Mă gîndesc la 
Wimbledon...

— La Wimbledon va ft aUcevak Este 
gazonul. Aici, poate că australienii vor 
reuși mai mult. Chiar Newcombe, Cate 
nu strălucește pînă acum. Sau ame
ricanii. stan Smith, bineînțeles. El in" 
cepe să fie deranjat de „seria" semnată 
Năstase și ar vrea să se impună din 
nou. Două victorii consecutive, Ia „AII 
England", ar fi pentru californian con
sacrarea supremă. La Roma, chiar în 
seara ultimului meci, pierdut la Okker, 
el a /Și plecat în Anglia, ca să se an
treneze pe gazon. Dar cine crede că 
Iile va juca mai slab acolo, se înșeală. 
Sau uita că el a cîștigat, anul trecut* 
Forest Hills-ul.

și că tn retur n-a pierdut nlși un meci 
cu echipili din București și dacă să 
poace, să publicați în foaie și clasa
mentul :

Reșița — București 42207 — 2 = 6 
punte”.

Socoteala, este bună. Să-l facem, de 
altfel, proba : 1—1 cu Sportul studen
țesc, 2—0 cu Steaua, 4—1 cu Dinamo și 
0—0 eu Rapid. Aveți tot dreptul să vă 
făliți cu echipa dv. !

MIHAI JARCU, PETROȘANI. 1. Nu vă 
pot răspunde nici da, nici nu. Dacă jo
cul se desfășoară la poarta echipei X, 
privirile tuturor sînt îndreptate în di
recția aceea șl este posibil să nu fie 
văzut de arbitru un act nesportiv pe
trecut in partea cealaltă a terenului. 2. 
N. Rainea este unul dintre bunii noștri 
arbitri. De ce să-l judecăm după telul 
cum a condus partida F.C. Constanța
— Sportul studențesc, șl nu după an
samblul prestațiilor sale 7 In felul cum 
vedeți dv. lucrurile, am rămine fără 
arbitri ! Așa cum a fost Ia Începuturile 
fotbalului. Este adevărat că, uneori, nu 
poți decit să invidiezi timpurile acelea !

VASILE NEAGU, RÎUL ALB. „îndră
gesc foarte mult fotbalul și-mi place să 
compun versuri în legătură cu acest 
sport”. Am citit versurile. Sper că nu 
îndrăgiți și alte sporturi, ceea ce v-ar 
obliga pe dv. să compuneți alte poezii 
șl pe noi să le citim !

V. ȚEPELUȘ. BUCUREȘTI. O epigra
mă la adresa lui C. Ghiță, după ulti
mul său arbitraj, din meciul steaua
— U.T.A. :

Cîte stele sînt pe lume î 
Milioane ! — dacă vrei.
C-o excepție-anume :
Pentru Ghiță sint doar... trei !

MARIN PECHTCI, GIURGIU. Cea mai 
lungă „domnie” în ring, a avut-o Joe 
Louis. El a fost campion mondiai la 
toate categoriile, timp de 12 ani ! Pal

— Dintre ceilalți adversari.

p nici un mec) 
totdeauna în tri- 

• 1 să
ciștige. Rar, schimbăm cîte o vorbă. 
La Bournemouth, pur și simplu, a 
fost ziua în care el pierde... 
altceva. Lui Panatta i-au reușit l 
în care nimeni nu credea. Lui 
parcă-i era fiieul mai înalt sau 
prea scurte... Dar îl bătuse pe i 
de trei ori în acest an. Șl-I va mai

Nimic 
mingi, 

Ilie» 
liniile 

italian 
i bate! 
care vi

TIMP DE DOUĂ SĂPTĂMÎNI, ÎN BRAZILIA

„FESTIVA! INTERNACIONAL DE GINASTICA OLIMPICA
Slnt serioase Indicii că marea pasiu

ne a brazilienilor pentru fotbal nu ex
clude posibilitatea și șansa altor spor
turi de a cîștlga inimile înfocaților 
suporteri. Ultimul și, poate, cel mai e- 
locvent exemplu, îl constituie turneul 
pe care un masiv grup de campioni 
și campioane de gimnastică din Întreaga 
lume l-a efectuat în Brazilia, la invi
tația federației de gimnastică din aceas
tă țară, sub patronajul Consiliului Na
țional al Sporturilor, sub denumirea de 
„Festivalul internațional de gimnastică 
olimpică”.

Se înțelege, turneul a fost aranjat 
cu sprijinul Federației internaționale de 
gimnastică și din cele două loturi par
ticipante la demonstrațiile organizate 
în mal multe orașe braziliene au făcut 
parte următorii sportivi : Ludmila Tu- 
rișceva. Liubov Burda (U.R.S.S.), Ilo
na Bekesi (Ungaria), Kimberly Cha- 
ee șl Roxane Pierce (S.U.A.), Mar
cela Vachova, Sonia Brazdova și Zdena 
Bujnakova (Cehoslovacia), Silvia Schaffer 
și Richards Schmeisser (R.

mană), Ans Smulders (Olanda), Uta 
Schorn și Andrea Niederheide (R. F- 
Germania), Kazue Hanyu (Japonia), 
Akinori Nakayama, Fumio Honma și 
Kenji Fujimoto (Japonia), Nikolai An
drianov si Viktor Klimenko (U.R.8.S.), 
Klaus Kci’ste (R. D. Germană), Andrei 
Szajna și Mikolai Kubica (Polonia), 
Imre Molnar șl Zoltan Magyar (Unga
ria). Miroslav Netusil (Cehoslovacia), 
DAN GRECU (România), Robert Bret- 
scher (Elveția), Eberhard Gienger (R.F. 
Germania), John Crosby (S.U.A.).

Dan Grecu, campionul absolut al ță
rii neastre, căruia i s-a făcut cinstea 
de a fi invitat la acest turneu, mai ales 
în urma remarcabilului, său succes de la 
„europenele” de la Grenoble — medalie 
de argint la inele — ne-a vizitat la re
dacție la înapoiere, futnizîndu-ne cîte- 
va informații despre acest interesant 
experiment al F.I.G.-ului.

Scopul declarat al turneului a fost 
acela al popularizării gimnasticii de 
înaltă clasă în Brazilia, prin intermediul

demonstrațiilor. La Rio de Janeiro, 
Porto Alegre și Sao Paulo au fost or
ganizate cite două demonstrații, fiecare 
urmărită de cîte 20 000—25 000 de specta
tori. La Belo Horizonte și Brasilia au 
avut loc cîte o demonstrație, la cea 
din capitala Braziliei asistînd un număr 
record de spectatori — 30 000. Timp_ de 
două săptămîni, sportivii au apărut, 
așadar, de opt ori în fața spectatorilor, 
fiecare la aparatul său preferat, pe 
baza notelor obținute la Jocurile Olim
pice de la Mtinchen sau la campiona
tele europene. Campionul nostru a e- 
voluat lâ Cal și inele, la sol și inele 
sau la paralele și inele.

Publicul a îndrăgit extraordinar de
monstrațiile de mare măiestrie ale ce
lor mai valoroși campioni din Europa, 
Japonia și S.U.A. Minute în șir, specta
torii îi ovaționau pe gimnaști, ’ 
citau autografe, se fotografiau 
Presa braziliană și televiziunea 
dit pe larg acest eveniment, 
du-1 ca extrem de important 
viitorul sportului, al gimnasticii 
țară... fotbalului.

— Dar, în afara celor mari ?
— Nă văd. Tinerii americani 

nors, Tanner, Stockton... —- au fluc
tuași. Pot juca bine doar o zl. Euro
penii, cu atît mai puțin. Proisy se an
trenează mult șl progresează puțin. 
Suedezii Borg și Johansson, foarte ta- 
lentați, nu luptă suficient.

— La capitolul luptă, se spune că Năs- 
tase este total transformat.

— Nu lasă o minge...
— Dar cu nervii ?
— Câteodată îl trădează. Din ce în ce 

mai rar, însă.

C. M

maresul său : 71 de meciuri susținute, 
54 de victorii prin K.O., 13 la puncte, 
una prin descalificare, un meci pierdut 
la puncte șl două prin K.O.

le soli- 
cu el. 
a oglin- 
socotin- 

pentru 
din

Ilustrații : N, CLAUDIU

exista, 
trăias-

D. C. MAZILU
autorizafi reprezentanți ai gimnasticii din Europa, Japonia și S.U.A. prezenți în Brazilia, 

între ei aflîndu-se fi campionul absolut al țării noastre, Dan Grecu (x)

încheind seria de desene ale lui N. CLAUDIU, prin care cititorii au fost invitați ia un examen de perspica
citate, sperăm câ ei vor sesiza’, și de data aceasta, cele 7 diferențe dintre un desen și altul (unul din ele 

este inversat).



MII DE ELEVI PLEACĂ ÎN TABERE ÎNSOȚIȚI DE PROFESORI Șl ANTRENORI 
FOARTE BINE! DAR CINE SE OCUPĂ DE CEI RĂMAȘI ACASĂ?

CONTINUITATEA IN PROCESUL DE PREGĂTIRE
ESTE PERICLITATĂ LA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

J

ani de la I. E. F. S.® O sugestie: să se apeleze la
Vacanța mare, cu toate bucuriile 

ji visurile ei, a sosit ! Litoralul și 
nunții vor primi, în curînd, pri
mele eșaloane de școlari ce-și vor 
letrece o bună parte a odihnei în 
:ele mai frumoase stațiuni balneo- 
ilimaterice ale țării.

Pentru plecarea în tabără se pre
gătesc și 400 de elevi de la Clubul 
iportiv școlar, cei mai merituoși 
•eprezentanți ai celor 12 secții pe 
amură de sport ale acestei unități 
ie performanță din Capitală : ca- 
îoiști, atleți, rugbyști, gimnaști, 
crimeri, poloiști ș.a., mulți dintre 
ii campioni și recordmani școlari 
au chiar componenți ai loturilor 
îaționale de juniori.

Profesorii care-i vor însoți la E- 
orie Sud, la Snagov, la Curtea de 
Vrgeș, la Predeal sau la Toplița 
iu întocmit cu multă atenție și 
lin timp, planurile de activitate a 
ilevilor în timpul taberei. Au fost 
ine gîndite, în sensul că orele de des- 
indere (plajă, excursii, jocuri dis- 
ractive) se îmbină armonios cu 
eprizele de lucru efectiv pentru 
nenținerea sau chiar ridicarea, la 
in nivel superior, a pregătirii spor- 
ive. Ideea continuității în activi- 
ate nu este nouă, iar faptul că 
irofesorii clubului o cultivă cu con- 
ecvență este un lucru bun. Din 
lăcate, însă, de ea nu pot bene- 
icia toți elevii acestui club, din 
aotive pe care le veți vedea...

colaborarea studenților din ultimii
—. Clubul are în jur de 1 000 de 

elevi — ne spune tov. Teodor Bo
lea, președintele clubului. Desfășu
răm continuu un proces de selec
ție, ne împrospătăm valorile cu ti
neri recrutați din diverse licee și 
școli generale, din sector. Avem un 
număr de profesori, după părerea 
mea, suficient (n.n. 32) care să se 
ocupe de elevii vechi ca și de cei 
nou promovați în secții. Din acest 
punct de vedere totul merge bine, 
în afara unei perioade de 2—3 luni, 
în vacanța mare, cînd corpul nos
tru de antrenori și 
jumătățește. Avem 
motiv 
ei sint 
derații 
cestea 
timplă
vii care nu merg în tabere și rămin 
în București pierd în timpul va
canței mari contactul cu profeso
rii lor și cu pregătirea. Situația de 
care vorbim dăinuie de mai mulți 
ani, iar faptul ne aduce, indiscu
tabil, prejudicii...

Iată o stare de fapt regretabilă, 
cu atît mai mult cu cît elevii ră
mași în București întrerup pregăti
rea tocmai în perioada cînd au 
cel mai mult «timp pentru a mări 
volumul și intensitatea antrena
mentului.

— încercări de remediere a si
tuației s-au întreprins, dar fără

profesori se in- 
profesori buni, 
o parte dintre 
către unele fe

pentru care 
solicitați de 
pentru taberele pe care a- 
le organizează. Așa se în
că o bună parte dintre elc-

succes deocamdată, continuă ideea 
președintele clubului. Dat fiind că 
profesorii care pleacă temporar sînt 
scoși din producție de către fe
derații, am putea să angajăm în 
locul lor pe alții, sezonieri. Dar 
t ara, profesori de educație fizică 
disponibili nu prea sint. Așa se 
face că de fiecare dată noi căutăm, 
tatonăm, dar... copiii rămin fără 
antrenori.

Și totuși ar fi o soluție care să 
rezolve, măcar parțial, situația. 
S-ar putea apela la conducerea In
stitutului de Educație Fizică și 
Sport din București pentru ca a- 
ceasta să desemneze un număr de 
studenți (pe specialități), în func
ție de necesități, care să-și facă 
practica de vară lucrînd cu elevii 
acestui club. Studenții desemnați 
vor fi instruiți de către profesorii 
ce urmează a fi supliniți, arătîn- 
du-li-se cum și ce anume au de 
făcut. Convingerea noastră este că 
studenții vor munci cu multă tra
gere de inimă și cu spirit de răs
pundere. De altfel, studenții din 
ultimii ani ai Institutului de Edu
cație Fizică și Sport ar putea fi 
utilizați, în timpul verii, și ca in
structori de înot, precum și în 
alte numeroase împrejurări, în care 
cunoștințele acumulate în anii de 
studii să fie puse cu un ceas mai 
devreme în valoare !

Gheorghe ȘTEFANESCU

VOLUMUL ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ*
(Urmare din pag. 1)

anizației pionierilor, în colaborare 
u alți factori cu atribuții pe linie 
portivă. La actuala ediție a aces- 
îi curse, la care vor participa 
e cicliști, se vor parcurge 400 
i șapte zile.
Acțiunea cultural artistică 

portivă „Plaiuri sucevene" se 
.tează și ea în centrul atenției, 
anizîndu-se în nu mai puțin de 17 
entre de comună, 
loarea Moldovei, 
loldovița, Dornești ș.a.

STUDENȚII DE LA I.E.F.S.
OASPEȚII ELEVILOR DIN 

DRAGAȘANI

Drăgășani, va avea Joc 
festivitate prilejuită de 
noii săli de sport a 
cultură generală din

150 
km

și 
si- 
or-

printre care 
Șarul Dornei,

Astăzi, la 
frumoasă 

îaugurarea 
iceului de 
«calitate.
Timp de 

s locuitori 
irstnici, i-au ajutat pe elevi la ’a- 
lenajarea acestei săli, prestînd mii

aproape doi ani, sute 
ai orașului, tineri și

și mii de ore de muncă patriotică. 
Noua construcție este o adevărată 
mîndrie nu numai pentru cei din 
Drăgășani dar pentru toți iubitorii 
sportului din județul Vîlcea, per- 
mițînd aici desfășurarea in cele mai 
bune condițiuni a orelor de edu
cație fizică, a antrenamentelor 
sportivilor fruntași și a competiții
lor amicale și oficiale.

Printre invitații la sărbătoarea 
sportivă de la Drăgășani se află și 
un grup numeros de studenți de Ia 
I.E.F.S., care vor face demonstra
ții de gimnastică modernă și acro
batică, culturism, judo, scrimă, vor 
participa la cîteva întîlniri cu echi
pe locale. Poate că unii dintre ei 
vor avea prilejul mai tîrziu să lu
creze aici ca profesori.

SERBARE PIONIEREASCĂ 
LA TIMIȘOARA

Orașul de pe Bega găzduiește, 
astăzi, o mare serbare pionierească 
prilejuită de închiderea anului șco
lar. în programul ei deosebit de 
bogat figurează numeroase demon-

strații și întreceri sportive, la care 
var participa copii din mai multe 
orașe ale județului.

DUMINICA CULTURAL- 
SPORTIVĂ GĂLAȚEANA

Consiliul județean al sindicatelor 
organizează pe stadionul Dunărea 
din Galați o atractivă duminică 
cultural-sportivă la care vor par
ticipa tineri și tinere din toate cele 
57 de asociații sportive ale orașu
lui. Programul cultural va fi susți
nut de cîteva prestigioase formații 
artistice de amatori.
FINALELE „CUPEI DIANA" LA 

BRĂILA

După dispute deosebit de intere
sante din faza pe asociație, care au 
angrenat peste 1000 de fete din 
Brăila, „Cupa Diana" a ajuns în 
stadiul finalelor, programate as
tăzi pe cîteva dm principalele baze 
sportive ale orașului. Vor avea Ioc 
întreceri de volei, handbal, popice 
și cros.

LA FINALELE REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE - TINERET

Ediția din acest an a campiona
telor republicane individuale de 
lupte libere rezervate tineretului a 
reprezentat, de fapt, o suită de în
cercări deosebit de dificile pentru 
aproape toți concurenții. Finalele 
acestei competiții au scos în evi
dență, prin întreaga lor desfășurare, 
severitatea examenului la care au 
fost supuși participanții calificați de 
la fazele anterioare ale confruntă
rilor. Și pentru ca aprecierea noas
tră să nu fie considerată exagerată, 
vom menționa cîteva aspecte sem
nificative în acest sens. Trecînd 
peste faptul că trei dintre campio
nii ediției de anul trecut — prezenți 
și Ia confruntările acestor finale — 
nu și-au putut păstra titlurile, vom 
preciza, în plus, că unii învingători 
n-au reușit să îmbrace tricourile 
de campioni decît după ce au fost 
nevoiți să se recunoască învinși în 
unele confruntări. De pildă, Gheor
ghe Ștefan (Steaua), campionul ca
tegoriei 48 kg la ediția din 1972 
și cel ce avea să urce din nou pe 
prima treaptă a podiumului, a fost 
întrecut la puncte de juniorul Aurel 
Neagu (Dunărea Galați), la un scor 
net : 4—10. Ca să nu mai vorbim 
că Petre Ioniță (Progresul Bucu
rești) la cat. 52 kg, Florian Moț 
(Dinamo București) la cat. 57 kg. 
și Gheorghe Dobronel (Dinamo Bra-

șov) la cat. 62 kg, au suferit eșecuri 
mai nete, pierzînd cîte un meci prin 
tuș !

Pe de altă parte, considerăm util 
să facem apel în sprijinul afirma
ției noastre și la cîteva cifre. Din 
totalul celor 262 de meciuri ce s-au 
desfășurat la finalele de la Brașov, 
163 (deci mai mult de jumătate) 
au luat sfîrșit prin tuș, în timp ce 
partidele terminate cu rezultate de 
egalitate, cît și cele încheiate prin 
descalificarea unuia sau a ambilor 
luptători au fost extrem de puține: 
6 și, respectiv, 7. Aceasta ne de
termină să afirmăm că tinerii lup
tători și-au însușit bine procedeele 
tehnice de atac cu eficiență ma
ximă. în același timp, însă, trebuie 
să atragem atenția antrenorilor că 
la capitolul apărare, elevii 
arătat deficitari, mai ales 
eînd trebuie să facă față 
atacurilor.

Au fost și unii tineri ce 
ritul de a fi terminat competiția 
învingători în toate partidele pe 
care le-au susținut: Petroniu An- 
drone (Steagul roșu Brașov) la cat 
68 kg, Emilian Cristian (Dinamo 
Brașov) la cat. 74 kg, Ion Dumitru 
(Steaua) la cat 90 kg, Stelian Mor
cov (Nicolina Iași) la cat 100 kg 
și Ladislau Simon (Mureșul Tg. Mu
reș) la cat. -f-100 kg.

Cu prilejul finalelor a fost con
semnat — din păcate — și un act 
nesportiv. Este vorba de atitudinea 
luptătorului Gheorghe Buceag (Du
nărea Galați), care începuse com
petiția promițător, dar în meciul 
din semifinale cu Marin Pîrcălabu 
(Steaua) el a fost depășit clar la 
puncte (0—5), primind și două aver
tismente pentru pasivitate. Cu toa
te acestea, la sfîrșitul partidei a re
fuzat să dea mîna cu învingătorul 
său, iar la ultimul meci nu s-a 
mai prezentat I Comisia de organi
zare a campionatelor l-a elimi
nat și nu i-a acordat nici locul 3

Al Vll-lea Festival național
de minibaschet

SUCEAVA A ÎNCEPUT
SĂ-ȘI PRIMEASCĂ

OASPEȚII

lor s-au 
atunci 

contra-

au m-e-

TURNEUL FINAL Al CAMPIONATULUI

ASTĂZI, IA SIGHIȘOARA Șl GALAȚI, PflIMHE MECIURI
Astăzi, Ia Galați și Sighișoara, se 

dispută primele meciuri din cadrul 
turneului final al Campionatului re
publican de juniori. Partidele, cîte 
două, sînt programate dimineața la 
orele 9 și respectiv 10,30 șl după-a- 
miază, lă orele 16 și, respectiv, 
17,30.

Reamintim că Ia GALAȚI vor 
juca echipele ; Liceul de fotbal Ba
cău, Dinamo București, Rapid Bu
curești și Viitorul Vaslui (grupa I), 
Metalul București, F.C. Argeș, F.C. 
Constanța și Liceul nr. 2 
(grupa a II-a), iar la C 
RA :..........................
A.S.A.
II 
vă

turneului
21
se

F - 1

ECHIPA STEAUA CONDUCE
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA CĂLĂRIE

„Trenurile vacanței" poartă și in 
stațiunile de munte noi promo
ții de iubitori ai drumeției, ale 
frumuseților naturii. Peste citeva 
clipe acest grup voios de eleve 
bucureștene, coborit la Sinaia, va 

porni spre Virful cu Dor
Foto : N. DRAGOȘ

F.C. 
! Caracal 

i SIGHIȘOA- 
Vagonul Arad, „U“ Cluj, 
Tg. Mureș și „U“ Craiova 

(grupa a IlI-a) și Școala sporti- 
Sinaia, Corvinul Hunedoara,

U.T.A. și Lemnarul Tg. Mureș 
(grupa a IV-a).

Etapele următoare ale 
vo>r avea loc în zilele de 19 și 
iunie. Clasamentele grupelor
vor alcătui prin adiționare de pun
cte. Dacă mai multe echipe se află 
la egalitate de puncte, locul ocupat 
în clasament va fi determinat, in 
ordine, de i diferența dintre goluri
le marcate și cele primite, numărul 
mai mare de goluri înscrise, numă
rul mai mare de victorii, 
tul jocului 
din aceste 
echipele, se 
rea a cîte
11 m.

rezulta- 
direct. Dacă nici unul 
criterii nu departajează 
va recurge la executa- 
cinci lovituri de la

PENULTIMA ETAPA
(Urmare din pag. 1)

— atributele unui adevărat derby.
Campionatul acesta a fost parcă 

făcut să nu clarifice lucrurile pînă 
în final. Să se fi vrut o asemenea 
programare și nu s-ar fi reușit! 
Iată, azi, ultimele trei clasate evo
luează în deplasare, ca și F. C. 
Constanța, nici ea departe'de zona 
grea. Deci jocufile Jiul — A.S.A., 
Steagul roșu — „U“ Cluj, C.S.M. 
Reșița — F. C. Constanța și cel 
de la Cluj, de care am amintit, au 
mare importanță. Aparent doar Pe
trolul — Steaua și Rapid — F. C. 
Argeș sînt meciurile lipsite de ten
siunea situației... ce atîrnă de un

ȘTLFAN COVACI IN VACANȚA
Ieri dimineață, antrenorul Stefan 

Covaci, care și-a încheiat contractul 
cu Ajax, a revenit acasă. Urmează-o 
binemeritată vacanță. In sînul fami
liei, la Cluj.

fir de păr. Dar nici campionilor nu 
le poate fi indiferent rezultatul, ca 
și Stelei, 
U.E.F.A." 
lizabil.

Dar să 
așteptăm i 
da azi un pronostic în acest final 
de campionat atît de încurcat e 
lucru cu neputință. (A, C.).

pentru 
rămîne

vedem 
minutul

care „Cupa 
încă un vis rea-

ce va fi azi, să
91, pentru că a

un

„CUPA SPERANȚELOR" 
LA STARTUL EDIȚIEI A IH A

Începînd d'e astăzi, în aproape 
toate orașele țării vor avea loc 
primele meciuri (inter-străzi) ale 
celei mai ample competiții mini- 
fotbalistice : „Cupa speranțelor".

Ieri, în Divizia B (seria a II-a) 
MINERUL BAIA MARE — C.S.M. 
SIBIU 1—0 (1—0).

ARBITRI CĂUTAȚI PRINTRE... SPECTATORI

IAȘI, 16 (prin telefon, de la co- 
«pondentul nostru). La baza hi- 
ă din localitate au început tra- 
ionalele întreceri din cadrul 
upei federației".
In prima probă (categorie ușoa- 

înălțimea maximă a obstacole- 
1,20 m) s-au prezentat la start 

de concurenți. Dintre 
ar șase au reușit să 
•cursul fără nici o j 
nform regulamentului 
:emnarea cîștigătorului 
it un parcurs de baraj.
XASAMENT: 1. Mihai 

(C.S.M. Iași) cu Atom
5 s), 2. Dumitru Loneanu 

cu Pipăruș 0 p (40,3 s), 3. Con- 
ntln Vlad (Dinamo) cu Paring 
> (38,0 s), 4. Dania Popescu (Stea- 
i cu Sonor 4 p (39,0 s), 5. Ion 
pa (Steaua) cu Goya 4 p (50,9 s),

aceștia, 
termine 

penalizare, 
pentru 

s-a efec-

Silves- 
0 p. 

(Stea-

6. Gheorghe Moișeanu (Dinamo) cu 
Jantuan 7 p.

Cea de a doua probă, de durată 
(înălțimea obstacolelor 1,20 m) a 
fost dominată de ieșeanca Giocon- 
da Pînzaru cu Lăcătuș.

CLASAMENT: 1. Gioconda Pîn
zaru (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 38 p, 
2. Hans Schneider (C.S.M. Sibiu) cu 
Călin, 36 p (92,2 s), 3. Dumitru Lo
neanu (Steaua) cu Pipăruș 36 
(92,6 s), 4. Paul Mazilu 
Iași) cu Argint 34 p, 5. 
Fleischer (C.S.M. Sibiu) cu 
33 p.

Clasament general pe __
(după două probe) : 1. Steaua 64 *p, 
2. C.S.M. Iași 57 p, 3. Dinamo 52 p, 
4. C.SM. Sibiu 50 p, 5. A.S.A. 
Cluj 10 p.

La ora cînd trebuia să înceapă 
meciul dintre Sportul studențesc și 
Petrolul, din cadrul campionatului 
de tineret-rezerve, venise destulă 
lume pe „Politehnica", din dorința 
de ■ a susține formația gazdă, 
dar, în același timp, fiindcă evo
lua liderul acestei competiții, Pe
trolul.

Ca de obicei, era fierbere în tri
bune. Dar și mai mare fierbere 
era în vestiare deoarece, deși se 
apropia ora începerii partidei, 
nu-și făcuse apariția brigada de 
arbitri : D. Ghițu, la centru și C. 
Constantin și N. Suciu, la linie. 
Intîrziaseră, oamenii, pe undeva ? 
Nu fuseseră anunțați că trebuie să 
arbitreze acest meci ? Oricum, fiind
că nu mai era vreme de stabilit 
responsabilități — și, de altfel, a- 
cest lucru nu ajuta cu nimic, în 
momentul acela, la îndreptarea si
tuației create — s-a început căuta
rea, printre cei aflați pe stadion, 
a altor arbitri, care să-i înlocuias
că pe cei absenți.

întîmplarea a făcut ca în stadi
on să se găsească chiar președinte
le Colegiului municipal de arbitri, 
Constantin Costică. Se rezolvase, 
în felul acesta, problema arbitrului 
de centru. Mai trebuiau „descope- 
riți“ acum doi tușieri. Cineva l-a 
zărit, printre spectatori, pe Viorel 
Alexandru, din lotul municipal de 
arbitri, acestuia încredințîndu-i-se 
astfel Una din „tușe". Al doilea 
arbitru de linie n-a mai putut fi 
găsit, însă. In disperare de cauză, 
s-a apelat la... un spectator, Niță 
Stănculescu, cunoscător al regulilor 
de joc, ca unul ce a fost arbitru 
in urmă cu cîțiva ani.

Petrolul a pierdut meciul 
2—1 și reclamă o greșeală de arbi
traj : anularea unui gol valabil la 
semnalizarea tușlerului improvizat, 
Niță Stănculescu. Poate că are 
dreptate Petrolul. Poate că nu. 
Dar, fără îndoială, nu este de con
ceput o situație ca aceea arătată 
mai sus.

CU

EXISTA MARI RESURSE DE PROGRES
36 p 
(C.S.M. 

Wilhem 
Barosan

echipe

D. DIACONESCU

StadionUl Tineretu- 
14 : meci internațio- 

și . pentatlon i 
România.

ATLETISM, 
lui, de la ora 
nai de decatlon 
Franța — Italia

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, Șe 
la ora 7.30,: „Cupa Scolii sporti
ve nr. 1". ‘

FOTBAL : Stadionul Giulești, 
ori 15.45 : Rapid — F. C. Argeș 
(tineret-rezerve) ; ora 17,30 : Ba
ud — F C. Argeș (Div. A) ; sta- 
dionul Dinamo, ora 15,45 ! Dina- 
mo — S C. Bacău (tineret-rezer
ve) ; ora 17,30 : Dinamo — S. C. 
Bacău (Di -. A) ; teren Progresul, 
>ra 11 : Progresul Buc. — Cea
hlăul P Neamț (div. B) ; teren 
C.P.B.. ora 11 : Șoimii TAROM - 
Chimia Brazi (div. C); teren Vo
ința. ora 11 : Voința — Olimpia 
(div. C) ; teren Laromet, ora 11 i

Tehnometal -—Celuloza (div. C) ; 
teren T.M.B., ora 11 I T.M.B. — 
Autobuzul (div. C); teren Sirena, 
ora 11 i Sirena — Flacăra roșie (div. C).

MOTO : Stadionul Metalul, de 
Ia ora 101 etapa a IV-a a cam
pionatului republican de dirt- 
track.

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11 : Școlarul — Vagonul 
Arăd (div. A).

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

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

A

(Urmare din pag t)

n-aș mărturisi ? —• chiar eu, antre
norul lor, n-am mai avut puterea 
de a încerca să ne impunem, să 
dovedim că Universitatea Timișoa
ra este cea mai bună 
handbalului feminin 
înțelege oare cineva 
nesc să fie așa ?

Școala handbalului 
re se bucură de un 
în lumea sportului, poate și trebuie 
să înregistreze noi și decisive pro
grese numai prin contribuția noas
tră, a tuturor profesorilor, antreno
rilor șl tehnicienilor. De altfel, eu 
cred că sîntem pe drumul cel bun. 
Performanțele realizate de o serie 
de echipe de club și de reprezenta
tiva țării susțin afirmația mea. 
„Accidentele", printre care și cel 
al Universității Timișoara, au la 
bază lacune în pregătirea echipelor 
pentru jocurile respective.

Ceea ce doresc însă să subliniez 
este faptul că handbalul nostru fe
minin are nevoie de o mai mare 
cantitate do informații. Trebuie să 
cunoaștem bine jocul adversarelor, 
potențialul lor tehnic și tactic, mo
dul cum evoluează pe teren propriu 
și în deplasare. Aș spune că nu 
este deloc exagerat ca documenta
rea noastră să cuprindă informații 
la amănunt despre fiecare dintre 
jucâtoaieie echipelor ce le vom in-

echipă a 
românesc. Va 
că este ome-

românesc, ca-
înalt prestigiu

tilni în competițiile internaționale 
ale echipelor de club și ale repre
zentativelor naționale. Pentru pro
gresul handbalului nostru, 
ca în viitor rezultatele să 
la nivelul exigențelor, este 
ea aceste informații să fie 
trate pe peliculă. Să existe
gătirea echipei reprezentative a 
României și un tehnician care să se 
ocupe numai cu informarea antre
norilor și a sportivelor cu privire 
la adversare, care să prezinte în-

pentru 
se afle 
necesar 
înregis- 
in pre

(Urmare

drumări și concluzii bazate pe cu
noștințele sale și pe filmele vizio
nate în comun. Este oare 
mult ?

Am încredere deplină în 
handbalului nostru feminin, 
sibilitățile sale de progres,
ceea consider că la campionatul 
mondial din acest an (programat 
în luna decembrie, în Iugoslavia), 
echipa României are șansa de a 
cuceri o medalie, chiar pe aceea 
de aur.

prea

forța 
în po- 
De a-

din pag l)

tice, varietatea acțiunilor de atac și apărare. Să 
de către fedeiație și cluburi ■— pentru informarea 
terală a antrenorilor asupra nivelului atins de formațiile de peste hotare, 
asupra noutăților survenite în tehnica și tactica jocului.

Am adăuga necesitatea sporirii exigenței tuturor antrenorilor. Volu
mul și intensitatea antrenamentelor, munca de pregătire •— practică și 
teoretică — trebuie să cunoască progresul necesitat de păstrarea sau 
chiar devansarea ritmului din activitatea internațională. Se impune, de 
asemenea, instaurarea unui climat de disciplină, de convingere proprie 
a sportivelor că este absolut necesar să-și aducă contribuția conștientă 
la pregătire, că un antrenament mai dificil poate ușura sarcina echipei 
în timpul partidelor. Promovarea jucătoarelor tinere sâ se facă treptat 
și nu in corpore in momentul in care lotul se restringe prin îmbolnăvirea 
sau plecarea titularelor. Pregătirea teoretică a acestor cadre noi este 
bine să se facă în același timp cu cea practică.

Ne manifestăm acordul față de opinia că școala handbalului româ
nesc are încă mari resurse. Ele trebuie insă valorificate, amplificate, puse 
in practică și — mai ales — generalizate. Altfel, semnalul de alarmă 
tras de unul dintre participanții la dezbatere nu-șl va face efectul și 
alte școli naționale ne-o vor lua înainte.

se focă eforturi — 
promptă și multiio-

Iată primii clasați la această edi
ție : cat. *8 kg : 1. GHEORGHE ȘTE
FAN (Steaua), 2. A. Neagu (Dună
rea Galați), 3. I. Corobei (Șc. sp. 
Petroșani) ; cat. 52 kg : 1. PETRE 
IONIȚA (Progresul București), 2. 
V. Dima (Dlnamo Buc.), 3. F. Aczel 
(Autosport Sf. Gheorghe) ; cat. 57 
kg : 1. FLORIAN MOȚ (Dinamo
Buc.), 2. Gh. Eremla (Dinamo Buc), 
3. R. Sabău (C.S.M. Sibiu) ; cat. 62 
kg : 1. GHEORGHE DOBRONEL
(Dlnamo Brașov), 2. C. Ignat (Dună
rea Galați), 3. Gh. Peter (Vulturii 
Textila Lugoj) ; cat. 68 kg : 1. PE
TRONIU ANDBONE (Steagul roșu 
Brașov), 2. C. Zainer (Steaua), 3. C. 
Zaharia (Dinamo Buc.) ; cat. 74 kg : 
1. EMILIAN CRISTIAN (Dlnamo 
Brașov), 2. M. Pîrcălabu (Steaua) 
— locul 3 nu a fost atribuit lui 
Gheorghe Buceag (Dunărea Galați), 
fiind eliminat din competiție ; cat. 
82 kg : 1. AUREL BALAIANU (Ra
pid Buc.), 2. V. Țigănaș (Nicolina 
Iași), 3. V. Mihăîlă (Dinamo Bra
șov) ; cat. 90 kg : 1. ION DUMITRU 
(Steaua), * " —
mișoara), 
Brașov) ; cat. 100 kg :
MORCOV (Nicolina Iași), 2. Tr. Sto- 
ian (Difiamo Brașov), 3. C. Popa 
(Dlnamo Buc.) ; cat. -f-IOo kg : 1. 
LADISLAU SIMON (Mureșul Tg. 
Mureș), 2. Gh. Grasei (Steagul roșu 
Brașov), 3. N. Roșea (C.S.M. Reșița).

Clasamentul pe municipii și ju
dețe : 1. BUCUREȘTI 48.5 p., 2. Bra
șov 40 p.. 3. Mureș 13 p., 4. Timiș
12 p., 5. Iași 11 p„ 6. Galați 10 p.

2.

2. V. ■'Mihăilă (C.F.R. Ti-
3. I. Cornuta (Dinamo

1. STELIAN

pe care se clasase. Credem, însă, 
că este de datoria Biroului federal 
să ia măsuri și mai energice împo
triva luptătorului gălățean.

în sfîrșit. consemnăm că arbitra
jele au fost corecte, remareîndu-se 
Valentin Bați (Timișoara), Gheorghe 
Marton (Cluj), Gheorghe Condu 
(Galați), Valeria Bularca și Nicolae 
Baciu (Brașov), Marin Cristea și 
Stanciu Ștefănică (București).

Costin CHJRIAC

SUCEAVA, 16 (prin telefon). O- 
rașul nostru este gătit sărbătorește 
pentru a găzdui tradiționalele și 
frumoasele întreceri ale Festivalu
lui național de minibaschet. Lo
zinci cuprinzind îndemnuri la prac
ticarea sportului, drapele ale aso
ciațiilor sportive și afișe care aduc 
Ia cunoștință programul Festivalu
lui împînzesc străzile principale 
din centrul orașului și cele patru 
baze pe care se vor desfășura me
ciurile. Comitetul de organizare a 
ediției a VII-a a Festivalului, alcă
tuit din reprezentanți ai C.J.O.P., 
C.J.E.F.S. și ai Inspectoratului șco
lar județean, s-a preocupat intens 
de asigurarea condițiilor optime de 
disputare a meciurilor, precum și 
de amenajarea locurilor unde vor 
fi prezentate lucrările expoziției și 
concursului de desene, poezii și 
cîntece avînd drept subiect mini- 
baschetul. De asemenea, terenurile 
bituminizate de la Școala generală 
nr. 1, Școala generală nr. 3, Liceul 
„Petru Rareș" și cel al asociației 
sportive Energia I.R.E. au fost do
tate cu toate instalațiile necesare 
pentru ca elevii minibaschetbaliști 
să aibă posibilități 
cere.

Primii oaspeți au 
fiind reprezentanții 
dea, prezenți aici de vineri seară, 
cu patru echipe. Sîmbătă dimi
neață au venit opt formații din 
Brașov și micuții sportivi din ju
dețul nostru, mai precis din Vatra 
Dornei, Cîmpulung și Rădăuți care, 
împreună cu cei din Suceava, vor 
alcătui șapte echipe, la toate cate
goriile de vîrstă (8—10 ani și 10 
—12 ani, băieți și fete). Cei mai 
mulți participant! vor ajunge, în
să, la Suceava duminică, zi în care 
vor face și prima acomodare eu te
renurile pe care vor juca începind 
de luni dimineață, urmînd ca tot 
luni, dar la era 16,, să ia parte la 
deschiderea oficială a Festivalului, 
organizată în Piața „23 August" 
din centrul orașului.

Constantin ALEXA, coaresp. 
județean

bune de între-

și sosit, aceștia 
orașului Ora-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
DIVIZIONAR LA POPICE

(Urmare din pag. 1)

în întrecerea feminină, actuala 
campioană Voința București, cu o 
echipă mai omogenă, în care Cor
nelia Petrușca, Constanța Marin- 
cea și Elena Cernat au evoluat 
foarte bine, a cîștigat manșa se
cundă la o diferență apreciabilă 
față de Rapid București, care con
tinuă, totuși, să se afle pe primul 
loc în clasament. O bună evoluție 
a avut de această dată și formația 
feminină a clubului Voința din Tg. 
Mureș, care a beneficiat de aportul 
unor jucătoare foarte eficiente : 
dubla campioană europeană de 
junioare Elisabeta Szilagyi' și Ma
ria Todea. în revenire de formă 
s-a prezentat, de asemenea, Voința 
Oradea, superioară la punctaj față 
de C.S.M. Reșița și Petrolul Băicoi 
— ultima formație înregistrînd o 
cădere inexplicabilă în această 
manșă. De altfel, pretențioasele 
piste ale arenei au pus în dificul
tate multe jucătoare, printre care 
și pe cîteva din lotul național.

Dintre cele mai bune rezultate 
individuale din această manșă a 
echipelor feminine amintim pe cele 
realizate de Maria Todea 421 p d, 
Elisabeta Szilagyi 409 p d (Voința 
Tg. Mureș), Cornelia Petrușca 417 
p d, Constanța Marincea 413 p d 
(Voința București), Alexandrina 
Navon 411 p d (Rapid București), 
Maria Stanca 414 p d (C.S.M. Re

șița), Elena Irimia 4C3 p d (Petro
lul Băicoi) (junioară, care continuă 
sâ aibă cele mai multe popice do- 
borîte după două jocuri — 843). La 
băieți s-au evidențiat Șt. Dcac (Vo
ința Cluj) — 896 p d, I. Băiaș 
(Constructorul Galați) 881 pd, L. 
Martina (Voința Tg. Mureș) 854 p d 
și alții.

Iată rezultatele (pe echipe) din 
manșa a II-a : FETE — Voința 
București 2378 p d. Voința Tg. Mu
reș 2307 p d, Rapid București 2286 

,p d. .Voința p d, C.S.M.
Reșița 2239 p d, Petrolul Băicoi 
223S p d ; BĂRBAȚI : Constructo
rul Galați 5074 p d, Voința Cluj 
5064 p d, Rapid București 4935 p d, 
Jiul Petrila 4897 p d, Voința Tg. 
Mureș 4804 p d, Constructorul 
București 4798 p d. Clasamentele 
după cele două manșe : FEMEI — 
1. Rapid Buc. 12 p (4660 p d), 2. 
Voința Buc. 11 p (4716 pd),3. Vo
ința Tg. Mureș 9 p (4639 p d), 4. 
Petrolul Băicoi 6 p (4578 p d), 5. 
C.S.M. Reșița 6 p (4550 p d), 6. Vo
ința Oradea 4 p (4499 p d). BĂR
BAȚI : 1. Constructorul Galați 11 
p (10145 p d), 2. Voința “ 
(10 043 - - - -
(9933 p 
P d), 5.
P d), 
(9608 p .

în continuare, se dispută manșa 
a III-a după care, duminică ia 
prînz, vor cunoscute echipele 
campioane.

Cluj 
Buc.p d), 3. Rapid

d), 4. Jiul Petrila 6 p 
Voința Tg. Mureș 5 p 
6. Constructorul Buc. 
d).

ll P
9 P 

(9840 
(9773

3 P

ATLETISM. în concursul internațio
nal do la Atena, care a avut ioc 
miercuri „și joi, Argentina Menis a rea
lizat — așa cum am anunțat în ediția 
de ieri a ziarului nostru — o aruncare 
de 65,16 m. Seria celor 6 aruncări este 
următoarea : 54,94 m — 64,48 m — 61,60 
m — 65,16 m — 65,14 m — 63.88 m. pe 
locurile următoare s-au clasat atletele 
bulgare Svetla Borjova — 61,58 m și 
Vasilka Stoeva — 61,56 m. La 400 m. 
Constantin Stan s-a clasat pe locul III 
cu 48,2, la lunginle reprezentantul nos
tru St. Lăzărescu a ocupat, de aseme
nea, locul III (7,50 m), iar C. Grigoraș 
— cu o aruncare de 73,72 m la suliță — 
s-ă clasat, și el, pe locul iii. ÎN CURSA 
de 800 m s-au realizat performanțe ex
celente : 1. Medjrmurec (Iugoslavia)
1:44.4 ; 2. Malan (R.S.A.) 1:44,5; 3. Gh. 
Gliipu 1:45,4 ; 4. DlIIen (Irlanda) 1:46,7 
ș.a.m.d. Dar, surpriîâ ! După încheie
rea probei toți concurenții au fost... 
descalificați. Motivul ; n-au cunoscut 
noua regulă de alergare a probei. Con
curenții sînt obligați acum să parcurgă 
primii 309 m (și nu 120 ca înainte) pe 
culoare. Medjimurec beneficiase de un 
avans de culoar de 22 m, Malan — 15 
m, iar Ghipu — '3,65 m. Evident, par- 
curgînd in plus mai puțin de 4 m, 
valorosul nostru sportiv ar fi obținut 
1:45,8 — 1:46,0, performanță excelentă, 
care ar fl corectat serios recordul ță
rii (1:47,5). Din păcate, faptul Că nu 
sînt cunoscute de către antrenori și 
atleți modificările aduse regulamentu
lui atletic internațional ne-a privat de 
o nouă performanță, de prim rang, pen
tru atletismul nostru.

CANOTAJ, Numeroși schifiști români 
participă în aceste zile la competiții in
ternaționale. în centrul atenției se află 
tradiționala ..Regată Gr(lnau“, la care 
canotajul nostru este reprezentat de Un 
lot puternic, atît 1a feminin, cit și la 
masculin. Din lot fac parte, printre 
alții, Teodora Boicu, Marioara Sîngior- 
zan, Elisabeta Lazăr, Maria Micsa, Doi
na Bărdaș, Ioana Tudoran — la femi
nin, Ion Cergă, Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura, Dumitru Grumezescu, ilie Oan- 
tă — la masculin. în cursul după-amie- 
zii de astăzi vom cdhOaște și rezulta
tele înregistrate de acești sportivi, ală
turi de cele ale juniorilor noștri, aflați 
la ..Regata Kiev“, precum și amănunte 
în legătură cu evoluția celor mai bune 
ramere românce, prezente ia startul re-

1.

gatet „Visla de chihlimbar", 
desfășoară la Vilnius (U.R.S.S.).

YACHTING. In intenția de a atrage 
cît mai mulți elevi spre practicarea 
sportului bărcilor cu pinze, asociația 
sportivă Electrica I.D.E.B. a organizat, 
recent, pe lacul Herăstrău, un concurs 
de j’achting, dotat cu „Cupa școlarului”. 
Această primă ediție a competiției -- 
pentru care organizatorii merită sin
cere felicitări — a fost deschisă clase
lor Optimist și Finn, la start fiind reu
niți 30 de tineri veliști bucureștenl, între 
11—15 ani, reprezentînd școlile generale 
5, 17, 49, 81, 86, 124, 150, 132, 172, 197, li
ceele german. „Ion Neeulee" și nr. 33. 
Întrecerile s-au desfășurat pe un timp 
ploios șl pe vtnt de tăria 1—2, condiții 
care au solicitat deopotrivă priceperea 
și dîrzenia celei mal tinere generații de 
veliști din Capitală. Pentru ambeleic’ase 
au fost programate cîte trei regate. La 
Optimist, pe primul loc s-a situat ele
vul Iosif Valeria (12 ani — Șc. gen 197), 
care a reușit să cîștige prima șt ultima 
dintre regate, acumulind 3 puncte. Lo
cul secund a fost ocupat, cu 18 p.. de 
Radu Marian (Șc. gen. 152) — ciștigă- 
tor al regatei a doua. Un rezultat' me
ritoriu l-a obținut și unui dintre repre
zentanții Liceului 21 german, școlarul 
de 9 ani Niels Haller, clasat la o dife
rență de un singur punct (19) față de 
ocupantul locului secund. 
Finn, lupta pentru tntiletate 
echilibrată : 1. Alexandru
(Lie. „I. Neculce") 37,4 p, 
Dărvarăscu (L1C. 33) 38 p.

TSNIS In turneul pentru locurile I-IV 
din cadrul „Cupei Progresul", Toma 
Ovici (Progresul) a învins categoric pe 
juniorul ricrin Manea (Dinamo) cu 

demonstrînd o foarte

La clasa 
a fost mâi 
Marinescu
2. Tudor

juniorul Fiorin
6—1, 6—2, 6—1, ____________ „ _____
:bună valoare. V. Marcu (Dinamo) a în
vins și el pe Manea cu scorul de 6—3, 
0—6, 6—1, 6—1. De remarcai că în setul 
doi, Manea a acționat fără greșeală. In 
■lupta pentru locurile I-IV la fete, juni- ...» - .

Oarn- 
Trifu 
Balaj 

se aș- 
Ro-

oara Clinațnovistă Florența Mihai 
vins de o manieră de .autentică 
pioană pe favorita nr. 1 Elena 
(Steaua) cu r>—2, 6—1. Valeria 
(Steaua) s trecut mai ușor decît 
tepta de favorita nr. 2, Ecaterlna __
șianu (Progresul), cu 0—4, 6—1. între
cerile continuă astăzi pe terenurile din 
parcul sportiv Progresul între orele 9— 
12.30 și 15—20.

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR I.A PRONOSPORT
Se aduce la cunoștința participanților că în programul concursului 

Pronosport din 24 iunie 1973, au intervenit următoarele modificări :
Meciul IV. Metalul București — Știința Bacău se înlocuiește cu meciul 

Gloria Buzău — Progresul București, iar meciul V. Ceahlăul P N. — 
Chimia Rin. V. se înlocuiește cu meciul Meirom — C.S.M Sibiu, urmînd 
a se face Cuvenitele modificări pe afișele și fluturașii de concurs.

A



JUCĂTORII DE TENIS DIN R. P. CHINEZĂ
OASPEȚI Al SPORTIVILOR ROMÂNI

La invitația federației noastre de 
tenis, vineri seara a sosit în Capi
tală un lot de sportivi și sportive 
din R. P. Chineză, La aeroportul 
Otopeni oaspeții au fost întâmpinați 
de tov. Mlron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., Tudor Vasile, prim-vice- 
președinte al O.M.E.F.S, București, 

('membru al biroului executiv al 
C.N.E.F.S., Constantin Mateeseu, 
președintele F, R. Tenis, Alexandru 
•Lăzărescu, secretar general al F. R. 
Tenis, de activiști sportivi. Au fost

prezenți reprezentanți ai ambasa
dei Republicii Populare Chineze la 
București.

Tenismenii chinezi vor lua parte, 
în București, Cluj și Brașov, la o 
serie de antrenamente și meciuri 
prietenești în compania sportivilor 
români.

Ou priteiul acestei vizite, ț<?y«ră' 
șui Sen Cla-lln, secretar general al 
Federației sporturilor din R. P. 
Chineză, regiunea Șanhai, și con
ducătorul delegației sportive oaspe,

ne-a făcut următoarea declarație : 
„Sintem deosebit de bucuroși de 

a vizita România șl de a ne întîlni 
cu sportivii țării dv. Țin să aduc 
mulțumiri călduroase pentru pri
mirea cordială eare ni s-a făcut 
Ne simțim foarte apropiat! ca prie
teni șl tovarăși, Am venit să în
vățăm din experiența și cunoștin
țele sportivilor și antrenorilor ro
mâni. .Vizita și pregătirile comune 
vor Întări șl mai mult prietenia 
dintre cele două țări și popoare”.

Iert, a doua zi după sosire, la prima vizită a tenisrnenilor chinezi prin București: la parcul sportiv Dinamo 
Foto ’ Dragoș NEAGU

5IWKI974-U SOU Jl i GRUPfltlR DE HALTERE

VLADIMIR RIJENKOV (U.R.S.S.)«ULUI FBL Al C.M. Df FOTBAL
întrunit într-o ședință ordinară 

de lucru, la Zurich, Comitetul exe
cutiv al Federației internaționale de 
fotbal (F.I.F.A.) a anunțat oficial 
că festivitatea tragerii la sorți pen
tru stabilirea celor patru grupe ale 
turneului final al Campionatului 
mondial, ediția din 1974. care se 
va disputa — după cum se știe — 
în R. F. Germania, va avea loc în 
ziua de 5 ianuarie a anului viitor, 
în orașul Frankfurt pe Main.

Termenul limită al calificărilor 
pentru turneul final este 31 de
cembrie 1973, dată pînă la care 
se vor încheia toate jocurile celor 
9 grupe eliminatorii europene, 3 
sud-americane, turneul final al ță
rilor participante din Africa, ca și 
meciurile de baraj ale zonei Asia- 
Oceania. Dintre cele 14 echipe na-

ționale calificate în turneul final, 
plus Brazilia (deținătoarea titlului) 
și R. F. Germania (țara organiza
toare) vor fi stabiliți • — conform 
unei hotărîrj de ultimă oră — pa
tru „capi de serie", cîte unul pen
tru fiecare grupă. Celelalte echipe 
participante vor fi împărțite în trei 
grupe valorice, in scopul ca alcă
tuirea grupelor turneului final să 
se facă cît mai echilibrat,

în aceeași ședință de ,1a Zurich 
s-a hotărît ca jucătorul englez Alan 
Ball să fie suspendat, ca urmare 
a comportării nesportive avute în 
cursul meciului Polonia — Anglia 
din preliminariile C.M. Urmează ca 
membrii comisiei de disciplină să 
comunice zilele acestea federației 
engleze pe ce perioadă a fost sus
pendat Ball.

CEL MAI BUN „MIJLOCIU"

ÎN TURNEELE DE TENIS
nală. Acesta l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe sud-africanul R. Mitton. 
Finala probei de simplu femi
nin va fi disputată între jucă
toarele Fromholtz (Australia) și 
Newberry (S.U.A,).

MADRID 16 (Agerpres). — Cam
pionatele . europene de haltere au 
continuat la Madrid cu desfășura
rea- întrecerilor la categoria mij
locie. Titlul a fost, cucerit de spor
tivul sovietic Vladimir Rijenkov 
care a realizat la cele două stiluri 
un total de. 352,5, kg. (157,'5 și 195). 
Rijenkov, în vîrstă- de 25 de ani, 
este; student din Moscova! El a 
stabilit, două noi recorduri mondia
le în cea de-a patra încercare, ob- 
ținînd la stilul smuls 161 kg. iar 
la „aruncat" 201,5 kg.

Pe locul doi s-a clasat bulgarul 
Rumen Rusev cu 335 kg (150 și 
185 kg) urmat de F. Zielecke (R.D. 
Germană) — 332,5 kg.

în clasamentul pe echipe condu
ce Bulgaria cu 69 puncte, urmată 
de Ungaria — 61 puncte, U.R.S.S.
— 44 puncte, Polonia — 36 puncte, 
Cehoslovacia — 27 puncte. Italia
— 22 puncte, România — 19 punc
te, Turcia — 11 puncte, R.F. Ger
mania — 10 puncte etc.

TRIUNGHIULARUL DE DECATLON Șl PENTATLON ROMÂNIA-FRANȚA-ITALIA
100 m : 1„ Lerouge 10,6, 2—5. Mo

dena, Șavaresi, Schoebel, Gemise 10,9, 
6—8. Bogdan, Nicolau, Banfi 11,0 ; 
lungime : 1. Șepci 7,02 m, 2. Banfi 
6,97 m, 3. Bogdan 6,96 m, 4. Modena 
6,95 m, 5. Pradet 6,88 m, 6. Roche 
6,85 m ; greutate : 1. Mureșan 14,10 
m, 2. Schoebel 13,89 m. 3. Lixandru 
13,69 m, 4. Roche 13,51 m, 5. Nicolau 
13,48 m, 6. Șepci 13,38 m ; înălțime :
l. Bettella 2,00 m, 2. Savăresi 1,96
m, 3—4. Roche și Fareggiana 1,93 m,
5—7. Bogdan, Șepci, Pradet 1,90 m ; 
400 m: 1. Pradet 49,7, 2. Schoebel
50,2, 3. Lerouge 50,3, 4. Bogdan 50,8, 
5. Roche 50,9, 6. Gemise 51,4.

Clasament după 5 probe : 1. Michel 
Lerouge (Franța) 3846 p, 2. Frederic 
Roche (Franța) 3828 p, 3. Vasilg Bog
dan (România) 3826 p. 4. Gille Ge
mise (Franța) 3711 p, 5. Andrei Șepci 
(România) 3704 p.....................
(Franța) 3666 p, 
(România) 3657 
(România) 3644 
(Italia) 3599 p, 
(Italia) 3591 p, 
(Italia) 3589 p, 
na (Italia) 3485

Clasament pe 
p, 2. România

întrecerile 
neață, de la ora 10,30, cu proba de 
înălțime din cadrul pentatlonului, iar 
La amiază, de la ora 14, cu probele 
de 110 mg, disc, prăjină, suliță, lun
gime (f), 1500 m și 200 m (f).

(Urmare din pag. 1)

mânia) 1407 p. 5. Rodica. Tarălungă 
(România) 1405 p. 6. Valeria Biduleac 
(România) 1356 p, 7. Roberta Monta- 
nari (Italia) 1296 p, 8. Florenada Fiori 
(Italia) 1290 p, 9. Rosana Di Luca 
(Italia) 1265 p.

Clasament pe echipe î 1. Franța 24 
p ; 2. România 15 p ; 3. Italia 6 p.

LUPTĂ STRÎNSĂ, INDECISA
Summum atletic, decatlonul este o 

probă a marelui adevăr. Aici nu 
poți acuza neșansa, nu poți da 
vina pe vînt sau pe ordinea 
de start. Sînt 10 probe în care atle
tul are obligația să fie mereu proas
păt, 10 starturi cu semnificații egale, 
10 încercări care acoperă aproape 
în întregime suprafața atletică. Cei 
la reprezentanți din România. Fran
ța , și Italia s-au dovedit de forțe 
apropiate. Lupta a fost mereu dîrză, 
avantajul altern'nd între români și 
francezi. Cine va dobîndi victoria în

9

probe atletice'5 
după 5 probe, 

va fi greu și
n-a vrut să fie

acest maraton de 
Este greu de spus 
cum — probabil — 
după 9...

Păcat că vremea
un aliat al concurenților. Poate că 
unii dintre ei s-ar fi putut apropia 
de granița celor 7 800 de puncte, care 
reprezintă confirmarea valorii in
ternaționale autentice. în acest sezon, 
care — chiar dacă tne aflăm la ju
mătatea lui iunie — nu este încă a- 
juns la perioada optimă a marilor 
performanțe, Șepci are în palmares 
7 631 p, Schoebel 7 651 p, 
7 585 p, iar Lerouge 7 505 
deci premise.

Pînă la primele picături _ __
Lerouge alergase „suta" în 10,6 s. Iar 
după aceea Mureșan a aruncat 14,10 
m la greutate. Poate că astăzi, cînd 
pe decatloniști îi așteaptă o nouă 
„repriză" de 5 probe, vremea va fi 
mai îngăduitoare și lista performeri
lor, desigur, mai lungă.

Iată rezultatele probelor ți clasa
mentele 1

IN PRIMUL MECI INTERNATIONAL DE BOWLING

MAMAIA, 16 (prin telefon). Pri
mul meci internațional de bowling 
din țara noastră, desfășurat sîmbătă 
dimineața între campioana județului 
Constanța — I.T.C--- și una dintre
cele mai bune formații din R.D. Ger
mană, AFBAU Brandenburg a co
incis cu o frumoasă victorie a echi
pei locale, învingătoare cu 5223—4820 
p. Echipele au fost alcătuite din cîte 
5 jucători, care și-au disputat în
tâietatea în șase partide, sistem a- 
merican.

Succesul înregistrat de constănțeni 
se datorează, în prinoipal, omogeni
tății echipei. Cei cinci echipieri fiind 
de forțe sensibil egale, ei au obți
nut rezultate bune și apropiate i 
G. Dumitrescu — 1082 p, N. Dobre

Bogdan
p. Erau

de ploaie.

6. Michel Pradet
7. Mihaj. Nicolau

8. Vasile Mureșan
9. Enrico Banti 
Mauro Bettella

P.
P.10.

11. Gianni Modena 
12. Daniele Fareggia- 
p.
echipe : 1. Franța 39 

29 p, 3. Italia 10 p. 
continuă astăzi dimi-

HAMBURG. în sferturile de fi
nală ale probei de dublu, Ion Ți- 
riac (România) și Manuel Orantes 
(Spania) a.i eliminat cu 6—0, 7—6 
perechea Tom Leonard (S.U.A.), 
Cliff Richey (S.U.A.). Australienii 
Newcombe și Addison au întrecut
cu 6—1, 7—6 pe Corneillo, Fillol 
(Chile), iar vest-germanii Fassben
der, Pohmann au dispus cu 6—2,
6— 3 de Case (Australia), Masters 
(S.U.A.).

în proba de simplu masculin au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate: Fassbender (R.F.G.) — Mulli
gan (Italia) 6—1, 7—6, 6—2 ; Dibbs 
(S.U.A.) — Hrebec (Cehoslovacia) 
2—6, 6—1, 6—4, 6—4 ; Meiler 
(R.F.G.) — Elsenbroich (R.F.G.)
7— 5. 6—2, 2—6, 6—3 ; Fillol (Chile) 
— Gerken (S.U.A.) 6—7, 7—5, 7—5, 
2—6, 6—1.

NOTTINGHAM. în semifinalele 
competiției masculine, Frew Mc. 
Milan a dispus cu 9—8, 6—4 de 
Tom Gorman, iar Erik Van Dillen 
l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—3 pe 
Jim Connors, în finala probei fe
minine se vor întîlni Virginia Wade 
și Billie Jean King. Prima a eli
minat-o cu 6—1, 6—2 pe Chris E- 
vert, iar a doua a dispus cu 6—4, 
6—3 de Rosemary Casals.

BECKENHAM. Tînărul jucător 
suedez B. Borg l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe australianul O. Davidson, 
în semifinale ; Borg îl • va întîlni 
pe sovieticul A. Metreveli, în fi-

1

Turneul internațional de tenis

VICTORII NETE ALE MARȘ AIT I LORILOR
DIN R. D GERMANA

Dobre
1051 p
oaspeți

1084 p și W. Rathe —

— 1074 p, V. 
Dumitrescu — 
955 p De la 
M. Ruff 
1028 p.

întrecerile continuă sîmbătă seara 
cu proba de perechi (G partide, sis
tem american). Localnicii au alcătuit 
următoarele tandemuri: N. Dobre
— V. Dobre, G. Dumitrescu — D. 
Bedivan, C. Dumitrescu — G. Con
stantin, N. Popescu — I. Dumitriu.

Duminică dimineață va avea loc 
revanșa pe echipe, formate din 8 
jucători, iar după-amiază un con
curs individual (8 partide, sistem 
american), ia care vor participa și 
rezervele celor 2 echipe.

— 1061 p, C.
D. Bedivan — 
s-au remarcat

de ia Plsen

hhtich și no jmi
ROMANI

între 18 și 24 luaie, la Plsen 
(Cehoslovacia.) se va desfășura un 
turneu internațional de tenis des
chis juniorilor. La această competi
ție vor lua parte și trei sportivi 
români: Simona Nunweiller, Florin 
Manea și Mihai Tăbăraș, asistați 
de antrenorul Gheorghe Rado.

La Berlin s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de marș dintre 
echipele Franței, Italiei, Suediei și 
R.D. Germane. Proba de 50 km a 
fost cîștigată de Selzer (R.D. Ger
mană), cronometrat în 4h 02:35, ur
mat de compatrioții săi Skotnicki ' 
4h 08:20 și Kroel — 4h 08:36. în 
cursa de 20 km, victoria a revenit 
atletului Stadtmiiller (R.D. Germa
nă), cu timpul de lh 27:38.

Iată și rezultatele meciurilor pe 
echipe : R.D. Germană — Franța 
40—14 puncte; R.D. Germană — 
Italia 40—14 puncte; R.D. Germa
nă — Suedia 40—14 puncte ; Sue
dia — Franța 40—14 puncte ; Ita
lia — Franța 36—16. puncte ; Sue
dia — Italia 31—23 pupete.

*
Cu prilejul competiției interna

ționale de atletism „Memorialul

. Mericarnp", desfășurată la Paris, 
francezul' Marcel Philippe a cîști
gat proba de 800 m plat în 1:46,5 
(nou record al țării sale), fiind ur
mat/de cehoslovacul Plachy — 
1:46,7. Francezul Drut a terminat 

- învingător în cursa de 110 mg cu 
rezultatul de 13,5. Atleta engleză 
Lynch a obținut victoria la 100 m 
plat — cu 11.5, iar la masculin a 
cîștigat cehoslovacul Matousek, ca
re a trecut primul linia de sosire 
în 10,4.

Una din marile surprize ale C.E 
la haltere a constituit-o victor 
bulgarului N. Kolev. în întrecerii.* 
„semimijlociilor" încheiate joi sea 
r-a. Iată-l pe noul campion, dupi 

ultima sa încercare victorioasă
Telefoto-; A.P.-AGERPRES

ORAȘUL MUNCHEN VA FI GAZDA 
VIITOARELOR C. M. DE PATINAJ

r
Din Munchen se anunță că vii

toarea ediție a campionatului. mon
dial de patinaj artistic, a cărnii,,„or
ganizare a fost atribuită federației 
de specialitate din R.F. dermania, 
se va desfășura în capitala Bava-

riei între 4 și 
chenul a 
Ddrtmund, 
didase la 
competiții

10 martie 1974. Miin- 
fost preferat orașului 

care, de asemenea, can- 
organizarea acestei mari 
sportive de iarnă.

TELEX 9 TELEX • TELEX
La Bakersfield (California) au conti
nuat campionatele universitare de atle
tism ale S.U.A. Proba de aruncare a 
greutății a fost cîștigată de Al. Feuer
bach — 20,75 in, Steve Williams s-a cia- 
sat pe primul loc în cursa de 100 y, eu 
9,4 sec. în proba de 120 yarzi garduri, 
primul a trecut linia de sosire Tom Hill, 
cronometrat în 13,2 sec. Randy Williams 
s-a .dovedit cel mai bun săritor în 
lungime, obținînd 7,95 m, iar proba de 
aruncare a ciocanului a revenit lui ,Ted 
Bregar, cu 65.64 m.

dedice

SPANIA

mărci
Este 

„copy
cat r e

U.R.S.S. (gr. 8)

nu mai
U.R.S.S.

de la 9

UNGARIA ȘI U.R.S.S. 
CALIFICATE IN C.E. PENTRU 

TINERET

meu cu federația expiră, 
urma !
GRANIȚE DESCHISE 

PENTRU FOTBALIȘTII 
STRĂINI

Cea de-a treia etapă a cursei cicliste 
„Midi Libre", desfășurată intre Cler
mont Herault-Rodez, a fost cîștigată de 
olandezul Joop. Zoetemelk, cronometrat 
pe 190 km in 5h 03:58. In clasamentul 
general individual conduce francezul 
Poulidor. urmat la 52 sec. de olandezul 
Zoetemelk.
■
Prima etapă a Turului ciclist al Elveției, 
disputată între Zurich și Hendschiken 
(215 km), a fost cîștigată la sprint de 
englezul Sid Barras. El a acoperit dis
tanța In 5h 36:21. fiind urmat, în ordine, 
de italienii Fabbri și Paollni.

în cadrul preliminariilor campionatu
lui Europei pentru selecționatele de ti
neret . (ediția a n-a) s-au disputat alte 
totîlniri. După meciurile Grecia — Un
garia (gr. 7) 2-3 (0-2) ; Finlanda —
U.R.S.S. (gr. 8) 0—0 ; se cunosc alte
două calificate pentru sferturile de fi
nală : Ungaria (indiferent de rezultatul 
ultimei partide a grupei, iugoslavia — 
Grecia, de la. 17 octombrie, — —"
poate pierde primul loc) și 
(meciul Franța — Finlanda, _
septembrie, nu mai poate influența cla
samentul). lată, de altfel, cum se pre
zintă situația în cele 8 serii ale compe
tiției :

Grupa 1 : calificată CEHOSLOVACIA, 
deținătoarea titlului. In ultima sa parti
dă, la Ostrava, a pierdut cu 3—1 în fața 
Suediei. Olasamentul : 1. Cehoslovacia 
6 p. ; 2. Suedia 5 p. ; 3. Austria 1 p.

Grupa 2 : calificată ITALIA (3—1 șl 
1—0 cu Turcia).

Grupa 3 : Norvegia — Olanda 1—31 
returul la 31 octombrie.

Grupa 4:1. România 3 p. (3 jocuri), 
2. R.D. Germană 2 p. (2 jocuri, golave
raj 2—2) : 3. Albania 2 p. (3 jocuri, go
laveraj 3—3). Jocurile viitoare : R.D. 
Germană — România la 25 septembrie 
și R.D. Germană — Albania la 3 noiem- 
brie. ,

Grupa 5 : 1. Polonia 4 p. (2 jocuri) , 
2. R.F.G. 2 p (un joc) : 3. Danemarca 
0 p. (3 jocuri). Jocurile viitoare : R.F.G. 
— Danemarca la 20 iunie, R.F.G. — 
Polonia la 5 septembrie, Polonia — 
R.F.G. la 21 noiembrie.

Grupa 6 : Portugalia — Bulgaria 0—0; 
returul la 13 octombrie.

Grupa 7 : 1. Ungaria 6 p. -4.4 jocuri) , 
2 iugoslavia 2 p. (3 jocuri, golaveraj 
4—3) ; 3. Grecia 2 p. (3 jocuri, golave
raj 4—5).

Grupa 8 : 1. U.R.S.S. V
2. Franța 2 p. (3 jocuri)
1 p. (3 jocuri).

lor, arătîndu-se dispus 
exclusiv muncii la club.

După recenta victorie în fața Angliei, 
cu 2—0, reprezentativa Poloniei pare să 
aibă încă șanse de a se califica la etapa 
finală a campionatului mondial, situație 
care face ca refuzul lui Gorskl să 
apară și mai dramatic. în vreme ce di
riguitorii destinelor fotbalului polonez 
și presa de specialitate fac eforturi con
siderabile spre a-1 determina pe antre
nor să renunțe la opțiunea sa, Kazi
mierz Gorskl declară unui reporter de 
la „Sportowiec” ;

— Cînd antrenez pe L.K.S., mă gîn- 
desc la treburile de ia națională ; cînd 
am de lucru cu Deyna și ceilalți, mă 
frămînt de ceea ce se întîmplă la club. 
Contractul 
Altul nu va

Aflată de mai multă vreme în discu
ția federației spaniole, problema deschi
derii frontierelor pentru fotbaliștii 
străini pare să fi ajuns la o rezolvare 
favorabilă, după toate probabilitățile 
jucători nespanioli primind dreptul de 
a juca în campionatul intern cu înce
pere din toamnă...

într-un moment în care nu s-a anun
țat încă nimic oficial, 14 (!!) mesageri 
spanioli ai unor echipe din prima divi
zie s-au aflat în tribunele stadionului 
..Steaua roșie" din Belgrad, urmărind 
finala Cupei campionilor europeni, în
tre Ajax și Juventus. „Decanul" lor. 
Santiago Bernabeu, președintele lui 
Real Madrid, a sintetizat de minune 
scopul vizitei tehnicienilor iberici la 
Belgrad : „Am venit aici să vedem un 
meci frumos și să studiem posibilită
țile de angajare a unor jucători de pri
mă mină. Din păcate, n-am avut parte 
nici de una, nici de cealaltă".

POLONIEI
FĂRĂ GORSKI?

REPREZENTATIVA

Aflat de trei ani la conducerea 
prezentativei de fotbal a Poloniei, Ka
zimierz Gorski nu vrea să reînnoiască 
contractul cu federația de specialitate 
din țara sa, în ciuda insistențelor con
ducătorilor forului polonez. Antrenînd 
în paralel selecționata țării și echipa 
de club L.K.S. din Lodz, Gorskl — de 
al: cărui nume se leagă prestigioasa 
performantă a cuceririi titlului olimpic 
da către Lubanski et co. — acuză impo
sibilitatea îndeplinirii tuturor sarcini-

noua Cupa 
Mondială — numită 
oficial „Trofeul 
F.I.F.A." — prezen
tată publicului de 
către secretarul ge
neral al forului fot
balistic internațio
nal' dr. Helmut Kae- 
ser, în timpul unei 
conferințe de presă
ținută la sediul co
mitetului organiza
tor al C.M. Caracte
risticile trofeului: 
cintărește 4,170 
este confecționat 
aur și malachit, 
lorează în jur 
100 000 de 
vest-germane. 
înregistrată 
right" de 
F.I.R.A. — Zurich și 
a fost realizată de 
firma Bertoni Mila
no, după macheta 
sculptorului italian 
Silvio Gazzaniga.

Telefoto : 
ASSOCIATED 

PRESS

In vreme ce declarația lui 
nabeu pare să fie explicită în privința 
deschiderii granițelor Spaniei pentru 
fotbaliștii străini, la Barcelona, mana
gerul general al lui c.F. convoca o con
ferință de presă, afirmînd :

— Barcelona se opune jucătorilor 
străini. Dacă federația va găsi de cu
viința să-i admită în Spania, clubul 
nostru declară oficial că nu va angaja 
pe nici unui dintre ei !

Problema continuă să fie controver- ■ 
sată...

don Ber- „ÎNTĂRIRI" SERIOASE PENTRU
N.A.S.L.

Tn runda a patra a turneului masculin 
de șah de Ia Hilversum (Olanda), ma
rele' maestru maghiar Laszlo Szabo . l-a 
învins pe olandezul Jan Tlmman. Ghel- 
ler (U.R.S.S.) a cîștigat partidă cu 
Ivkov, iar Polugaevski (U.R.S.S.) șl An
dersson (Suedia) au făcut remiză. în 
clasament, pe primul loc se află Szabo, 
cu 3 p, urmat de Gyula Sax (Ungaria) 
și Gheller (U.R.S.S.), cu cite 2*/5 p.

Prima ediție a „Cupei orașului Madrid" 
Ia fotbal se va disputa în zilele de 21, 
22. 23 august și va reuni echipele A.C. 
Milan, Benfica Lisabona, Partizan Bel
grad și formația locală Atletico.. Tur
neul, inițiat de 
se va desfășura 
tin".

clubul Atletico Madrid, 
pe stadionul „Chamar-

Tem Bogs a obținut un 
_; : categoriei semț- 

Fostul campion, european la

Pugilistul danez
nou succes în cadrul
grea. _
,,mijlocie4’ a reușit să-1 învingă la punc
te. după 10 reprize, pe Vicente Rondon 
(Venezuela), fostul deținător • al•* centurii 
mondiale.

In cadrul concursului de motocros des
fășurat la Stekene (Belgia), cunoscutul 
campion belgian Roger de Coster (pe 
„Suzuki“) a terminat învingător la cla
sa 500 cmc. Pe locurile următoare s-au 
clasat vest-germanii Adolf Weil și Willy 
Schultz — ambii pe motociclete „Maico", 
întrecerea de ia clasa 230 cmc s-a în
cheiat cu victoria lui Adolf Weil, urmat 
de Willy Bauer (R.F. Germania), pe 
„Maico” și Gaston Rahier (Belgia), pe 
„Suzuki“.

p. (4 jocuri) 5 
; 3. Finlanda

Antrenament de precizie..; 
(„NEPSPORT* — Budapesta)

Iată că declarațiile din iarnă ale 
conducătorilor lui North American Soc
cer League vizînd impulsionarea miș
cării fotbalistice pe continentul nord- 
american n-au fost simple vorbe in 
vînt...

înaintea deschiderii oficiale a Ligii, 
mai mulți manageri din S.U.A, și Ca
nada au traversat Oceanul, căutînd ju
cători care să întărească echipele lor, 
numai turneul lui John Young, de la 
..Torros" Miami, durînd... 45 de zile ! 
In urma căutărilor europene, „Torros" 
și-a asigurat pentru noul sezon servi
ciile cunoscutului internațional englez 
David Sadler, pînă în această vară la 
Manchester United.

Sadler nu este . singurul fotbalist de 
renume achiziționat de cluburile nord- 
amerlcane în acest proces de lansare a 
soceerului în S.U.A. și Canada. Argen
tinianul Ruben Montoya șl ecuadorianul 
Jorge Bolanos, transferat de la Guyaquil, 
sînt alte două „stele" ce vor fi pre
zente pe gazoanele din New York sau 
Montreal, adăugindu-se unor vedete cu 
mai vechi state de servicii acolo, ca 
ex-internaționalui scoțian Johnny Kerr 
sau fosta extremă a reprezentativei 
Cehoslovaciei, Josef Jelinek.

Rămtne de văzut dacă eforturile ma
nagerilor vor conduce la o ridicare a 
nivelului fotbalului nord-american și 
la impunerea lui în fața unui public 
cel mai adesea indiferent.

OLIMPIADA FĂRĂ „STELE"
Dacă ar fi să ținem evidența 

unor „recorduri" și în publicis
tica sportivă, am spune fără gre
șeală că tema cea mai dezbătută 
și de lungă durată, în . coloanele 
presei de specialitate, este aceea 
privind programul Jocurilor O- 
limpice.' Cît de întins trebuie să 
fie acest program-? Cîte disci
pline să cuprindă ? Care probe 
să fie admise ? — iată tot atîtea 
întrebări dezbătute cu ardoare, 
în timpul Olimpiadelor și în in
tervalul dintre ele.

Acurp> cînd ne mpropipm. ds 
acele zile de toamnă cînd, la 
Varna, se va desfășura al X-lea 
Congres Olimpic, tema aceasta 
revine și mai pregnant în ac
tualitate. Nu lipsesc nici inter
vențiile spectaculoase, propuneri 
reformatoare, avansate de perso
nalități qle mișcării olimpice, do
rind probabil să creeze un anu
mit curent de opinii înainte ca 
tezele lor să fie prezentate în 
cadrul lucrărilor Congresului.

Astfgl, dacă ne-arn obișnuit să 
auzim păreri pledțpd pentru re
ducerea așa-zisutui „program 
prea încărcat" al J.O., nu poți 
să nu rămîi surprins la recenta 
propunere făcută de însuși unul 
din vicepreședinții C.I.O., fran
cezul Jean de Beaumont, care vi
zează pur și simplu desființarea 
Olimpiadelor de iarnă... Mai 
exact, transformarea lor în 
Jocuri ale tineretului, prin intro
ducerea unei limite de vîrstă, care, 
ar permite accesul la întreceri 
numai acelor participant care 
n-au împlinit încă 21 de ani!

Iată-ne, deci, în domeniul ma
rilor reforme, al acelora care nu 
țin cont de tradiții de mult in
staurate, de experiența acumu
lată timp de decenii, sau de i- 
mensa audiență de care se 
bucură în întreaga lume sportivă 
întrecerile, campionilor gheții și 
zăpezii. Intr-adevăr, barînd dru
mul acelor sportivi care au tre
cut pragul maturității,- ' „Olim
piadele albe" și-ar pierde sensi
bil dih .interes., , .Ele . ar deveni

o competiție a „speranțelor", 
poate foarte indicată , pentru sti
mularea marilor talente, dar 
fără a se putea ridica la anver
gura cu care ne-au obișnuit în
trecerile puse sub semnul celor 
cinci cercuri olimpice.

Care sînt, însă, motivele eare-l 
îndeamnă pe Jean de Beaumont 
să propună măsuri atît de radi
cale ? Este interesant de audiat 
și punctul de vedere al inițiato
rului lor. Anume, ni se spune 
că „.. .sporturile de iarnă — în 
special -schiul — au devenit în 
ultima vreme un adevărat in
strument în mîna comercian- 
ților de articole sportive, ceea ce 
face ca Jocurile Olimpice să se 
depărteze tot mai mult de la 
caracterul și scopurile lor ini
țiale". Acest scurt citat — din- 
tr-o recentă conferință de presă 
în care a fost expusă teza redu
cerii programului olimpic de iar
nă — este, desigur, edificator. 
Pentru combaterea comercializă
rii disciplinelor olimpice, feno
men propriu sportului din țările 
capitaliste, 
cum nu mai puțin decît 
marea Jocurilor 1 
ma lor actuală.

Fără îndoială, 
prevăzut care va 
tor noi propuneri 
Pînă acum, Olimpiada a rezistat 
tuturor acelor încercări prin 
care se preconiza reducerea ma
sivă a numărului disciplinelor 
de concurs, sau a probelor pre
zente în întreceri. Oricum, a 
modifica structural Jocurile O- 
limpice. prin limite de vîrstă 
ni se pare o cutezanță fără 
șanse de reușită.

Și apoi, cine poate garanta că 
însăși o Olimpiadă albă „întine
rită", fără campionii consacrați, 
n-ar face obiectul obișnuitelor 
solicitări din partea firmelor co
merciale interesate. .. N-ar. fi 
\nai judicios să se acționeze di
rect asupra cauzelor acestei atît 
de nedorite comercializări ?

Radu VOIA .

se intenționează a- 
suDri- 

Adică, în for-

este greu de 
fi ecoul aces- 

reformatoare.

FRAZIER PLEACĂ LA LONDRA
WASHINGTON, 16 (Agerpres). — 

Fostul campion mondial ,de box la 
categoria grea, Joc Frazier (S.U.A.), 
va pleca astă seară la Londra, El 
îl va întîlni la 2 iulie pe campio
nul european Joe Bugner. Frazier

a declarat că se află în excelentă 
formă, avînd o greutate de 94,500 kg, 
cu 3 kg mai puțin decît cea din me
ciul pierdut prin KO în repriza a 
doua în fața campionului lumii, 
George Foreman.

■ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE JUNIORI Șl ȘCOLARI LA 

HANDBAL

BISTRIȚA, 16 (prin telefon). In ul
tima zi a turneului final al campiona
tului republican de juniori și școlari 
la handbal s-au înregistrat următoarele 
rezultate : .FETE.: Șc. sp. Hunedoara 
— Șc. sp. Craiova 10—8 (6—3). Șc, sp. 
Bistrița — Liceul 2 Brașov 7—9 (4—6), 
Șc. sp. municipiul Gh. Gheorghiu Dej — 
Liceul 2 București 4—12 (2—7) ; BĂ
IEȚI : Viitorul Cluj — Liceul 2 Brașov 
15—15 (7—10), Liceul Sebeș — Șc. sp. 
Craiova 13—12 (6—6), Liceul 2 lași — 
Șc. sp. Ploiești 19—22 (11—9).

Ion TOMA, coresp.

dentil în mare vervă, jucînd deschis, 
la. mină, au surclasat echipa suce
veana la un scor astronomic. . . 69—9
(3S—0). După cum se vede oaspeții 
au opus o palidă rezistență datorită și 
faptului că au .avut în formație nu
meroși juniori.

Din echipa învingătoare s-au remar
cat crăciunescu (2 încercări și 4 trans
formări). Bariton (2 încercări și o lo
vitură de.picior căzută), Fiigigi (3 trans
formări), Batir (3 încercări), Milialache 
și Călărașu (cîte' 2 ; încercări). pentru 
C.S.M. Suceava au marcat Borș (încer
care) . și Vasiliu (o transformare și o 
lovitură de .pedeapsă). A arbitrat foarte 
bine Rene Chiriac (București).

Octavian guțu — coresp.

Rogozinov (iugoslavia) ; 52 kg — Blin- 
du (România) b. tuș Ankenovski (I)-; 
56 kg — Breaz (R) b. tuș Lazaretki 
(I) ; Gh. Eremia b. tuș Șimon (U) ; 
64 kg — Dorobanțu b. tuș Kancev (I) : 
68 kg — Feher (U) b. tuș Vlahov (I) ; 
74 kg — Schumann (R.D.G.) b. tuș Lim
bă (R) ț 100 kg — Laszlo (U) b. tus popa 
(R), Albert (R) b. tuș Gehrke (R.D.G.).

E. BOGDAN — .coresp.

R. F. GERMANIA — BRAZILIA 
0—1 (0—0)

Ieri, în Divizia A la rugby 

SPORTUL STUDENȚESC A 
TRECUT NET PE--------
CEAVA (69—9)

C.S.M,
IN 
SU

spor-Complexul . 
Capitală, in ca- 
a camțpionatulul

Teri, pe terenul de la 
tiv studențesc Tei din 
drul etapei a. XXV-a 
de rugby, s-au întilnit formațiile Spor
tul studențesc și c.ș.M. Sucea-a. stu-

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LUPTE LIBERE (JUNIORI) 

DE LA BRAȘOV

în sala Armata din Brașov. a început 
iet-i un turneu internațional de lupte, 
libere pentru juniori, la care participă 
concurenți din K. D. Germană, Iugo
slavia, Ungaria șl România. In primul 
tur, au avut loc multe meciuri intere
sante, de un bun nivel tehnic, cu toate 
că majoritatea s-au încheiat la 
lată cîteva dintre rezultatele de 
cat. 48 kg — Gyulai (Ungaria)

tuș. 
ieri : 

b. tuș

BfâSPtla si administrația ; București Itr, VnUf Quato QJL 10; telefoane; centrala 11.10.05, secția corespoudenți 11.51.09, interurban 13 ți 386; telex: «portrom bue. 180. Tipaxul L ?. „Informația", București 40 368

Ieri, selecționata Braziliei și-a con
tinuat- turneul de 9 partide de pregătire 
pe care îl susține în Africa și Europa, 
întîlnind echipa R. F. Germania, în fața 
căreia a cîștigat cu 1—o (0—0). Prima 
repriză a fost de tin slab nivel, elevii 
lui Zagâio încercind prin toate mijloa
cele să temporizeze jocul. De cealaltă 
parte, gazdele au purtat citeva acțiuni 
în viteză, dar s-au lovit de foarte 
buna apărare a campioanei mondiale. In 
min. 71, brazilienii reușesc să deschi
dă scorul : autor, Dirceu Lopes, prin- 
tr-un șut violent de la 16 m. Ultimele 
minute ale partidei, care a fost urmă
rită de 80 000 de spectatori, consemnează 
o puternică presiune la, poarta bra
zilienilor, însă oaspeții j-eușeșp să res
pingă totul. I--------------- ;--------------------------------|---------- ----


