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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni, 18 iunie 1973, au început lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Deschizind lucrările ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, a propus, din partea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., următoarea ordine de zi, care a 
fost adoptată in unanimitate :

1. — Dezvoltarea și perfecționarea invățămintului
în România. /

2. — Cu privire la rolul femeii în viața politică, 
economică și socială a țării.

— Informare privind rezultatele aplicării măsu
rilor stabilite de Plenara Comitetului Central din 
februarie — martie 1973 în legătură cu îmbunătăți
rea organizării activității economico-sociale,organizării activității economico-sociale.

5. — Cu privire la compoziția, efectivul și struc
tura organizatorică a partidului.

6. — Informare cu privire la politica de cadre.

7. — Unele măsuri organizatorice.

La lucrările plenarei, ce se vor desfășura timp de 
două zile, participă ca invitați primii secretari ai co
mitetelor județene, membri ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor de masă și obștești, redactori- 
șefi ai presei centrale — care nu sint membri ai Co
mitetului Central.

3. — Reluarea lucrărilor pentru sistemul de na
vigație Dunăre — Marea Neagră și amplasamentul 
noului port maritim.

Echipa de popice, campioană la băieți, Constructorul Galați, de la stingă la dreapta: I. Bâiaș (jucător și an
trenor), D. Dumitrache, F. Bucăleț. C. Lebădă. I. Tismănaru, A. Chirilă, V. Ivan, D. Hrrscovschi. (Citiți în pag. 
a 2-a comentariul finalei pe țară).
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MARGINALII LA PENULTIMA ETAPĂ

A DIVIZIEI A DE FOTBAL

FINALUL DI CAMPIONAT
CU SIHiPiîlZtLt, COMPLICA [III t

Șl... INIRLBARILL SALE
® Titlul de campion va fi decis de ultima etapă sau
va trebui să așteptăm și restanțele? 9 Ce e valabil la
„A“ nu contează și la „B“? O Complicații pornite
dintr-o dificultate certă: supraaglomerarea programu
lui din finalul sezonului

Fază, din meciul Dinamo — S. C. Bacău: Sătmăreanu II (nr. 3) încearcă să-l 
oprească din acțiune pe Dembrovschi Foto: Dragoș NEAGU

Se vorbește, curent, despre .,cei 
doi poli" ai clasamentului, lupta 
pentru titlu și cea pentru evitarea 
ultimelor două locuri, care — de 
regulă — atrag retrogradarea ocu
pantelor lor.

Din aceste puncte de vedere, pen
ultima etapă a Diviziei A a fost 
mai elocventă decît cele care au 
precedat-o, ea venind cu lămuriri, 
la polul inferior și cu simplificări, 
la cel de sus.

Nereușind să cîștige la Brașov, 
formația studenților clujeni nu mai 
are, efectiv, nici o șansă de a mai 
atinge locul 14, pentru că și dacă 
ar învinge mîine pe U.T.A. (lucru 
foarte posibil, pentru că acum ară
denii au devenit o formație fără 
motive de neliniște), ,,U“ n-ar to
taliza decît 24 de puncte, deci ar 
rămîne sub totalul actual al A.S.A., 
deținătoarea locului salvator. Cea
laltă formație din periferia clasa
mentului, Sportul studențesc, ar 
mai putea — doar printr-un mira
col ! — să oeupe locul 14. Ar tre
bui, pentru aceasta, ca A.S.A. să 
piardă mîine pe teren propriu me

ciul cu Petrolul (să zicem cu 1—0, 
ceea ce ar duce la un golaveraj de 
minus 12 pentru mureșeni), iar 
Sportul studențesc să realizeze, în 
fața Jiului, scorul record al cam
pionatului, învingîndu-i pe mineri 
cu 8—0 ! Numai în această situație 
Sportul studențesc ar mai putea e- 
vita locul 15, ceea ce — să recu
noaștem— este de domeniul incre
dibilului. Iată, deci, că etapa de 
duminică a fost, în acest sens, lă
muritoare.

în privința luptei pentru ocupa
rea finală a primului loc, nu s-a 
obținut o clarificare, dar drumul U- 
niverșității Craiova spre titlu s-a 
simplificat, echipa lui Cernăianu 
avînd acum — la număr egal de

jocuri cu Dinamo — două puncte 
în plus : 37 față de 35. în etapa de 
mîine (în care craiovenii joacă a- 
casă cu C.F.R. Cluj, iar dinamoviș- 
tii în deplasare cu F.C. Constanta) 
s-ar putea produce o detașare ho- 
tărîtoare a actualului lider, după 
cum nu apare ca imposibil ca ti
tlul să rămînă a fi, totuși, decis de 
cele două restanțe de la 24 iunie.

In orice caz, este păcat că fina
lul de campionat n-a avut o pro
gramare logică, firească și care să 
excludă speculațiile de tot felul, 
discuțiile și suspiciunile la care s-a

Radu URZ1CEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Șl INIȚIATIVE NOI

IN JUDEȚUL CONSTANTA SE ACȚIONEAZĂ MAI PROMPT 
ȘI CU MAI MARE EFICIENȚĂ PENTRU CONTINUA

DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

PLECAREA 
UNEI 

DELEGAȚII 
A C.N.E.F.S. 

ÎN R.P. UNGARĂ
Ieri a plecat la Budapesta o de

legație a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
dusă de general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte, care, la invi
tația Oficiului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport din Repu
blica Populară Ungară, va între-1 
prinde o vizită în această țară. Cu 
acest prilej, va fi semnată o înțe
legere pe termen lung între
Oficiul Național pentru Educație 
Fizică și Sport din Republica Popu
lară Ungară și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă România.

A trecut mai bine de o lună de cînd s-au desfășurat, în întreaga țară, 
plenarele C.J.E.F.S., chemate să stabilească practic modul cum vor 
fi transpuse în viață sarcinile trasate activității sportive de Hotărî

rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973. Ampla dez
batere prilejuită de această importantă acțiune organizatorică din miș
carea românească de educație fizică și sport s-a soldat cu elaborarea 
unor planuri de acțiune foarte concrete, întocmite în baza studiului apro
fundat al posibilităților existente, al condițiilor de care dispune sportul 
în județele patriei.

Esențialul este acum ca la înfăptuirea lor să se treacă neîntîrziat, 
obiectivele propuse să fie urmărite permanent, cu toată perseverența 
responsabilitatea. Tocmai de aceea, deși calendaristic perioada ce s-a 

scurs de la adoptarea acestor acte normative este destul 
socotit necesar să vedem

ca 
Și

modul cum sint ele înfăptuite
de scurtă, am 
de autorii lor.

Investigația noastră a 
punct de plecare — și nu 
tor

avut ca 
întîmplă- 

— județul Constanța, dată fiind 
experiența pozitivă acumulată aici 

. în anii trecuți în organizarea și des
figurarea activității sportive, care a 
si determinat, de altfel, clasarea de 
fiecare dată a acestui Consiliu ju
dețean pentru educație fizică si 
sport pe unul din locurile fruntașe 
ir. întrecerea pe țară inițiată de 
C.N.E.F.S., temei în virtutea căruia 
C.J.E.F.S. Constanța este în acest an 
autorul unei chemări la întrecere

a

ORAVIȚA Sportivii de la C.F.R. 
Caransebeș pe locul I

în localitate s-a desfășurat o 
competiție de atletism, volei, popice 
și fotbal dotată cu „Cupa transpor
turilor". Pe locul I, sportivii de la 
C.F.R. Caransebeș (30 p.) (Doru 
GLAVAN)

URZICENI O reușită: „Crosul 
țesătoarelor ți al meseriaților**

Asociația sportivă Industria din 
orașul nostru a organizat, cu spri
jinul comitetului sindical șl al or
ganizației de tineret, o reușită com
petiție atletică Ia care au luat parte 
peste 200 de tineri și tinere. Pe pri
mul loc, Constanța Lazăr și Ștefan 
Bucur. (Mircea TABARCEA)

TULCEA Deschiderea „Săptă- 
minii sporturilor olimpice"

Tn orașul Tulcea a avut Ioc —- la 
Complexul sportiv „Delta" — deschide
rea ‘festivă a „Săptămînii sporturi
lor olimpice". Cu acest prilej aproape 
2 900 de tineri și tinere au luat par
te la întreceri de atletism, volei, 
fotbal, handbal și caiac-canoe. în 
același timp, în 19 comune din ju
deț, printre care Isaccea, Baia, 
Sarichioi, Matanudia, au fost organi
zate duminici cultural-sportive.
(Gheorghe STANA)

BOTOȘANI Cupa ziarului „Clo
potul"

Cu ocazia aniversării ® patru de
cenii de la apariție, ziarul „Clopo-

către toate 
ve județene.

Mai mult, 
aici există 

a se 
mai

celelalte consilii sporti-
îndeci, ca 

un teren 
tru a se acționa mai 
cu mai mare eficiență' 
tul prevederilor Hotărîrii 
C.C. al P.C.R., cum
— s-au si petrecut lucrurile și cum 
aveam să constatăm cu prilejui vi
zitei noastre la Constanța. Sub con
ducerea și îndrumarea directă a Co- , 
mitetului județean de partid s-a tre
cut, de îndată și cu toate forțele, la

alte județe, 
fertil pen- 
prompt și 

în spiii- 
Plenarei

de altminteri

tul" din localitate a organizat — In 
colaborare cu Comitetul județean 
U.T.C. — o Întrecere de ciclism pe 
ruta Botoșani — Bucecea — Botoșani 
(52 km.). întrecerea a fost cîștigată 
de Lazăr Constantin de la asocia
ția sportivă Victoria PTTR Boto
șani. (T. UNGUREANU)

O frumoasă 
sătească
Gloria din co- 
a fost organl-

frumoase

FUNDENI (Ilfov) 
duminică sportivă

Asociația sportivă 
muna Fundenl-Ilfov 
zatoarea unei
sportive, .prilej cu care 
această localitate și din 
învecinate au participat 
întreceri de atletism, volei
Organizarea acestei acțiuni 
sărbătorirea unui sfert de 
la înființarea asociației 
Gloria.

duminici 
tinerii din 

comunele 
la diferite 

și fotbal, 
a marcat 
veac de 
sportive

ORADEA Atleții din Baia Mare, 
fruntași la tetratlon

Pe stadionul Tineretului din mu
nicipiul Oradea s-au desfășurat în
trecerile etapei de zonă la tetratlon, 
competiție rezervată elevilor din 
școlile generale. Au luat parte re
prezentativele județelor Arad, Ma
ramureș, Satu Mare, Sălaj și Bihor.

Pe primul loc s-a clasat echipa 
Școlii generale nr. 11 din Baia Mare 
Maramureș, cu 1 957 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat micii 
atleți din județul Satu Mare (Școa
la generală Cărei — 1 952 p.) și 
Sălaj (Școla generală Zalău — 1948 
p ). (Paul LDRINCZ),

transpunerea în viață a acestei Ho- 
tăriri <le mare însemnătate, dindu-se 
astfel mișcării sportive constănțone 
un nou și puternic impuls în vede
rea îndeplinirii importantelor ei me
niri sociale. îmbunătățirea cadrului 
organizatoric — care a devenit cu 
adevărat reprezentativ și puternic, 
în măsură să asigure ridicarea la 
cote superioare de calitate a între
gii activități — și adoptarea la ple
nara C.J.E.F.S, a unui amplu plan de 
măsuri — pentru îndeplinirea căruia 
sint angajate, purtind răspunderi 
precise, toate organizațiile și institu
țiile locale investite cu atribuții pe 
tărimul sportului — au constituit 
1 remisele obținerii unor succese 
incontestabile pe drumul înfăptuirii 
sarcinilor puse în fața mișcării 
noastre sportive prin Hotărîrea de 
partid menționată.

PRINCIPALA PREOCUPARE — 
PROMOVAREA IDEII DE
MIȘCARE Șl SPORT IN 
RÎNDUL MASELOR DE

CETĂȚENI

In spiritul Hotărîrii Plenarei .C.C. 
al P.C.R. și în concordanță. cu pro
gramul de măsuri adoptat — pe baza 
căruia fiecare dintre factorii vizați 
și-au alcătuit planuri proprii de ac
țiune — principala preocupare s-a 
îndreptat spre promovarea ideii de 
mișcare și sport în rîndurile largi 
ale populației, îndeosebi ale tineretu
lui, prin relansarea puternică a ac
tivităților de masă, prin găsirea și 
utilizarea de noi forme și mijloace 
calitativ superioare pentru răspîndi-

rea exercițiului fizic și sportului. în 
acest sens, o deosebită atenție a fost 
acordată crosurilor, organizate atît. 
la nivelul municipiului Constanța 
sau al altor localități din județ, cit 
și în diferite asociații sportive din 
întreprinderi, din școli sau de la 
sate. Printre cele mai reușite ase
menea acțiuni — cu starturi deose
bit de animate — s-au înscris „Cro
sul popular" (ale cărui întreceri, re
unind peste 10 000 participant de 
toate viralele, s-au desfășurat la 
Constanța, Medgidia, Cernavodă si 
llirșova), „Crosul cravatelor roșii (]a 
Constanța, cu 2 500 de pionieri), ero
ul dotat cu „Cupa ucenicului" (tot 

la Constanța, cu 4 COO de partici
pant). Aceste crosuri au alternat cu 
alte acțiuni — majoritatea dintre ele 
desfășurate în aer liber — care s-au 
bucurat, de asemenea, de o bună 
reușită, cum ar fi ,,Festivalul fete
lor" (cu întreceri la mai multe ra
muri de sport, care au reunit con
curente de Ia Tomistex. I.T.C., Do
brogeana și alte întreprinderi din Con
stanța), „Festivalul tineretului" (De 
stadionul ,.l Mai", eu 4 000 de parti
cipant), „Euna sportului studențesc", 
„Festivalul florilor" (organizat pen
tru preșcolari de către Comisia jude
țeană de sport de masă, comisia de 
femei și Inspectoratul școlar, cu pri
lejul zilei de 1 iunie). De altfel, în 
perioada care a urmat de la apari
ția Hotărîrii de partid. în fiecare 
săptămină a fost inițiată cite o ac
țiune sportivă de masă de mai mare 
amploare, al cărei ecou s-a făcut 
simțit în tot județul, contribuind 
(deopotrivă cu efectul pozitiv pe 
care-1 au asupra miilor de partici
pant) la o bună propagandă în fa-

Constantin FIRĂNESCU

Aspect de la una din edițiile trecute ale „Cupei Voința". Cicliștii urcă 
din greu serpentinele Feleacului (dinspre Cimpia Turcii).

CUPA VOINȚA"
ÎNTRECERE

Orașul Bacău, devenit temporar 
cartierul general al cicliștilor parti- 
cipanți Ja cea de a XVIII-a ediție 
a „Cupei Voința", polarizează atenția 
tuturor iubdorilor sportului cu pe
dale din țară. De aici, timp de patru 
zile (21—24 iunie), vor porni să se 
întreacă, pe diverse trasee, cei mai 
buni cicliști 
două echipe 
cile una din Ungaria și Polonia.

Din 1955, de la prima sa ediție, 
pînă astăzi, „Cupa 
permanent printre 
tante alergări ale 
iiesc, organizatorii 
a Cooperativelor
A.S. '

diverse trasee, 
români. împreună 
din R.F. Germania

cu
Și

Și
Voința" s-a situat 
cele mai impor- 
ciclismului româ- 
(Uniunea Centrală 
Meșteșugărești și 

Loto-Pronosport) flirt'd într-o 
continuă căutare de noi trasee si a- 
ceasta pentru o cit mai eficienta 
popularizare a sportului cu pedale pe 
întreg teritoriul țării. Așa se și ex
plică schimbarea permanentă a locu
lui de start la fiecare ediție a com
petiției și faptul că pînă în prezent 
aproape că nu a rămas șosea din 
țară pe care caravana purtind în
semnele „Cupei Voința" să nu o fi 
străbătut. Din acest motiv, ca și din 
altele, „Cupa Voința" este mult a- 
preciată de către sportivi. Iată de 
altfel părerile cîtorva dintre ei :

VASILE TEODOR : „Din ansam
blul întrecerilor de lung kilometraj

fContinuare tn pag. a 2-a)

La Costinești, 
ale vacanței,

în pofida cîtorva zile capricioase, bufitrjije mării desfată vf primii sorifi In de odihnă

CEA MAI

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost condusă de 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.Ș.) 
și de alți activiști ai mișcării noas
tre sportive.

IMPORTANTĂ
CICLISTĂ A SEZONULUI

organizate în tară, „Cupa 
este _ competiția cea mai 
de către noi. sportivii. Traseele ei 
sint totdeauna foarte interesante".

GABRIEL MOICEANU : „Pentru 
ineditul traseelor, ca și pentru orga
nizarea aproape fără reproș, de fie
care dată așteptăm startul în „Cupa 
Voința* cu nerăbdare".

VASILE BURLACU : „Este singura 
cursă în care surprizele neplăcute 
sint excluse. De fiecare dată ea ne-a 
oferit maximum de satisfacții".

Ediția a XVIII-a a „Cupei Voința", 
care își începe desfășurarea joi, 21 
iunie, din orașul Bacău, cuprinde 
cinci etape. Etapa I 21 iunie : Bacău 
— Buhuși — Piatra Neamț — Ro

Voința" 
îndrăgită

man — Filipești — Dumbrava — 
Bacău, 144 km ; etapa a Ii-a și a 
III-,a. 22 iunie, dimineața : 30 ’ km 
individual contracronometru pe șo
seaua Bacău — Vaslui ; după-amiază, 
etapă în bloc : Bacău — Adj ud — 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Dealul Măgura — Măgura — Bacău, 
14" km; etapa a IV-a, 23 iunie : 
Bacău — Momești — Tg. Ocna — 

iănic — Tg. Ocna — Dealul Măgu
ra —- Bacău, 176 km ; etapa a V'-a,
24 iunie : cursă pe circuit, pe prin
cipalele artere ale orașului Bacău :
25 ture — total 60 km.

La actuala ediție a „Cupei Voința" 
se vor alcătui următoarele clasamen
te i individual, sprinteri, cățărători.

Q

DE IERI, LA SUCEAVA

EVOLUȚIA MINIBASCHETULUI!
SUCEAVA, 18 (prin telefon). A 

VII-a ediție a Festivalului național 
de minibaschet a fost inaugurată 
astăzi (n. r. — ieri), în Piața „23 
August" din centrul orașului, cu 
participarea a 732 de pionieri, com- 
ponenți ai celor 54 de echipe din 
27 de orașe ale țării. După ce au 
defilat pe drumul dintre sediul 
C.J.E.F.S. ți Casa de cultură a 
sindicatelor, minibaschetballștii s-au 
aliniat, avînd în frunte copii din 
localitate, purttnd plăcuțe pe care 
erau înăcrise numele orașelor. A- 
pol, tovarășul lector universitar 
loan Siminiceanu, primarul muni
cipiului Suceava, a adresat parti- 
cipanților o caldă urare de bun 
venit și a declarat deschisă a VII-a 
ediție a Festivalului național de 
minibaschet.

Frumos încolonați, aclamați cu 
căldură de numerosul public (în 
1 îndul căruia s-au numărat, în 
mod firesc, părinții competitorilor 
localnici), micii sportivi s-au în
dreptat spre locurile de concurs, 
unde au continuat disputele începu
te în cursul dimineții șl care se vor 
încheia vineri după-amiază.

Referitor la desfășurarea festiva
lului, vom remarca, în primul rfnd, 
strădaniile organizatorilor — 
C.J.E.F.S., C.J.O.P. și Inspectoratul 
școlar județean — de a asigura 
celor 732 de elevi condiții optime 
de găzduire și de întrecere, ceea 
ce nu este puțin lucru, Cjt privește

competiția propriu-zisă, se poate 
spune de pe acum că ea constituie 
un succes categoric, deoarece cifra 
impresionantă a participanților și 
pregătirea lor demonstrează că 
minibaschetul, o joacă acum cîțivă 
ani, a devenit o preocupare spor
tivă majoră și serioasă în multe 
unități școlare. Este suficient să 
precizăm că dintre cei cuprinși între 
10 și 12 ani mulți au deja un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice și chiar 
tactice, o pregătire fizică remarca
bilă și o înălțime care la unii a- 
junge la 1,80 m I Este clar, deci, că 
mulți profesori de educație fizică 
au depășit stadiul tatonărilor și au 
trecut la o muncă eficientă de an
grenare a copiilor de 8—10 ani în 
activitatea de minibaschet și apoi 
de selecționare a celor mai buni 
în categoria 10—12 ani.

Dar, înainte de toate, însemnă
tatea majoră a miriibasehetului o 
constituie participarea în proporții 
de masă la acest festival,' cei 732 
de copii aflați aici reprezentînd 
doar o parte din cei ce practică 
acest joc sportiv. Pentru că, trebuie 
reținut, la Suceava au venit cei 
mai buni, alcătuind adevărate se
lecționate, și că „acasă" mal sint 
alte mii de pionieri care practică

D. STANCULESCU

(Continuare in pag, a 4-a)
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Campionatul automobilistic de coastă

preocupare majora, continuă
IDEILE BUNE Șl ENTUZIASMUL NU SÎNT SUFICIENTE

PLOIEȘTEANĂ

CÎSTIGĂTOR IN PRIMA ETAPA'
LAURENȚIU BORBELI-

ÎN NATAȚIA_ în 1966 orașul Ploiești nu avea 
nicj un înotător de performanță. Un 
an mai tîrziu, o anchetă a ziarului 
Scînteia sublinia că în ca-pitala au
rului negru există... mai multe ba
zine decît înotători 1 Iar astăzi, după 
cîțiva ani buni, trei titluri de cam
pioni naționali au luat drumul Plo- 
ieștiului, iar înotul tinde să devină 
(ne referim doar la rezultate) spor
tul nr. 1 în județul Prahova.

Fenomenul — unic pentru istoria 
natației românești — își are desigur 
explicațiile sale. Este vorba în pri
mul rind de activitatea laborioasă a 
soților Anca și Mihai Mitrofan, de 
ajutorul de neprecupețit acordat în 
acest timp de organele de partid și 
de stat (s-a construit o frumoasă 
piscină acoperită), ca și de interesul 
«■■rescind manifestat de conducerea 
C.J.E.F.S. pentru dezvoltarea acestei 
importante discipline sportive.

„AM ÎNCEPUT TOTUL DE LA ZERO...

Au existat în ultimii ani și unele 
acțiuni de masă prin angrenarea în 
procesul de inițiere a unor clase 
întregi de pe lîngă diverse școli. A- 
cestea însă nu au avut efectul scon
tat și din cauză că unii părinți nu 
dădeau voie copiilor să se dezbrace 
la bazin și să intre în apă. Procen
tul celor care au învățat să înoate a 
fost mai mic decît cel așteptat, iar 
numărul sportivilor selecționați, de-a 
dreptul infim. Cred că în această 
direcție va trebui în viitor să pri
mim un sprijin concret din partea 
secției de învățămînt a municipiului".

studierii creării unor cluburi pe ra
mură de sport la atletism și înot. 
Cred că trebuie să trecem 
în mod neîntârziat Ia punerea în 
practică a acestei idei".

„EXISTA Șl O ALTA SOLUȚIE...

ÎNOTĂTORII de PERFORMANTĂ 
VOR PICA DIN CER !

NU

nu-

<..ne mărturisea maestrul sporttfluî 
Mihai Mitrofan în discuția noastră 
privind începuturile activității și 
metodele folosite în selecția sporti
vilor săi. La primele anunțuri prin 
presă și alte mijloace propagandisti
ce au început să vmă la bazin, des
tul de timid, cei dinții copii. Cei 
mai multi însă, cu deficiențe fizice, 
se prezentau Ia indicația medicilor 
și_ în ceea ce îi privește nu mi-am 
făcut prea mari iluzii. Numărul ce
lor care veneau în mod voluntar a 
fost mult mai mic și procentajul ce
lor selecționați a fost în consecință 
redus. Metoda centrelor sezoniere, 
pe timpul vacantelor, nu a dat rezul
tatele scontate și atunci a trebuit să 
creăm un centru permanent. înce
tul cu încetul, din copiii pe care 
i-am învățat să înoate am format și 
secția din cadrul clubului Petrolul ; 
printre ei s-au aflat CĂTĂLINĂ 
PĂNULESCU. DRAGOS ALDEA. 
NICOLAE BUTOI, MIHAI MANDA- 
CHE. MIHAELA GEORGESCU, DOM. 
NICA DUMTRU, performerii de 
astăzi.

Selecția — trebuie să v-o spun 
deschis — nu s-a făcut ca la carte. 
Firește, nu am putut neglija unele 
principii privind dezvoltarea morfo
logică sau flotabilitatea în apă, dar 
elementul determinant l-a constituit 
dorința copiilor de a practica acest 
sport, de a progresa continuu, și ati
tudinea (lucru la fel de important) 

lor.
ne-. 

. este 
trecut pe un plan secund. La noi, 
condițiile speciale — poziția perife
rică a piscinei — ne-au obligat să 
ne adaptăm situației. Ne-am orientat 
în primul rind spre acei elevi care 
făcind evidente sacrificii au venit 
regulat la bazin și au manifestat o 
deosebită conștiinciozitate în pregă
tire.

părinților față de activitatea 
Este un element ce nu trebuie 
ftlijat în genera] ; adesea, el

Este neîndoielnic faptul că, în 
mai cîțiva ani, înotul s-a dezvoltat 
în mod nesperat în orașul Ploiești. 
Cu fiecare an ce trece însă preten
țiile vor crește. Astăzi — primii 
campioni naționali, mîine — cine 
știe, campioni balcanici și poate 
chiar mai mult. Ne-au declaraf-o 
chiar ce; doi tehnicieni ai clubului 
Petrolul, care au marele avantaj de 
a lucra în cuplu, metoda cea mai 
indicată, după cum se tiare, față do 
condițiile existente în țara noastră : 
„nu ne putem mulțumi cu ce am rea
lizat, trebuie să facem mai mult, 
pentru că înotătorii de performanță 
nu ne vor pica din cer !“.

Cu actuala metodă de selecție, în 
centrul permanent de inițiere exis
tent la bazin, au ajuns să practice 
în mod regulat acest sport cel mult 
100—120 de școlari. Existenta a nu 
mai puțin de trei secții (Petrolul. 
Școala sportivă și Prahova) nu face 
decît să disperseze forțele tehnice, 
să constituie o frînă .în realizarea 
unui mai substantial salt cantitativ 
și calitativ. Iată deci că Si la Plo
iești selecția grupelor de perfor
manță nu poate fi despărțită de mo
dul în care este organizată întreaga 
activitate. Ce părere ău specialiștii 
în această privință ?

Gh. Manta, președintele clubului 
Petrolul ■ „Opinez pentru crearea 
unui centru unic. Alcătuirea unui 
colectiv de antrenori din cadrele 
existente, avînd în frunte un coordo
nator ar putea rezolva în condiții 
superioare lărgirea bazei de masă 
printr-o selecție continuă și serioa
să, asigurarea fiecărei categorii 
vârstă cu clemente talentate și 
perspectivă, pregătirea lor la nivelul 
celor mai înalte pretenții. De alt
fel. din dorința de a pune în prac
tică Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973 cu 
privire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului, Plenara 
C.J.E.F.S. Prahova din 14 aprilie și-a 
trecut in planul de măsuri problema

...este de părere Teodor Constanti- 
ncscu, prim-vicepreșertintele C.J.EF.S. 
Prahova. Am discutat în mai multe rîn- 
duri problema creării unui centru 
unic pentru a asigura înotului o se
lecție și o organizare la un nivel 
superior. Dar această soluție nu re
zolvă elementul TIMP PENTRU AN
TRENAMENT, hotărîtor în pregăti
rea tinerilor sportivi. Personal, cred 
că o mai bună alternativă ar fi cre
area unui liceu de specialitate în 
preajma bazinului. Avantajele sînt 
cunoscute și nu trebuie să insist a- 
supra lor. Pentru viitorul an școlar 
ne-am gîndit să grupăm toți înotă
torii |a o școală aflată în preajma 
bazinului. Aceasta nu va fi însă de
cît o etapă intermediară. In momen
tul cind secția de învățămînt a Mu
nicipiului Ploiești ne va sprijini în 
mod concret, visul antrenorilor noș
tri va prinde viață".

Planuri frumoase, intenții 
le, dar care trebuie 
tizate cît mai repede, 
cru este însă cert : la
mai mulți factori sînt deciși să con
tribuie (nu numai cu sfaturi) 
tinua dezvoltare a înotului, 
făptuirea unui puternic centru 
natației românești. în actuala fază, 
preocupările majore ale acestor oa
meni entuziaști vor trebui să se în
drepte spre PROCESUL DE S’L’"’- 
ȚIE. Folosind toate forțele tehnice 
și bazinele clin întreg orașul, solici- 
tînd un sprijin eficient din partea 
Organizației de pionieri șl a secției 
de învățămînt se va putea atrage în 
această vară Un mare număr de co
pii spre cursurile de inițiere. Cu o 
organizare superioară centrul ploieș
tean își va putea asigura selectînd 
cu grijă o bază de plecare mult mai 
solidă, garanție a unor viitoare suc
cese mult mai substanțiale.

Adrian VASILIU

lăudabl- 
concre- 

Un lu- 
Ploiești,
la con- 
la în- 

ai

de 
de

ECHIPELE LIC. 2 BRASOV9 (f) Șl LIC. SEBEȘ (b)

Aflux de participanți, duminică dimineață pe lacul Herăstrău, cu prilejul „Cupei Școlii sportive 1“ la ca
notaj Destinat copiilor și juniorilor concursul a fost încununat de reușită, atrăgînd la start aproape 300 de 
tineri schifiști și schifiste din 7 cluburi bucureștene. După cum am anunțat, trofeul pus în joc a fost cu
cerit de reprezentanții clubului organizator, care au realizat 146 de puncte, m timp ce canotorii de la C.S. Șco
lar clasați pe locul II au acumulat 96 p Iată un aspect din timpul competiției.

FINALA PE TARĂ A DINAMOVIADEI DE TIR a
Dinamoviada La tir, competiție 

sportivă de masă, a cărei etapă pe 
asociație a început încă în luna apri
lie. s-a încheiat zilele acestea 
disputarea întrecerilor finale. 
180 de concurenți, campionii asocia
țiilor sportive Dinamo, s-au reunit 
în Capitală pentru a-și desemna cîș- 
tigătorii într-o reușită întrecere or
ganizată de clubul sportiv Dinamo 
București. Buna pregătire tehnică a 
concurenților a prilejuit o finală 
reușită. în care o serie de țintași 
au obținut rezultate bune, ca, de 
pildă, Constantin Luca și loan Ioni- 
ță, care au fost trecuți pe foile de 
arbitraj cu 96 p. la proba de pistol, 
respectiv 95 p la pușcă.

Iată primii trei clasați : pistol : I.
C. Luca (Dinamo Reșița) 96 p (din
100 posibile), 2. N. Sain (Dinamo I 
București) 95 p, 3. P. Jurjițâ (Dina-

prin 
Cei

if.

mo Ilfov) 94 p. Pe echipe : 1. Di
namo Reșița, 2. Dinamo Victoria 
București, 3. Dinamo I București, 
Pușcă : 1. I. Ioniță (Dinamo Ploiești) 
95 p (din 100 posibile), 2. I. Enache 
(Dinamo Victoria București) 95 p, 3. 
Gh. Săvescu (Dlnamo Botoșani) 94 
p. Pe echipe : 1. Dinamo Buzău, 2. 
Dinamo Vrancea, 3. Dinamo Hune
doara. Clasament general : 1. A. S. 
Dinamo I București — cîștigătoa- 
rea Dinamoviadei la tir, ediția 1973. 
2. A. S. Dlnamo Sibiu, 3. A. S. Di
namo Brașov.

prof. MIHAI GURAN

EDIȚIA 1973 A „CUPEI OLIMPIA"

Simbătă și duminică va avea loo 
pe poligonul Tunari tradiționala com-

Campionatul de dirt-track a intrat In faza decisivă 

ALEXANDRU DATCU L-A ÎNVINS PE ION BOBlLNEANU 
etape, programată duminică la Sibiu: 
1. I. Bobîlneanu (Voința Sibiu) 43 p, 2- 
C. Volculescu (Met. Buc.) 42 p, 3. I. 
Marinescu (Met. Buc.) 33 p, 4—5. Gh. 
Sora (Met. Buc,), N. Rîureanu (Voința 
Sibiu) 32 p, 6—7. A. Datcu (Vagonul 
Arad), I. flchindelean (Voința Sibiu) 
28 p, 8. St. Nagy (Voința Sibiu) 23 p, 
9. A. Demian (Voința Sibiu) 19 p, 10. 
I. Ioniță (Met. Buc.) 17 p.

Deși se apropie de sfîrșit, campionatul 
republican de dirt-track nu a adus 
nici o clarificare în lupta pentru locu
rile fruntașe. Etapa desfășurată dumi
nică a complicat șl mai mult situația, 
mai ales că actualul campion al țării 
— Ion Bobîlneanu — a fost învins de 
arădeanul Alexandru Datcu, care prin 
această victorie a mal făcut un pas 
spre primele locuri. Iată cum arată 
clasamentul general înaintea penultimei

n

petiție anuală organizată de C. S. 
Olimpia. în program sînt prevăzute 
probe de armă liberă (60 f culcat și 
3x40 f), armă standard (60 f culcat 
și 3x20 f), pistol sport și pistol liber.

BATA MARE (prin telefon). — Prima 
etapă a campionatului național auto
mobilistic de viteză în coastă s-a con
sumat duminică. 60 de sportivi, înscriși 
în întreceri, au „atacat" cel mai greu 
traseu pe care au concurat vreodată : 
Gutinul. Timpul bun, asistența nume
roasă șl organizarea ireproșabilă au asi
gurat reușita acestei prime faze a com
petiției. Iată rezultatele : clasa sub 750 
cmc : i. Francisc Scheip (B. Mare) Tra
bant 601 — 8:20,4, 2. Stelian Orha (B. 
Mare) Skoda 8:29,4, 3. Szabo Arpad 
(B. Mare) Trabant 601 8:34,2; clasa 750 
— 1 000 cmc. 1. Nicolae Leu (Reșița) 
Flat 850 — 7:01,2, 2. Mircea Rusescu 
(București) Fiat 850 — 7:04,9, 3. Florian 
Bejan (Reșița) Flat 850 — 7:24,7; clasa 
looo — 1150 cmc : 1. Ion Anton (Bucu
rești) Dacia 1100 S — 7:02,8, 2. Valentin 
Topciu (București) Dacia 1100 S 7:03,3, 
3. Dumitru Novac (bucurești) Dacia 
1100 S — 7:08,0; clasa 1150 — 1 300 cmc: 
1. Laurențlu Borbell (Cluj) Renault 8 
Gordinf — 6:29,6, 2. Constantin Pescaru 
(Brașov) Renault 8 Gordini — 6:32.2, 3. 
Doru Stanciu (București) Renault 8 
Gordini — 6:39,5; clasa peste 1 300 cmc:
1. Marin Dumitrescu (București) BMW. 
2002 — 6:29,7, 2. Laurențiu Moldovan 
(Cluj) Fiat 124 F — 6:51,9, 3. Vasiie 
Szabo (București) Alfa Romeo 1600 — 
6:56,0. Clasament general: 1. Laurențiu 
Borbeli (Cluj) Renault 8 Gordini 6:29,6,
2. Marin Dumitrescu (București) BMW 
6:29,7, 3. constantin Pescaru (Brașov) 
Renault 8 Gordini 6:32,2.

T. TOHATAN, coresp?

S3 TORTE SPORTURILE !

După încheierea campionatului divizionar de popice

0 FORMULA DE ÎNTRECERE CARE A SOLICITAT
LA MAXIMUM ECHIPELE FINALISTE

SlNT NOILE CAMPIOANE
bistrița (prin telefon). înche

iate simbătă în localitate. întrece
rile turneului final al campiona
tului republican de handbal rezervat 
juniorilor și școlarilor au desemnat 
noile campioane ale țării. Ele sînt 
formațiile LICEULUI nr. 2 BRAȘOV 
— la fete și LICEUL 
băieți.

Proaspăta 
trenată de 
reușește să

SEBEȘ — la

feminină (an-
Dan llotnog)

campioană 
profesorul

. . recucerească titlul pier
dut anul trecut, dovedindu-se o echi
pă matură, bine închegată și cu o 
concepție de joc modernă. Campioa
na băieților, echipa Liceului Sebeș 
(antrenor — Florin Fleșeriu), pro
pulsată neașteptat în acest cam
pionat, a impresionat prin dirzenia 
jucătorilor săi, prin elanul cu care 
aceștia au abordat fiecare partidă 
din turneu.

lată, însă, configurația clasamcn- 
tr-’ort finale ale competiției : MAS- 

7 p — cani- 
juniori 

6 p ; 3. 
Viitorul 
4 p ; 6.

CCJLlN : 1. Liceul Sebeș 
pioatiă republicană de 
1973 ; 2. $c. sp. Ploiești
2 Brașov 5 p: 4. Șc. sp.3 - - .p: 5. Șc. sp. Craiova 

Iasi 3 p ;
FEMININ

campioană

pe 
Lie. 
Cluj 
Lie.

1. Liceul 2 Brașov 
republicană da 

niori pe 1973 ; 2. Șc. sp. 2 București 
8 p; 3. Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 
6 p : 4 Șc. sp. ~ , 7. 7
sp. Bistrița 2 p ; 6. Șc. sp. Hunedoa
ra 2 p. Titlurile 
cucerite de Mariana 
nr. 2 Brașov) cu 23 de goluri 
feminin 
Cluj) cu 
lin.

9 P 
iu-

I

5c.
Craiova 3 p ; 5. $c.
de golgeteri au fost 

lacob (Liceul 
la 

și Vasiie Avram (Viitorul 
41 de goluri la mascu-

TOMA — coresp. județean

Campionatul divizionar s-a în
cheiat duminică în moderna sală 
din stațiunea Neptun (Mangalia 
Nord) cu victoria meritată a echi
pelor Rapid București (f) și Con
structorul Galați (m), la capătul 
unor întreceri dîrze, prilejuite mai 
ales de echipele feminine. La a- 
tractivitatea partidelor a contribuit 
și noul sistem de desfășurare a 
actului final, cele trei formații fe
minine șl tot, atitea masculine an
grenate în lupta pentru cucerirea 
tricourilor de campioni disputîndu- 
și întîietatea în trei manșe, contra 
scor. Supuse unei asemenea formu
le maraton, protagonistele au fost ■ 
nevoite să facă uz de întregul lor 
arsenal fizic și tehnic, pentru a o- 
cupa un loc cît mai bun în clasa- 
/mentul final, în consecință, con
fruntările din cele patru zile de 
concurs au triat echipele după va
loarea și pregătirea 
vederea ultimului act 
tului divizionar.

efectuată în 
al campiona-

ACȚIUNEA DE ÎNTINERIRE A SELECȚIONATEI

După cum am menționat, ferovia
rele bucureștene și constructorii gă- 
lățeni au aliniat echipe omogene, 
detașîndu-se de adversarii lor cu 
un plus de precizie în lansarea bi
lei. Și încă ceva : pistele de joc 
fiind sensibile și făcînd astfel o mai 
mare priză cu bila, au solicitat din 
partea concurenților mai multă for
ță în lovituri. In aceste condițiuni 
n-au putut avea o comportare con
stant bună decît jucătoarele și ju
cătorii cu o pregătire fizică supe
rioară. La acest capitol s-au evi
dențiat elevele antrenorului Iuliu 
Varga din Oradea, care au cîștigat 
ultima manșă la un scor aprecia
bil, precum și sportivii de la Jiul 
Petriîa, debutanți într-o competiție 
de o asemenea anvergură, clasați 
însă înaintea unor echipe experi
mentate, ca, de pildă, fosta campi
oană a țării — Voința Tg. Mureș. 
O evoluție sinuoasă au avut forma
țiile feminine Voihța București și 
Voința Tg. Mureș, foste campioane 
naționale, care au pierdut puncte 
prețioase de Ia o manșă la alta.

Demnă de remarcat este prezența

unor elemente tinere în marea ma
joritate. a echipelor finaliste. Elena 
Irimia (Petrolul Băicoi), Gongyi 
Szucs (Voința Oradea), Elena Szipoș 
(Voința Tg. Mureș), Victor Miclea 
(Jiul Petrila), B. Fazekaș (Voința 
Tg. Mureș). D. Dumitrache (Con
structorul Galați) —. sînt numai 
cîteva nume care se anunță ca 
performeri de nădejde. De aseme
nea, se cuvine să subliniem fru
moasa comportare a componenților 
loturilor reprezentative de seniori 
și juniori (Cornelia Petrușca, Vasi- 
lica Pințea, Florica Filip, Elena 
Gonciar, Elena Bîrligea, Eugenia 
Holiesch, Maria Todea, Ilie Băiaș, 
Iosif Tismănaru, Cezar Lebădă, Va- 
leriu Piscoi, I. Stefucz, I. Bice, L. 
Martina ș.a.).

Nu putem încheia acest scurt co
mentariu fără a aminti, măcar în 
treacăt, că atît organizarea întrece
rilor asigurată de forul de resort 
și comisia județeană de speciali
tate, cît și arbitrajele au fost ire
proșabile.

Cornel POPA — coresp. județean

MASCULINE DE HANDBAL CONTINUĂ!

din tată 
în acest 
aceasta 

fi acela 
sezonul

După o surprinzător de lungă pa
uză (de fapt, dacă socotim tine, de 
Ia ultimul meci din cadrul turneu
lui olimpic.) selecționata masculi
nă de handbal a țării noastre rein
tră în circuitul marilor competiții 
internaționale, aliniindu-se la startul 
„Trofeului Iugoslavia”. Competiție 
cu vechime și frumoasă tradiție, 
această întrecere, organizată anual 
de federația de specialitate 
vecină și prietenă, stîrnește 
an un interes deosebit, și 
din două motive. Primul ar 
că disputa se situează în
premergător campionatului m'ondial. 
Mai precis cu 8 luni înainte de în
trecerea pentru titlul suprem, care 
va avea loc în R. D. Germană. A- 
poi, pentru că, ținînd seama de acest 
lucru, la startul „Trofeului Iugosla
via" și-au anunțat participarea une
le dintre cele mai bune reprezenta
tive din lume: România, deținătoa
rea titlului, Iugoslavia, locul III la 
ultima ediție, R. D. Germană, fina
listă Ia aceeași ediție. Suedia, locul 
VI, Ungaria, locul VIII și Uniunea 
Sovietică. Bună parte din aceste 
formații au obținut rezultate de va
loare și la J.O., unde Iugoslavia a cu
cerit medaliile de aur, România pe 
cele de bronz. R. D. Germană s-a 
clasat pe locul IV. iar U.R.S.S. pe 
locul V. Este deci în afara oricărei 
îndoieli că întrecerea care începe 
la 26 iunie, în orașul Bitola. se anun
ță drept una dintre cele mai echi
librate în ansamblul competițiilor 
internaționale ale anului 1973.

în aceste condiții și avînd în ve
dere și faptul că de la încheierea 
Jocurilor Olimpice nu a mai dispu
tat nici un meci internațional, mi
siunea selecționatei țării noastre 
este dintre cele mai dificile. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît, de o bună

bucată de timp, încă dinaintea ma
rii confruntări de la Miinchen, an
trenorul federal N. Nedcf șî secun
dul său Oprea Vîase au procedat Ia 
o structurală schimbare a lotului, 
acordînd, cu curaj, mult credit 
elementelor tinere. în acest sens 
nu ni se pare lipsit de interes fap
tul Că dintre echipele clasate pe 
primele șase locuri la J.O., repre
zentativa României a fost cea mai 
tînără, numărînd printre titularii 
săi cîțiva debutanți : Voina, Cosma. 
Tudosie, Stockl. Acțiunea a conti
nuat, motiv pentru care în sezonul 
de iarnă 1972/1973 atenția s-a con
centrat asupra pregătirii și rodirii 
selecționatei studențești a țării, care, 
confirmînd speranțele, a devenit 
campioană mondială, adueînd. în 
plus, satisfacția maturizării unora 
dintre tinerii componenți ai lotului 
reprezentativ.

Acum în vederea participării la 
„Trofeul Iugoslavia", țintind nu atît 
rezultatul imediat, cît mai ales con
tinuarea muncii de formare și ro- 
dare a unei echipe capabile să ape
re cu succes titlul cucerit la Paris 
în anul 1970, cei doi antrenori au 
titularizat tinerii verificați la J.O. 
— ta și pe cei cu care se duce 
această muncă de mai mult timp 
(Birtalan, Dan Marin, Orban) — 
promovînd mai departe alte ele
mente tinere : Vasiie Capră (22 de 
ani). Mircea Grahovschi (21 de apj)bi 
Iosif Wilisch (23 de ani) și Mircța 
Ștef (23 de ani). Așadar, se conturea
ză treptat o nouă echipă reprezen
tativă, care să poată lupta cu suc
ces la apropiata ediție a C.M. și, 
mai ales, la J.O. din 1976, de la 
Montreal, O echipă din care nu mai 
fac parte, de pildă, maeștrii emeriți 
ai sportului Gheorghe Gruia, a că
rui absență nu este ușor de suplinit,

Și

cu

Valentin Saniungi, Ion Popescu 
alții.

într-o discuție purtată recent 
antrenorul federal N. Nedef, acesta
ne declara că el are o totală încre
dere în capacitatea tehnică și tac
tică a elementelor tinere și. îndeo
sebi, în puterea lor de mobilizare. 
Din aceste motive, chiar dacă mun
ca de restructurare a echipei este 
dificilă și, poate, nu lipsită de unele 
Surprize neplăcute, are totuși fru
moase perspective. într-un anumit 
fel, aceste perspective se vor con
tura ceva mai precis la „Trofeul 
Iugoslavia", unde echipa noastră va 
întâlni, în ordine, selecționatele Un
gariei (26 iunie), R. D Germane (27 
iunie). Uniunii Sovietice (28 iunie). 
Suediei (30 iunie) și Iugoslaviei (1 
iulie). într-un cuvînt, aproape toată 
elita handbalului masculin mondial. 
După acest test, concluziile vor fi 
desigur, mai ample și — sperăm — 
mai optimiste.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI
DE CALIFICARE LA POPICE

de califi- 
de popice 
Săptămîna 
pe arene

Campionatul masculin 
care în divizia națională 
se apropie , de sfîrșit. 
trecută s-au desfășurat 
neutre partidele semifinale, în care
echipele angrenate în cursa pentru 
promovare eu evoluat tur-retur.

© Șase formații, care au mers 
din . victorie în victorie, s-au întîlnit 
în sala cu patru piste din Galați. 
Superiori din toate punctele de ve
dere, popicarii de la Dacia Ploiești 
au dominat copios întrecerile, în- 
vingîndu-și categoric adversarii. 
Pentru a vă face o imagine, iată 
cum arată clasamentul : 1. Dacia 
Ploiești 9 709 p.d., 2. Nicolina Iași 
9 212 p.d., 3. Constructorul Constan
ța 9 206 p.d., 4. Granitul București 
9 199 p.d., 5. Metrom Brașov 9 067 
p.d., 6. Mucavaua Molidul Suceava 
8 756.

© Disputele dintre echipele re
partizate în zona de la Cluj s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
1. Minaur Baia Mare 9 792 p.d., 2. 
Voința Aiud 9 604 p.d., 3. Flacăra 
Brașov 9 399 p.d., 4. ICIL Timișoara 
9 281 p.d., 5. Geamul Mediaș 9 020 
p.d., 6. U.R.A. Tg. Mureș 8 830 p.d.

Primele trei formații din fiecare 
grupă s-au calificat în finală. 
(E. FEHERVARI — coresp.).

ATLETISM. Tradiționala intîlnlre 
dintre selecționata județului Neamț și 
cea a Voievodatului Lublin (Polonia), 
desfășurată la Roman, s-a încheiat cu 
victoria gazdelor, care au cîștigat 15 
probe, față de cele 11 victorii ale ------
pețllor. cîteva rezultate : 1 500 m 
Viorica Neagu (N) 4:41,8: 100 m 
Marzena Viln (L) 12.4; 400 m (f): 
rlana Suman (N) 58,8; 100 m (b): 
Popa (N) 11,0; suliță (b): W. Tamas 
(L) 53,04 m; 1500 m (b) : E. Adămoaie 
(N) 4:00,2. • LA SIBIU, Carol Raduly 
a aruncat sulița la 76,94 m, cea mal bună 
performanță românească a anului. • 
LA REȘIȚA, în cadrul etapei județene 
a campionatului republican de seniori 
șl juniori, GHEORGHE MEGELEA a ob
ținut 70,06 m la aruncarea suliței. Adria
na Tațluc a sărit 1,65 m la înălțime. • 
TOT LA REȘIȚA s-a disputat șl finala 
de zonă a concursului republican de 
triatlon, copil cat. a II-a. S-au prezen
tat la start reprezentativele județelor 
Timiș, Arad, Mehedinți, Gorj, Prahova 
șl Caraș-Severin. Pe primele trei locuri 
— fete — s-au clasat : Silvia Comărni- 
ceanu (Prahova) 96 p, Anatolia Barna 
(Gorj) 90 p șl Eugenia Szucs (Caraș- 
Severin) 76 p; la băieți : Mircea Tandrău 
(Arad) 91 p, Ion Pescaru (Prahova) 
9o p, Vasiie Roșea (Prahova) 89 p.

BASCHET 
rilor consacrate sărbătoririi semicente
narului clubului Rapid, vineri -..^1 
amiază, la orele 18. va avea loc în sala 
Giulești o interesantă întîlnire de bas
chet feminin între fostele jucătoare ale 
formației feroviare (printre care Eva 
Ferencz. Antoaneta Sidea, Mioara Rădu- 
canu, Doina Lupan-Stărescu, Sofia Pe- 
trut, Hanelore Spiridon) și actuala e- 
chipă divizionară A. în deschiderea a- 
cestei atractive partide, lotul 
feminin de baschet va evolua 
joc demonstrativ.

CICLISM. în zilele de 29, 
si 1 iulie se va disputa pe velodromul 
Dinamo din Capitală întrecerea interna
țională dotată cu „Cupa ziarului Spor
tul". Și-au anunțat participarea cîte 6 
cicliști din Bulgaria, Cehoslovacia și 
Ungaria, precum și cei mai valoroși pis- 
tarzi din țara noastră. Programul cu
prinde : viteză turneu, urmărire pe 
echipe și cursa americană (29 iunie), 
1 000 m cu start de pe Ioc, urmărire in
dividuală, cursă de eliminare (30 iunie), 
viteză — eliminatorie, cursa italiană 
semifond (1 iulie).

LUPTE La sfîrșitul acestei luni, în zi
lele de 28. 29 și 30, vor avea loc ' 
Capitală întrecerile tradiționalului tur
neu internațional de lupte greco-romane 
șl libere al țării noastre. Iată lotul re
prezentativ de lupte greco-romane al 
României așa cum ne-a fost comunicat 
de antrenorul federal Ion Corneanu ; 
cat. 48 kg î Gh. Berceanu, c. Alexan
dru, I Gibu șl A. Tănase ‘ cat. 52 kg : 
N. Gingă. Șt. Gyongyosi. FI. Răduț și 
I. Viman ; cat. 57 kg : M. Dumitru, M. 
Boțilă. și Gh. Mareș ; cat. 62 kg : I- 
Păun, P. Arcadie, și I. Szabo : cat. 68 
kg : E. Hupcă, c. Vîrtosu, D. Popa, T. 
Horvath și D. Lucacela ; cat. 74 kg : 
V. Prențîu, A. Popa, I. Enache și N. 
Mihai ; cat. 82 kg : I. Gabor, I. Fiscu- 
teanu, I. Leca și R. Tîmpescu ; cat. 
9<) kg : N Neguț. D. Manea, Z. Sillak 
$i C. Bălan : cat. 100 kg : N. Martines- 
cu, V. Sablovschi și I. Vlad ; cat. 
-4-100 kg : R. Codreanu, I. iuga șl CI. 
Bordeianu. Lotul de lupte libere încă 
nu a fost definitivat.

0 tN SALA sporturilor din Sf. Gheor
ghe a avut loo meciul internațional de 
lupte greco-romane dintre reprezenta
tivele de juniori ale României și Unga
riei. Confruntările de la toate cele 10 
categorii au fost deosebit de disputate. 
In final, victoria a revenit echipei ro
mâne cu rezultatul de 6—4. Din forma
ția țării noastre s-au remarcat C. Ale
xandru (cat. 48 kg), V. Gabor (cat. 82 

tuș — N. Gingă 
(cat. 57 kg), P. 
V. Prențiu (cat. 
puncte.

15 
oas- 
<f) : 
(î): 

Ma
ni.

în cadrul manlfestă-

kg) — învingători prin 
(cat. 52 kg), I. Duliei 

și 
la

după-

național 
într-un

30 iunie

Și

în

Arcadie (cat. 62 kg) 
74 kg) — cîștlgători

MOTOGCLISM
Muscelului, de la __ „
Cîmpina, a fost duminică un adevărat 
furnicar. Mii de spectatori au ținut să 
vadă la lucru pe cei mai buni alergă
tori de motocros ai țării care se între
ceau în cadrul celei de a Vl-a etape a 
campionatului republican. La clasa re-

Din nou dealul 
marginea orașului

SPORTIVII DE LA STEAUA

zervată motoretelor Mobra, Ernest: 
Miilner, lider autoritar în clasament după 
5 etape, n-a cîștigat decît o manșă din 
cele două (din cauza unei defecțiuni) șl 
etapa a revenit lui Ion Lăncrăjan. Dis
putată — promițătoare, putem spune, 
pentru viitorul motociclismului de la 
noi — întrecerea rezervată juniorilor, 
în care de astă dată s-au impus Gh. 
Barbu șl Eduard Ducaci. Concursul la 
clasa 250 cmc a scos în evidență forma 
bună a trei alergători : Șt. Chițu, M. 
Banu șl Ad. Crîsbal. Șl de această dată 
Chițu a dominat ambele manșe — el a 
condus de la un capăt la altul cursele 
—, dar o foarte bună impresie a lăsat 
șl clmplneanul Banu. Alergător tenace, 
suplu, el a fost mereu în spatele Iul 
Chițu (manșa I) și tot pe locul n in 
manșa a Il-a, deși în aceasta a căzut și 
la un moment dat era pe locul 8. La 
clasa S00 cmc, reprezentantul Gorj ului 
— Paul Flllpescu — s-a „plimbat11 sin
gur In fața plutonului (în ambele man
șe), dovedindu-se în fapt „decanul11 ca
tegoriei. Iată și primii trei clasați : 125 
cmc, — X. I. Lăncrăjan (St. roșu Bra
șov), 2. E. Miilner (T. Zărnești), 3. D. 
Zainea (Loc. Ploiești); Juniori — 1. Gh.

Lucaci (T.
. .. _ _ . ______ : 230

cmc. — 1. Șt. Chițu (P. Cîmpina), 2. M. 
Banu (P. Cîmpina), 3. F. Szinte 
Zărnești); 500 cmc — 1. P. FilipescU
(I.T.A. Tg. Jiu), 2. C. Goran (P. Cim- 
plna), 3. T. Moașa (St. roșu Brașov).

ÎNOT In cadrul unui concurs des
fășurat la Reșița : Dietmar Wetterneck 
59,5 la 100 m liber și 4:44,3 ia 400 m li
ber ; Lavinia Donia 69,8 la 100 m liber 
șl 5:29,0 la 400 m liber; e> LA CLUJ, în... aur-T

. . . ---- . _ ---------- un
republican la 50 m liber 
înotînd distanța în 83,6 (v.

2.

Barbu (Loc. Ploiești), 2. E.
Zărnești), 3. I. Popa (T. Zărnești),

(T.

cadrul concursului „Delfinul de 
Anca Cimpeanu (10 ani) a stabilit 
nou record •
(categ. C). 
rec. 33,0).

POLO
Școlarul continuă
samentul grupei secunde a zzr..~___
tului național, avînd un golaveraj supe
rior echipei Vagonul Arad, care totali
zează același număr de puncte (7). în 
ultima etapă a primului tur sînt prq- 
gramate partidele Școlarul — Olimpia 
Oradea (sîmbătă 23 iunie, la ora 15. la 
ștrandul Tineretului) și Industria linei
Vagonul Arad 
amînat. Clasamentul

Formația bucureșteană C.S. 
t—uă să conducă în cla- 

a campiona-

Timișoara — Mureșul Tg. Mureș. Meciul 
yrgen". — crișul Oradea este

grupei :
1. Școlarul Buc. 4 3 1 0 25—10 7
2. Vagonul Arad 4 3 1 0 32—20 73. Crișul Oradea 4 3 0 1 37—18 64. Mureșui Tg. Mureș 4 1 0 3 16—30 2
5. Olimpia Oradea 4 1 0 3 16—32 26. Ind. linei Timiș 4 0 0 4 17—33 0

final al® A LUAT sfîrșit turneul final al 
campionatului Capitalei la juniori mici. 
Clasament : 1. Școala sportivă nr. 2 (an
trenor Gh. Dumitru) 10 p 2. C S. șco
larul (antrenor A. Zahan) 6 p, 3 Șc. 
sp. nr. i (antrenor p. Kroner) 6 p. 4. 
Dlnamo 4 p, 5. Rapid 4 p, 6. Progresul 
0 p. Primele trei clasate se califică în 
turneul final ai campionatului național.

81 duminica 24 iunie este programată 
Intllmrea derby a campionatului națio
nal (grupa I), care oDune formațiile 
Rapid și Dlnamo. Arbitrul partidei- dr. 
Ion Drăgan.

SCHI Duminică s-a desfășurat,
intr-un decor cu adevărat... hibernal, 
(a nins intens, iar temperatura a cobo- 
rît sub zero grade), etapa a doua a con
cursului dotat cu „Cupa Valda Albă”. 
Sportivii (seniori, juniori și senioare) 
s-au întrecut în cadrul a două probe 
de slalom special. Iată rezultatele înre
gistrate — seniori : 1. Dan Criste-, (Di
namo) 61.4, 2. Dorin Munteanu (C.S.U. 
Brașov) 62,6. 3. Alexandru Manta (A.S A. 
Brașov) 65,8, 4. Nicolae Barbu (Dinamo) 
65,9, 5. Marin Focșăneanu (C.S.O.S.) 66,8. 
6. Ion Bobit (Dinamo) 67,6; juniori :
1. Nandor Szabo (Dinamo) 69,6, 2. Iu
lian Șartoan (C.S.O.S.) 73,0, 3. ștefan
Golu (Șc. sp. Brașovla) 80,6; tete : 1.
Claudia Mihăilescu (Șc. sp. Brașov) 75,6,
2. Daniela Uncrop (Dinamo) 82,0. 3 Ro
xana Cocișiu (Șc. sp. Brașovla) 83,7. Ur
mătorul concurs se va desfășura dumi
nică, tot pe Valea Albă, șl va fi intitu
lat „Cupa clubului sportiv orășenesc 
Sinaia".

s

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA SE ACȚIONEAZĂ MAI PROMPT
(Urmare din pag. 1) dețean, Comitetul județean U.T.C., 

Consiliul județean al Organizației 
pionierilor, C.J.E.F.S. Constanța și 
ziarul „Do’orogea nouă") se aflau în
că în faza omologării rezultatelor 
pentru desemnarea cîștigătorilor con- 
eutsului. Cu realizări deosebite se 
prezentau, însă, școala din comuna 
Peștera (unde — prin posibilități lo
cale și cu concursul comitetului co
munal de partid — s-a construit o 
frumoasă sală de gimnastică), Școala 
generală nr. 1 din Ovidiu (de ase
menea cu o sală de gimnastică), 
școlile din comunele Saraiu, Dulghe- 
ru, Tepeș Vodă, Chirnogeni, Glrliciu, 
Școala generală nr. 1 din Cernavodă 
și Liceul nr. 1 din Medgidia.

Tot la data vizitei noastre am gă
sit definitivat (de către C.J.E.F.S 
în colaborare cu Inspectoratul școlar 
județean. Comitetul județean U.T.C. 
și Consiliul județean al Organizației 
Pionierilor) un amplu și minuțios 
program privind organizarea activi
tăților sportive de vacanță (pentru 
elevii ce ver rămîne în localitățile 
lor), precum șl în taberele centrale 
și locale ce vor ființa In cursul a- 
cestei veri pe litoral.

NOI COTE DE CALITATE 
PERFORMANȚELOR 

SPORTIVILOR DOBROGENI
Deși din preocupările factorilor 

locali n-a lipsit nici sportul de per
formanță — lui fiindu-i rezervat un 
larg capitol în planul de măsuri co
mun adoptat de plenara C.J.E.F.S. 
— timpul a fost prea scurt pentru a 
se putea realiza progrese sensibile. 
Este de menționat, totuși, promova
rea în prima divizie de rugby a Chi
miei Năvodari și clasarea pe locul 
trei în campionatul rugby.știlor ju
niori a echipei Farul, performanțe 
care confi. mă interesul și sprijinul 
deosebit acordate acestui sport băr
bătesc pe meleagurile dobrogene. 
După cum pot. fi, de asemenea, re
levate rezultatele din ce în ce mai

bune în competițiile republicane ale 
reprezentanților școlilor sportive din 
Constanța. încep, totodată, să dea 
roade măsurile de consolidare a sec
țiilor de lupte și box, 
care județul Constanța 
o adevărată tradiție.

voarea exercițiului fizic și sportu
lui. Aceluiași scop îi sînt consacrate 
și manifestările sportive — cu carac
ter variat — care au devenit obiș
nuite pe stadionul „1 Mai“ din Con
stanța înaintea sau în pauzele me
ciurilor de fotbal.

O ATENȚIE DEOSEBITĂ 
SPORTULUI ȘCOLAR

Legat de aceste manifestări, 
care elevii au avut adesea un 
de frunte, dar — firește — si

sporturi în 
șl-a format

Desigur, activitatea tie educație 
fizică și sport din județul Con
stanța nu a atins încă stadiul

AU CÎȘTIGAT „CUPA de a fi pe deplin mulțumi
toare. Există încă suficiente laturi 
ale el rămase în urma cerințelor și 
a posibilităților create, sau care pre
zintă neajunsuri și deficiențe. Mai 
sînt unități școlare (Liceul din Ne
gru Vodă, Liceul agricol din < 
navodă. Școala generală din comuna 
Nicolae Băleescu) și asociații sportive 
din întreprinderi și instituții care 
— în pofida exemplelor existente la 
tot pasul — nu s-au aliniat cotei 
generale de efervescență ce se mani
festă astăzi — pe plan sportiv — în 
județ și care așteaptă încă impulsuri 
din afară. Se face, pe de altă parte, 
necesară urmărirea mai atentă a în
deplinirii măsurilor preconizate pen
tru revitalizarea activității sportive 
la sate, ca și a acelora vizînd ridi
carea standardului valoric al echi
pelor constănțene la unele jocuri 
sportive.

Oricum, însă, ceea ce s-a realizat 
pînă acum — printr-o reală și strînsă 
colaborare între toți factorii respon
sabili. sub " 2.'_____
sprijinul generos al comitetului ju
dețean de partid — constituie un în
ceput promițător pentru îndeplinirea 
integrală a planului de măsuri adop
tat pe olan local. Sîntem convinși 
că entuziasmul ce se manifestă acum 
atît. de pregnant nu va scădea în in
tensitate. că atît Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, cît și 
factorii cu care el colaborează ..vor 
depune eforturi și mai susținute în 
activitatea lor consacrată transpune
rii în viață a sarcinilor trasate de 
partid mișcării noastre sportive.

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
A PLECAT LA „TROFEUL IUGOSLAVIA

Teri a plecat în Iugoslavia echipa 
reprezentativă feminină de handbal. 
Selecționata noastră va lua parte la 
,.Trofeul Iugoslavia", care urmează 
să se desfășoare în localitatea Som- 
bor. Au făcut deplasarea, printre 
altele : Elisabeta Ionescu si Lidia 
Stan (portari), Simona Arghir, Doina 
Cujucaru, Cristina Metzenrath-Petro-

viei. Terezia Popa, Doina Furcoi, 
Magda Mikloș, Irene Oancea. Antre
norii lotului sînt Gabriel Zugrăvescu 
și Simion Pompiliu.

Azi, în cadrul primei etape a tur
neului, handbalistele românce vor în- 
tiini selecționata Iugoslaviei, urmînd 
să joace, in continuare cu Norvegia, 
Iugoslavia B, K.D.G. și Ungaria.

Câlin ANTONESCU

W. Stockl, ce! mai tinăr dintre re
prezentanții „noului val“, în plină 

acțiune.

FEDERAȚIEI" LA CĂLĂRIE
Pe hipodromul din 

cheiat, după trei zile 
dispute, întrecerile .. . .
ției" la călărie. Ultima probă, cea pe 
echipe, s-a desfășurat în fața unui 
public numeros și s-a soldat eu vic
toria călăreților de la Steaua, care 
au avut un număr mai mare de cai. 
Iată clasamentul probei (2 manșe) i 
1. Steaua 4 p. penalizare (D. Velea 
cu Piersic și Sagyia, I. Popa cu 
Goia, D. Loneanu cu Chipăruș și 
Mister, D. Popescu cu Sonor), 2. 
C.S.M. Iași 13 1/4 p. (Cioconda Pîn- 
zaru cu Brad si Lăcătuș, P. Mazilu 
cu Argint , II, M. Silvestru ou Antom 
și C. Cormănescu cu Stelica), 3. 
C.S.M. Sibiu 21 p, 4. Dinamo Bucu
rești 23 1/2 p, 5. A.S.A. Cluj 34 1/2 
p. Clasamentul general al „Cupei 
federației" : 1. Steaua 281,75 p, 2.
C.S.M. Sibiu 220,80 p, 3. C.S.M. Iași 
219,65 p.

In încheierea programului, iubito
rii sportului echitației din Iași au 
asistat la o spectaculoasă 
obstacole — la șase bare 
de concurs) cîștigată de 
tantul clubului Steaua D. 
calul Sonor. Pe locurile
s-au situat : V. Demian
Buc.) cu Guran. Al. Bozan (C.S.M.
Sibiu) cu Baiazid și I. Popa (Stea
ua) cu Goia.

Iași s-au în
de interesante 

„Cupei federa-

probă de 
(în afară 
reprezen- 
Velea, cu 
următoare 

(Dinamo

D DIACONESCU — 
coresp. județean

la 
rol 

.. — ----,„. în
afara cadrului lor, s-a făcut simțită 
o vie preocupare pentru sportul șco
lar. în toate ipostazele lui. Planul 
de măsuri al inspectoratului școlar 
județean — întocmit pe baza celor 
ale M.E.I. și . C.J.E.F.S., prelucrat 
apoi și adaptat la specificul și con
dițiile fiecărei unități de învățămînt 
'— a constituit, din acest punct de 
vedere, un prețios îndreptar, un pro
gram de acțiune pentru toți direc
torii <le școli, profesorii de educație 
fizică și celelalte cadre didactice. Pe 
această cale s-a reușit a se produce 
nu numai înviorarea orelor de edu
cație fizică (destul de statice — în 
general — pînă acum cîtva timp) și 
generalizarea gimnasticii zilnice, ci 
și impulsionarea activității sportive 
propriu-zise a elevilor, care a devenit 
mai amplă și — totodată — mai variată 
Exemple edificatoare în acest sens Ie 
constituie Liceul nr. 4 și Școlile gene
rale nr. 19 și 25 din Constanța, Li
ceul nr. 1 din Medgidia, liceele din 
Năvodari sî Băneasa. școlile generale 
din Hîrșova și Dulgberu..

în vederea realizării mai multor 
terenuri și amenajări simple pe lingă 
școli, îndeosebi în mediul rural, cit 
și a bunei întrețineri a celor exis
tente. a fost inițiat concursul „Pen
tru cea mai frumoasă bază sportivă". 
La dala vizitei noastre, organizatorii 
concursului (Inspectoratul școlar ju-

directa îndrumare si cu



Pentru participarea la „Cupa Balcanică" a echipelor de tineret
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REPREZENTATIVLOTUL NOSTRU
IUGOSLAVIAA PLECAT INPRIMELE 8 MECIURI!

Turneul final al campionatului republican

32 DE GOLURI ÎN
Duminică, la Galați și Sighișoara, 

au avut loc primele meciuri din ca
drul turneului 
lui republican

RAPID —

CAMPIOANA IN MARE FORMA
final al campionatu- 
de juniori.
SCOR „FLUVIU"

„Portul Roșu" aiiPe stadionul 
fost programate partidele grupei a 
Il-a. Primul meci a opus echipele 
Metalul București și Liceul tnr. 1 
Caracal. Scor : 6—1 (4—0) pentru
bucureșteni. După un. început echi
librat, ’ metalurgiștil au pus stăpî- 
nire pe joc, mareînd prin Prodan 
(2), State (2), Huia șl Toma (din 
11 m), respectiv Petrache. In conti
nuare, s-au întîlnit F.C. Constanța și 
F.C. Argeș. Scor : 2—2 (0—0). A fost 
un meci frumos, de bun nivel teh
nic. Au marcat : Grecu (2) pentru 
constănțeni, respectiv Zamfir șl 
Aurelian.

Partidele primei grupe s-au des
fășurat pe stadionul Dunărea. 
Rapid București n-a avut, practic, 
adversar, surclasînd pe Viitorul Vas
lui. Scor : 10—0 (3—0). Au marcat 1 
Catrina (3), Rîșniță (3), C. Gabriel 
(2), Bojoacă și Cuharec (ultimii doi, 
autogoluri). Un adevărat derby al 
grupei a fost Dinamo București — 
Liceul de fotbal Bacău. Scor : 1—0 
(1—0) pentru Dinamo. (T. SIRIOPOL 
— coresp. județean)

Meciurile din grupa de la Sighi
șoara s-au jucat pe o vreme frigu
roasă și s-au soldat cti rezultate 
scontate. Iatâ-le i U.T.A. — Corvi
nul Hunedoara 1—0 (1—0). A mar
cat ! Petrișor. Școala sportivă Sinaia 
— Lemnarul Tg. Mures 3—0 (0—0). Au 
marcat: Neagu (2) și Căprioru. Vic
torie fără emoții a sinăienilor.

în cadrul grupei a III-a s-au !n- 
tîlnit i A.S.A. Tg. Mureș ■ 
nul Arad 2—0 (0—0). Âu
Gherghely și Sas. Ultima partidă i 
„U“ Cluj — „U“ Craiova II 
(1—0). NegrUțiu (2), Cîmpeanu 
Popa sînt autorii golurilor pentru 
echipa clujeană, campioana din a- 
nul trecut. (I. TURJAN — coresp.)

Vago- 
înscris

4—0
și

Astăzi vor avea loc următoarele 
meciuri. La Galați : Viitorul Vaslui 
— Dinamo București, Rapid — Li
ceul de fotbal Bacău, F.C. Argeș — 
Liceul nr. 1 Caracal și F.C. Con
stanța — Metalul București. La Si
ghișoara : Șc. sp. Sinaia — Corvinul 
Hunedoara, Lemnarul Tg. Mures — 
U.T.A., A.S.A. Tg. Mureș — „U“ 
Craiova II și Vagonul Arad — „U“ 
Cluj.

In actualitate taberele estivale

BABEMURI MINIMALE PENTBO
TINEB1I SELECȚIONAȚI

în ansamblul eforturilor vizîndIn ansamblul eforturilor vizînd ridica
rea necontenită a valorii fotbalului ro
mânesc se înscrie și organizarea, an 
de an, a taberelor de pregătire cu par
ticiparea celor mai valoroase elemente 
crescute în cluburile și asociațiile spor
tive, în centrele de copil și juniori, în 
unitățile de învâțămînt cu profil (școli 

• sportive, licee de fotbal etc.).
Anul acesta vor exista cinci asemenea 

tabere organizate de F.R.F., Ministerul 
Educației și învățămîntului și Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor. Ele 
vor fi organizate pe grupe de vîrstă, 
în asa fel îneît să permită totodată o 
selecție cit mai riguroasă. Astfel, pentru 
cele două grupe de juniori — născuți 
după l august 1955 și după 1 august 
1956 - gazdă va fi orașul Rm. Vîlcea. 
Această tabără își va începe activitatea 
în luna august și va cuprinde jucători 
nominalizați din timp de către cluburi 
și F.R.F., cei care s-au remarcat în 
campionatul republican de juniori și 
mai ales la turneul final al acestei com
petiții. Primele zile de tabără vor fi re
zervate unor jocuri de selecție pentru 
ambele grupe, după care vor rămîne 
doar cîte 20 de juniori din fiecare grupă. 
Din acești juniori se va forma nucleul 
viitoarelor reprezentative u.E.F.A. I 
și ii.

Ministerul Educației șl învățămîntului 
organizează o tabără la Toplița. la care 
vor participa 100 de juniori mici (năs
cuți după 1 august 1956). Tot M.E.1. va 
organiza, la Făgăraș, tabăra-competițle 
„Criteriul școlilor sportive". Vor fi pre
zente 10 echipe cu cîte 15 jucători. Pen
tru această categorie de vîrstă (copii 
născuți după 1 august 1957). F.R.F. va 
convoca la Snagov, în luna iulie, 8o de 
tinere speranțe. In sfîrșit, ultima acțiune 
este ..Cupa speranțelor", ai cărei tur
neu final va avea loc pe litoral.

Aceste acțiuni ne obligă să revenim 
asupra mănunchiului cie calități pe care 
trebuie sâ-1 aibă Jucătorul recomandat 
și selecționat pentru marea performan
ță de mîine. în ultimii ani, fotbalul

mondial a căpătat unele caracteristici de 
care este absolut necesar să ținem sea
ma In munca de selecție și pregătire. 
Atingerea parametrilor superiori va fi 
posibilă numai prin selecționarea jucă
torilor cu o DEZVOLTARE FIZICA 
MONIOASA, pe baza căreia se 
educarea calităților motrice.

Din păcate, nu se ține seama de 
sul dezvoltării fotbalului. Pregătim Ju
cători unilaterali (cu execuții numai 
pentru atac sau numai pentru apărare), 
și, mai ales, cu o slabă capacitate de 
efort și o greșită înțelegere a jocului 
(complicarea acestuia, lipsă de angaja
ment total pe parcursul meciului), op
tică total greșită. O analiză a actualei 
promoții a lotului național Qe juniori 
ne arată că ignorîndu-se anumiți para
metri (talie, viteză, rezistență) am avut 
dificultăți în întîlnirile susținute în pre
liminarii și la Turneul U.E.F.A., difi
cultăți depășite doar printr-o organizare 
mal judicioasă a jocului, printr-o dă
ruire mai mare a majorității componen- 
ților echipei sau prin rularea număru
lui maxim de jucători de schimb per
mis.

Pentru eliminarea lipsurilor semnalate 
și pentru ca promovările să fie efec
tuate cu mai mare eficiență, ne-am pro
pus ca îti taberele de pregătire pentru 
juniori să nu fie admiși decît jucătorii 
care îndeplinesc următoarele haremuri 
minimale î talie “ 172 cm ; viteză 
30 m “ 4 sec. 2/10; execuții bune, să 
acționeze constant în atac și apărare ; 
3 000 m s= 11 minute.

Fără îndoială că aceste cerințe mini
male nu vor fl suficiente pentru reali
zarea unui jucător de clasă. Ele vor 
constitui. însă, puncte de plecare pentru 
antrenori, vor contribui la mărirea exi-, 
genței atît de necesară în această etapă 
a formării unul jucător.

prof. CONSTANTIN ARDELEANU 
antrenor federal

MARGINALII LA PENULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1) pentru 

suspi-

ajuns. Adică, să fi cuprins etape 
complete, în care fiecare meci să se 
dispute la locul său din programul 
general. Greșeala inițială a Comisi
ei de competiții a F.R.F. a fost că a 
amînat meciul Dinamo — C.F.R. 
Cluj din 6 iunie, pentru ca ferovia
rii să susțină un meci amical în 
R.F.G. Regulamentul de organizare 
a activității fotbalistice, adoptat în 
1972, prevede la articolul 76 : „In 
cazuri de forță majoră, apreciate ea 
atare de comisiile organizatoare, 
jocurile oficiale pot fi aminate pen
tru altă dată, anunțîndu-sc in timp 
util atît echipele, cit și arbitrii. 
Jocurile aminate... vor putea fi 
programate de comisiile com
petente în zilele de lucru, în 
cel mult 10 zile de la data 
amînării sau nedisputării jo
cului și în nici un caz după ter
minarea turului și respectiv returu
lui campionatului". Prin urmare, 
meciul Dinamo — C.F.R. Cluj a fost 
reprogramat neregulamentar, la 
mai mult de 10 zile și după termi
narea campionatului. Pentru, ca 
cele două echipe concurente la ti
tlu să dispute ultimul meci în a- 
ceeași zi a fost apoi amînat și me
ciul U.T.A. •— Universitatea Craio
va, fără motivele de forță majoră

cerute de regulament, dar 
a se feri campionatul de 
ci uni.
Deși ambele amînări 

în contradicție cu 
campionatului, ele se 
pentru că au avut la 
intenții. Existau însă 
mai bune, la care comisia de com
petiții a F.R.F. nu s-a gîndit. De 
exemplu, disputarea „sferturilor de 
finală" ale Cupei (din care lipseau 
și Dinamo și C.F.R. Cluj) în locul 
unei etape de campionat ('13 sau 17 
iunie), în aceeași zi cu restanța ce
lor două echipe» în acest fel, re- 
programarea restanței ar fi fost și 
perfect regulamentară și echitabilă 
și nu s-ar fi ajuns nici la amînârea 
meciului U.T.A. — Universitatea 
Craiova, care s-ar fi disputat după 
restanța incriminata, o dată cu în
treaga etapă a 29-a.

Surprinde însă faptul că preocu
parea pentru punerea echipelor în 
condiții egale de întrecere nu se 
manifestă la toate eșaloanele. Ast
fel, în seria I a Diviziei B, Concu
rează la primul loc în clasament 
Politehnica Iași și Metalul Bucu
rești care, cu două etape înainte 
de final, se află la egalitate de 
puncte. De ce —• întrebăm noi — 
F.R.F. nu manifestă grilă ca aceste 
două echipe să-și dispute meciurile, 
evident decisive în actualele con-

produss-au 
regulamentul 

pot admite 
origine bune 
soluții mult

diții, în același timp 1 De ce Me
talul este pus să joace mîine me
ciul s&u cu Știința Bacău 7 în acest 
fel, ieșenii vor cunoaște dinainte 

' ‘ lor concu-
un avan- 
meciul de 
Metalului 
sau ca și 
tot mîine

rezultatul principalilor 
renți. ceea ce constituie 
taj. Normal ar fi fost ca 
duminică, din Cupă, al 
București să fie amînat 
Politehnica Iași să joace

Pașcani. Or, 
de 

metalurgiștii

partida sa cu C.F.R. 
așa cum a procedat comisia 
competiții a F.R.F., 
buCureșteni sînt de două ori deza
vantajați : mai întîi pentru motivul 
arătat (adversarul lor direct le cu
noaște dinainte rezultatul, ceea ce 
la Divizia A s-a căutat să se evite) 
și apoi pentru că sînt puși să joa
ce la trei zile după meciul de cam
pionat 
pa lui 
tocmai 
pentru 
pentru 
în cea

Se poate încerca explicarea aces
tor programări neinspirate prin 
lipsa datelor de calendar. Și, în- 
t.r-adevăr, acest final de sezon este 
supraaglomerat, înghesuit. Dar, cine 
se scuză, se acuză... Cu atît mai 
mult, deci, nu trebuie să trecem 
cu ușurință peste problema calen
darului competițional, a datelor pe 
care le putem avea la dispoziție...

anterior. Prin urmare, echi- 
Paul Popescu are de plătit 
pentru... performanțele sale, 
faptul că este și în cursa 
promovare în Divizia A și 
pentru „Cupa României" I

...Pe un teren secundar de la ,,23 
August". E ora prînzului. Scorul 
„miuței” apărarea — înaintarea e 
4—4. îl abordăm pe antrenorul Ion 
Voica, ce răspunde de lotul de ti
neret pentru Balacâniadă împreu
nă cu antrenorul Cornel DrăguȘin.

— Ultimele impresii?
— Finalul acesta „tare1* de cam

pionat ne-a pus la grea încercare 
în privința selecționării. Ținînd 
cont de interesele cluburilor, am 
reușit totuși să formăm o echipă 
care să ne poată reprezenta onora
bil. Am lucrat mult cu ea în timpul 
scurt pe care l-am avut la dispo
ziție, toate antrenamentele fiind de 
intensitate sporită.

— Cine sînt aleșii ?
— Popa (Farul), Negru (,,U“ 

Cluj) — portari; Gașpar (C.S.M. 
Reșița), Moisescu (F.C. Argeș), Po- 
rațchi („U“ Cluj), Grigoraș (Rapid), 
Purima (U.T.A.j. Caramitru („U‘‘ 
Craiova), Gali (Sportul studențesc) 
— fundași ; Dumitriu IV (Steaua),

Ștefănescu (Steaua), Mihalache 
(Sportul studențesc) — mijlocași ; 
Crișan (Minerul Baia Mare), Ene 
(Rapid), Istrătescu (Petrolul), Pău- 
neseu (;,U‘ Craiova), Georgescu 
(Sportul studențesc) — atacanți.

După antrenament, masa, odihna 
de după-amiază, o plimbare, pre
gătirile de ultimă oră au comple
tat programul de ieri al lotului care 
va reprezenta țara noastră la a 
Vl-a ediție a „Cupei Balcanice" 
pentru tineret. După cum am a- 
nunțat, România face parte din 
grupa A, alături de Iugoslavia, cîș- 
tigătoatea ediției precedente, și de 
Grecia. Jocurile se vor disputa sis
tem campionat, înccpînd de la 19 
iunie, urmînd ca echipele clasate 
pe primul Ioc în grupe să-și dispute 
finala competiției la Skoplje, iar 
ocupantele pozițiilor secunde locu
rile III—IV, la Kumanovo.

Lotul a părăsit aseară Capitala, 
plecînd cu trenul spre Skoplje. 
(G. R.).

Programul echipei noastre este următorul :
21 iunie, la Priștina : Iugoslavia — România
23 iunie, la Bitolia : Grecia — România

MÎINE, MIERCURI

ÎN CAPITALĂ DOUA MECIURI

CLASAMENTUL

Un aspect din jocul de la Cluj: la o centrare a feroviarilor clujeni, portarul Suciu boxeazft balonul, îrilătu- 
rina pericolul. Foto ; Andrei LUCA-Cluj

s-au Încheiat Întrecerile campionatului diviziei c

• Stadionul 23 August, ora 17,30 : 
Sportul studențesc — Jiul (Divizia 
A) ; ora 19,15 : Steaua — Steagul 
roșu (Divizia A) ;

• Terenul Steaua, ora 10 : Steaua
Steagul roșu (tineret-rezerve) ;

• Stadionul Politehnica, ora 11 '.
Sportul studențesc — Jiul (tineret- 
rezerve) ;

• Stadionul Metalul, ora 17,30 : 
Metalul — Știința Bacău (Divi
zia B).

CAMPIONATULUI

ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE
1. Petrolul 29 15 8 6 51—25 38
2. Dlnamo 29 14 7 8 48—31 35
3. Steaua 29 14 5 10 57—33 33
4. Cluj 29 15 3 11 47—34 33
5. Steagul roșu 29 13 4 12 32—28 30
6. F.C. Constanța 29 13 4 12 44—41 30
7. C.S.M. Reșița 29 12 6 irN3—44 30
8, U.T.A. 28 12 5 11 26—23 29
9. Univ. Craiova 28 !3 2 13 43—44 28

1Q. F.C. Argeș 29 11 6 12 31—34 28
11. Sportul stud. 29 10 7 12 36—49 27
12. A.S.A. Tg. M. 29 10 6 13 36—51 26
13. Sport Club Be. 29 11 2 16 41—59 24
14. Rapid 29 9 5 15 39—43 23
15. Jiul 29 10 3 16 29—45 23
16. C.F.R. Cluj 29 9 5 15 32—48 23

ÎN UNELE SERII, LIDERELE Șl OCUPANTELE ULTIMELOR

LOCURI AU FOST DECISE IN ETAPA FINALA

IN DIVIZIA B
îritrucît echipele Metalul Bucu

rești și Chimia Rm. Vîlcea vor juca 
dumifiîcă în sferturile de finala ale 
„Cupei României11, partidele Me
talul București — Știință Bacău și 
Ceahlăul P. Neamț — Chimia Rm. 
Vîlcea, din etapa a XXlX-a a cam
pionatului Diviziei B — seria I, se 
vor disputa mîine, de la ora 17,30.

Simbătă, in „Cupa României"
CONSTRUCTORUL GALATi

SPORT CLUB BACĂU
. în urma acordului 
tre cele două cluburi, partida Con
structorul Galați — Sport Club 
Bacău, din cadrul sferturilor de fi
nală ale. „Cupei României11, vâ a- 
vea loc sîmbătă, în Capitală, pe 
stadiondl 23 August, de la ora 17.30.

intervenit în-

TRAGEREA
LOTERIEI

IN OBIECTE

O dâtă cu disputarea etapei a XXVI-a s-au încheiat întrecerile 
campionatului Diviziei C, ediția 1972—1973, competiție la care au parti
cipat 168 de echipe. A fost o confruntare dificilă, care a solicitat divizio
narelor un efort susținut pe parcursul întregului campionat. In cîteva din
tre cele 12 serii, cîștigătoarele precum și formațiile care vor retrograda, 
au fost decise duminică, în ultimele întîlniri, ceea ce dovedește dîrzenia 
cu care echipele și-au disputat șansele în acest campionat. Capii de serii 
vor participa la barajul Diviziei B, iar ocupantele locurilor 13—14. din 
fiecare serie, vor retrograda în campionatele județene.

Pentru barajul Diviziei B s-au calificat — conform regulamentului ac
tual — C.S.M. Suceava, Viitorul Vaslui, Caraimanul Bușteni, Constructo
rul Galați. Celuloza Călărași, Flacăra Moreni, Minerul Motru, Mureșul 

Tractorul

(Corespondenți ; Gh. Arsenie, N. Fu- 
cigiu. R. Avram, S. Nace, D. Aldea, Tr. 
Enache și I. Cioboată).

1. CONSTRUCTORUL GALATI
26 16 6 4 48—20 38

2. Oțelul Galați 26 12 6 8 23—19 30
3. Chimia .Brăila 26 11 7 8 38—30 29
4. I.M.U Medgidia 26 11 7 8 34—33 29
5. Portui Constanța 26 10 7 9 35—24 27
6. Marina Mangalia 26 11 5 10 27—24 27
7. Cimentul Medg. 26 9 £ 9 27—25 26
8. Viitorul Brăila 26 10 5 11 42—39 25
9. Electrica C-ța 26 11 3 12 29—27 25

10. Dunărea Tulcea 26 11 3 12 30—32 25
11. Granitul Babadag 26 7 11 8 30—44 25
12. Știința C-ța 2'i 7 9 10 30—31 23
13. Ancora Galați 26 8 5 13 23—43 21
14. Comerțul Brăila 26 3 8 15 15—40 14

9. Răsăritul Caracal
10. Chimia Găești
11-. Unirea Drăgășani
12. CFR Roșiorii de V. 26
13. Recolta Stoicănești
14. Textilistul Pit.

SERIA a

26
26
28

26
26

6
6
7
8
5
4

Vll-a

Deva, Arieșul Turda,
Brașov.

Victoria Cărei, Gaz metan Mediaș Și SERIA a V-a

SERIA I

I.T A. Iași — C.S.M.
(1—0). ieșenii au dominat 
timpului, obligîndu-i pe lideri să

Suceava 2—1 
majoritatea 
// T se 

apere. Sucevenii au revenit spre sfîrșit, 
cînd au marcat prin Mereuță. Golurile 
echipei I.T.A. le-a 
bitrat foarte bine 
șani).

înscris Păuleț. A ar- 
P. Constantin (Foc-

Roman Cristalul Dorohoi

Humorului A.S.A.Gura
1—1 (0—0)

Avîntul Frasin

Victoria
2-1 (1-1)

Minerul
Cimpulung

Foresta Fălticeni
3—1 (1—0)

Textila Botoșani — Nicotină Iași 7—1 
(5-1)

Unirea Iași — Minobradul Vatra Dor- 
nei 2—1 (1-0)

Străduința Suceava — Danubiana Ro
man 2—1 (1—0)

(Corespondenți : V. Diaconescu, M. 
Chiriac, D. Bolohan, D. Crăciun, T. Un- 
gureanu. D. Diaconescu și C. Alexa).

1. C.S.M. SUCEAVA
2. Victoria Roman
3. Danubiana Roman
4. Foresta Fălticeni
5. Avîntul Frasin
6. A.S.A. c-lung
7. Minerul G. H.
8. Nicolina iași
9. Minobradul V.

10. Unirea Iași
11. Străduința Sv.
12. Cristalul Dorohoi
13. I.T.A. Iași
14. Textila Botoșani

D.

Alexa).

26 16 6 4 55—20 38
26 16 3 7 52—24 35
26 14 3 9 52—31 31
26 11 5 10 38—37 27
26 12 2 12 33—33 26
26 9 7 10 36—34 25
26 10 5 11 37—41 25
26 10 4 12 35—43 24
26 10 3 13 43—46 23
26 8 7 11 34—46 23
25 8 7 11 21—34 23
26 10 3 13 33—55 23
26 8 5 13 21—33 21
26 7 6 13 35—48 20

SERIA a ll-a
Rulmentul BirladViitorul Vaslui _

7—0 (3—0). superioritatea gazdelor a fost 
evidentă de la început — în min. 16 
conduceau deja cu 3—0. Oaspeții, avînd 
și unele indisponibilități, n-au putut 
face față jocului. Au marcat Costă- 
ehescu (2), Bruckenthal (2), Constantin, 
Ckiran și Tiron. A arbitrat competent T. 
Podaru (Brăila). Jocul a decurs într-o 
perfectă sportivitate.

Petrolul Moinești 
Gheorghiu-Dej 5—1 

Betonul Săvlnești 
9—2 (0—0)

U.R.A. Tecuci —
(2-1)

Textila Buhuși —
6—0 (2—0)

Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Minerul Comănești 0—0

Unirea Tricolor Birlad — Oltuz Tg. 
Ocna 4—1 (2—0)

— Trotușul Gh.
(2-1)
— Cimentul Bicaz

Letea Bacău 4—1

Locomotiva Adj ud

■ Corespondenți : M. Florea, P. Hara- 
bagiu, C. Neamfeanu, V. Doruș, I. Vieru, 
Gh. Grunzu și E. Solomon).

1. VIITORUL VASLUI 26 15 7 4 54-13 37
2. Petrolul Moinești 26 15 7 4 48—17 37
3. Textila Buhuși 26 13 3 10 57—39 29
4. Relonul Săvinești 26 11 6 9 42—32 28
5. Locomotiva Adjud 26 12 4 10 42—44 28
6. Constr. Gh. Gh.-Dej

26 9 8 9 41-45 26
7. Trotușul Gh. Gh.-Dej

26 9 7 10 28—26 25
8. Letea Bacău 26 9 7 10 38—37 25
9. Min. Comănești 26 8 8 10 35—35 24

10. Rulmentul Birlad
11. Oltuz Tg. Ocna
12. U.R.A. Tecuci
13. Cimentul Bicaz
14. Unirea Trie. Birlad

26 9 6 11 41—47 24
26 9 5 12 35—41 23
26 8 7 11 32—48 23
26 8 5 13 40—46 21
26 5 4 17 26—89 14

(Rezultatul meciului Letea Bacău — 
Viitorul Vaslui din etapa a XXV-a, în
trerupt în min. .77 la 0—1 deoarece bă- 
căoanli s-au retras de pe teren, a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea echipei 
Viitorul Vaslui).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — CELU. 
LOZA CĂLĂRAȘI 1—2 (1—0). Partida a 
fost dominată de către gazde, care au 
ratat foarte multe ocazii de gol. Cîștigă- 
toarea seriei a avut cîteva contraatacuri, 
din care a înscris prin Costea (min. 70) 
și Cioc (min. 90). în prima repriză, bucu- 
reștenii au jucat cam dur.

Olimpia Giurgiu

SERIA a lll-a
SINAIA — METALUL MIJA
Aproape 3 000 de spectatori 
acest foarte important joc

CARPAȚI
1-1 (1—1).
au urmărit ------- —
pentru configurația clasamentului. Oas
peții deschid scorul în min. 23 prin 
Asaftei, iar gazdele reușesc să egaleze 
la 3 minute prin Dogaru. în repriza 
secundă ambele apărări au jucat fără 
greșeală, destrămînd atacurile. A con
dus bine Gh. Retezan (București).

Sportul Ciorogîrla — Laromet Bucu
rești 1—1 (1—0).

Voința București
3—1 (0—0),

Azotul Slobozia — Dinamo Obor 
re ști 2—1 (0—1).

T. M. București 
rești 2—3 "

Sirena
Bucuroși

(1—0).
București 

0—0.

Autobuzul

Flacăra

Tricolor București —Unirea
nica București (amînat pentru 
20 iunie).

Bucu-

Caraimanul Buș-
(Corespondenți : P. 

Gh. Vlad, I. Matei, 
Guțu).

Popa. P.
Mărcuș și O.I.

Prahova Ploiești

TAROM București — 
(1-0)
Rm. Sărat — Unirea

Chimia

Foșcani

Victoria Florești 
teni 1—2 (0-1)

Petrolul Berea — Poiana Ctmpina 1—0 
(0-0)

I.R.A. Cîmpina
3— 0 (1—0)

șoimii 
Brazi 2—0

Olimpia
2-1 (1—1)

Petrolistul Boldești — Chimia Buzău
4— 0 (1—0)

(Corespondenți : V. Feldman, N. 
man, M. Irimia, C. Vîrjoghle, Gh. 
lea, T. Budescu și C. Filostache).

CO- 
Bur-

1. CELULOZA CAL.
2. Autobuzul Buc.
3. T. M. București
4. Azotul Slobozia
5. Flacăra r. Buc.
6. Electronica Buc.
7. Olimpia Giurgiu
8. Unirea T. Buc.
9. Laromet Buc.

10. Voința Buc.
11. Sirena Buc.
12. Dinamo Obor
13. Tehnometal Buc.
14. Sportul Ciorogîrla

Buc.

26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
26
26
26
26

7

49-20 40
32
31
29
28
26
25
24
24
24
24
23
21
11

41-25
45-35
41-39
29- 23
33- 21
30- 31
34- 31
25-24
25-27
31- 44
28-27
32- 44
18-70

SERIA a Vl-a

11 35—29 24
11 33—32 24
11 22—27 23
11 26—43 22
14 37—60 19
15 30—43 18

MOTRU — METALUL TO, 
(2—0). Joc la discreția gaz
au avut îh Martinovici un . 42__3_ /_ ----- «J «ZA1,-. > ,.i \

MINERUL 
PLEȚ 5—9 
delor, care 
excelent realizator (a marfeat 3 goluri). 
Restul de două goluri le-au înscris 
Georgescu și Ghiorban. N. Stănculescu 
(Rm Vilcea) a arbitrat cu competență.

Vulturii textila Lugoj — Pandurii Tg. 
Jiu 5—0 (1—0).

cimentul Tg. Jiu —A.
(1-0).

Dunărea Calafat — Steagul roșu 
nlța 5—0 “ “

Minerul 
beta Tr

Metalul
iova 2—2

Știilnța
5—0 (2—0).

S. Bocșa 1—0

Ple-
(9-0). . ..........
Moldova Nouă — Meva
Severul 2—1 (0—0).
Otelul Roșu — Victoria 
(1—1).
Petroșani — Minerul Rovinarl

(Corespondenți : G. Jugănaru, 
ru. V. Digulescu, P. Augusthi, P. 
dan, R. Zetio și S. Băloi).

Dro-

Cra-

C. Ola-
Siman-

roșie

Anghel,

Electro- 
miercuri

Bucu. 1. MINERUL MOTRU 26 16 6 4 66-21 38
2. Vulturii Lugoj 26 16 6 4 58-19 38
3. Min. Mold. Nouă 26 13 3 10 46-31 29
4. Știința Petroșani 26 13 0 13 42-32 26
5. Metalul Oț. Roșu 26 10 5 11 41-39 25
6. A. S. Bocșa 26 11 3 12 39-38 25
7. Pandurii Tg Jiu 26 12 1 13 26-40 25
8. Dunărea Calafat 26 11 2 13 39-38 24
9. Steagul r. Plenița 26 11 2 13 33-45 24

10. Metalul Toplej 26 11 1 14 39-51 23
11. Min. Rovinari 26 9 5 12 29-45 23
12. Cimentul Tg. Jiu 26 8 7 11 23-49 23
13. Viet. Craiova 26 8 6 12 29-48 22
14. Meva Drobeta T. S. 26 8 3 15 2’9-43 19

SERIA a Vlll-a

MUREȘUL DEVA — GLORIA ARAD 
5—1 (1—1). Formația locală a dominat co
pios, din primul și pînă în ultimul mi
nut de joc. Realizatorii celor șase go
luri : iancu (d!n 11 m), Stoian (2), Pre- 
cup, Mihal Marin, respectiv Mircea Ma
rian (autogol). Bun arbitrajul lui E. 
Munteanu (Reșița).

U. M. Timișoara

(autogol) pentru gazde, respectiv Cinica 
și Szabo. VI. Triru (Baia Mare) a ar
bitrat bine și a fost nevoit să avertizeze 
patru jucători (trei de la oaspeți).

Metalul Aiucl — Industria sirme; Cim. 
pia Turzii 2—2 (1—1).

Unirea Dej — Soda Ocna Mureș 1—1 
(1—0) (s-a jucat la Cluj).

C;I.L. Blaj — Minaur Zlatna
Dermata Cluj — Unirea 

1—0 (1—0).
C.I.L. Gherla — Minerul 

(0-1).
Arieșul Cimpia Turzii — Aurul Brad 

3—1 (1—0).

2—0 (1—0). 
Alba lulia

Bihor 1—1

(Corespondenți : P. Lazăr, I. Somogyi, 
F. Ernestlil, C. Moșneag, E. Fehervari, 
A. Sabo și Șt. Giurgiu).

1. AttlEȘUL TURDA
2. Ind. sîrmei C. T.
3. Unirea Dej
4. C.I.L. Blaj
5. Aurul Brad
6. Minaur Zlatna
7. Metalul Aiud
8. Unirea Alba lulia
9. Minerul Bihor

10. Soda Ocna Mureș
11. C.I.L Gherla
12. Dermata Cluj
13. Arleșul C. Turzii
14. Tehnofrig Cluj

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
.26
26
26

E.

5 53-26 34
6 50-23 31
5 40-21 31

4
5
7
2 11 31-30 28
3 11 32-31 27
6 10 30-27 26
4 11 31-36
5 11 28-31

14 31-44
12 29-46
13 31-31
12 22-33
15 23-31
15 14-35

1
5
4
7
3
6

26
25
23
23
22
21
19
16

Turda,
și Unirea Dej au

Secuiesc — Oltul Sf.Unirea Cristuru ._
Ghcorghe 1—1 (1—1)

Vitrometân Mediaș — Viitorii] Gheor
ghieni 1—0 (1—0)

Lacul Ursu Sovata 
clean 6—J (3—0)

Carpați Covasna — Forestierul Tg.
cu iese 1—o (0—0)

Foresta Bistrița — Minerul Bălan 
(0-1)

Sohieștil Re-

Se-

î—i

(Corespondenți : v. Paștanu, S. Albu, 
V. Lorintzi, R. Zamfir, Â. Fekete, Fr. 
Gazdag și I. Toma).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Vitrometân Mediăș
9. -- - - • ■

10.
11.
12.
13.
14.

gaz met. med. 
Textila Odorhei 
Viitorul Tg. M. 
Lacui Ursu So vata 
Viit. Gheorghieni 
Minerul Bălan 
Oltul Sf. Gh.

Unirea Cristur 
Forest. Tg. Sec. 
Mureșul Toplița 
Carpați covasna - 
Someșul Beclean 
Foresta Bistrița

(Echipa Vitrometân 
nalizată cu 4 puncte).

Mediaș

SERIA a Xll-a

(Echipele Arieșul 
sîrmei Cimpia Turzij 
fost penalizate cu cite 4 puncte).

SERIA a X-a

Industria

MINERUL BAIA SPRIE — VICTORIA 
CĂREI 3—0 (î—6). Oaspeții au jucat pru
dent, au contraatacat sporadic, dar fără 
rezultat. Gazdele, în schimb, au evoluat 
cu multă ambiție și au reușit să învingă 
pe merit prin golurile înscrise de Ka- 
szonyi șl Toth. N. Barna (Tîrnăveni) a 
condus cu autoritate, intervenind prompt 
la duritățile manifestate de către unii 
jucători din Cărei spre sfîrșitul meciu
lui.

Someșul

3
5
8
9

11
10
12
10
10
12
13
13
15
18

40
38
31
28
27
26
25
25
24
23
21
20
19
13

a fost pe-

CHIMICA TÎRNAVENI — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—o (2—0). Joc frumos, în 
limitele sportivității, cîștigat pe merit 
de către gazde, care au inițiat mal multe 
atacuri. Cele două puncte au fost în
scrise de către Beniovschi (min. 4 Și 38).

I.C.I.M. Brașov
5—» (2—0)

U.P.A. Sibiu —
Carpați Brasov 

die î—o (o—o)
Metalul Copșa

șoara 4—0 (3—0)
Chimia Victoria — C.S.U. Brașov 0—2 

(0—0)
Torpedo Zărnești — Lotrul Brezoi 4—2 

(1-1)

Oltul Rm. vîlcea

Textila Sebeș 4—1 (1—1) 
— Independența Cisnâ-

MlCă C.F.R. Sighi-

1. CARAIMANUL BUȘTENI
26 14 7 5 35—23 35

2. Metalul Mija 26 14 7 5 38—28 35
3. Olimpia Rm. Sărat 26 11 9 6 40—33 31
4. Unirea Focșani 26 11 8 7 40—27 30
5. Prahova Ploiești 26 10 8 8 42—35 28
6. Șoimii TAROM Buc.

26 10 6 10 26—23 26
7. Petrolistul Boldești 26 9 7 10 38—33 25
8. Carpați Sinaia 26 9 7 10 28—26 25
9. Victoria Florești 26 11 3 12 35—43 25

10. Petrolul Berea 26 10 5 11 32—44 25
11. I.R.A. Cîmpina 26 8 8 10 26—27 24
12. Poiana Cîmpina 26 7 9 10 37—26 23
13. Chimia Brazi 26 7 7 12 29—39 21
14. Chimia Buzău 26 4 3 19 19—58 11

aSERIA IV-a

CHI- 
seriei 
unor 

Au

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
MIA BRĂILA 2—0 (0—0). Fruntașa 
n-a strălucit, a cîștigat datorita 
greșeli comise de către brăileni. 
marcat Manta (din 11 m — acordat cu
ușurință de către arbitrul Ieșean C.
Liță) și Stoleriu.

Ancora

Viitorul

SLA-FLACARA MORENI — OLTUL
TINA 1—2 (1—0). Gazdele au prestat un 
joc slab, ceea ce a nemulțumit pe nu
meroșii spectatori prezenți la meci. 
Oaspeții au practicat un fotbal bun, au 
avut o apărare sigură — în frunte cu 
portarul Pană, care a apărat și o lo
vitură de pedeapsă. Autorii golurilor : 
Stanciu și Marin pentru Oltul, respec
tiv Toma. A arbitrat bine C. Raiea 
(București).

Chimia Tr. Măgurele — Chimia Găeșt! 
0—0

Petrolul
3— 1 (1—0)

Răsăritul
Vede 2—0

Petrolul
4- 1 (1-1)

Automatica Alexandria — Unirea Dră
gășani 3—0 (1—0)

Textilistul Pitești
nești 3—1 (2—0)

Videle Progresul Corabia

Caracal — C.F.R. Roșiorii de 
(0—0)
Tîrgoviște Dacia Pitești

Galați

Brăila

Tulcea

Granitul Babadag
2— 1 (o—i)

Cimentul Medgidia
5—2 (3—0)

Portul constanța — Dunărea
2—1 (1-1)

Oțelul Galați — Știința Constanța 1—0 
(1-0)

Comerțul Brăila
3- 1 (1-0)

Marina Mangalia — Electrica Constan
ța 2—0 (1—0)

I.M.U. Medgidia

(Corespondenți : Gh. 
I. Ion, Gh. Donciu, 
și F. Ilie).

M.

1. FL. MORENI
2. Oltul Slatina
3. Dacia Pitești
4. Automatica Alex.
5. Chimia Tr. Măg.
6. Petrolul Videle
7. Prog. Corabia
8. Petrolul T-viște

Recolta Stoică-

Ilinca, 
Avanu,

D. Gruia, 
M. Bizon

26 15 6 5 44—19 36
26 12 10 4 40—25 34
26 14 3 9 41—24 31
26 11 7 8 28—22 29
26 10 7 9 31—31 27
26 8 10 8 26—22 26
26 10 6 10 34—43 26
26 9 7 10 35—42 25

Minerul Gherla
2—2 (2-y.

Progresul Timișoara — Victoria , Călan 
1—0 (1—0).

Unirea Tomnatic — Furnirul Deta 4—0 
(3-0).

C.F.R. Simeria 
5—0 (3—0).

Vagonul Arad
(1-0).

Electromotor Timișoara — Minerul Lu- 
pen; l—o (0—0).

Rapid Jibou
2—1 (2—-1).

Constructorul Baia Mare 
Baia Borșa 0—1 (0—1).

Voința Cărei — Minerul 
(2-0).

C.I.L. Slghetu Marmațe! — 
lonta 2—0 (1—0).

Bihoreana Marghita — Topitorul Baia 
Mare 3—0 (2—0).

Bradul Vișeu 
(0—1).

Satu Mare

Minerul

Cav.ilc 2—0

Recolta Sa.

Unirea Zalău 0—1

Constructorui Arad

Minerul Teliuc 2—0
(Corespondenți : Al Domuța, F. Kulc- 

Mihali,sar, T, Teodor, Tr. Silaghi, V. 
A. Pașcalău și A. Ghilczan).

(Corespondenți : I. 
St, Marton, P. Iatan, 
Ștefan și C. Crețu).

Slmion, Fl. Oprlța, 
M. Munteauu, I.

1. MUREȘUL DEVA
2. U. M. Timișoara
3. Electromotor Tim.
4. Victoria Câlan
5. C.F.R. Simeria
6. Vagonul Arad
7. Minerul Lupeni
8. Min. Teliuc
9. Unirea Tomnatic

10. Min. Gherla
11. Gloria Arad
12. Furnirul Deta
13. Progresul Tim.
14. Constr. Arad

SERIA a lX-a

35- 32
40-28
38-30
36- 36
28-32
37- 48
35- 39
37-50
27-43
36- 42
27-76

37
31
30
29
27
27
26
26
25
24
24
23
22
13

TEHNOFRIGARIEȘUL TURDA
CLUJ 3—2 (1—1). Joc interesant. în care 
gazdele au dominat, dar au greșit de 
multe ori în fața porții, codașa seriei a 
dat o replică neașteptat de dîrză turde- 
nilor. Au marcat Ciocan (2), Mureșan

1. VICTORIA CĂREI
2. Minerul Ca unic
3. Bihoreana Marghita
4. Topitorul Baia M,
5. Min. Bala Sprie
6. Voința Cărei
7. Bradul Vișeu
8. Rapid Jibou
9. Minerul Borșa

10. C.I.L. Sighet
11. Unirea Zalău
12. Recolta Salonta
13. Someșul Satu M.
14. Constr. Baia Mare

SERIA a

GAZ METAN

26 18 2 6 86-20 38
26 16 3 7 £7-27 35
26 14 1 11 51-40 29
26 11 5 10 44-31 27
26 12 3 11 39-33 27
26 13 1 12 34-52 27
26 10 5 11 22-31 25
26 10 5 11 34-48 25
26 11 2 13 32-35 24
26 11 2 13 34-38 24
26 10 4 12 26-35 24
26 11 2 13 25-36 24
26 8 4 14 29-37 20
26 7 1 18 25-55 15

XI •a

12

(Corespondenți : I. Ducan, p. Dumi
trescu, Gh. Topîrceanu, E. Bogdan, M.

zată cu 1 puncte).

Faliciu, Gh. Matei și c.. Chiriac).

1. TRACTORUL BV. 26 15 6 5 54—23 36
2. Carpați Brașov 26 14 3 9 38—19 31
3. I.C.I.M. Brașov 26 12 6 8 39—19 30
4. Metalul Copșa M. 26 13 3 10 36—23 29
5. Indep. Cisnădie SS 12 2 12 37—34 26
6. C.F.R. Sighișoara 26 10 6 10 26—39 26
7. Chimia Victoria 26 11 3 12 43—42 25
8. C.S.U. Brașov 26 9 7 10 33—32 25
9. Lotrul Brezoi 26 10 5 11 28—45 25
0. Oltul Rm. Vîlcea 26 8 8 10 37—43 24
1. Chelea Tîmăveni 26 9 6 11 29—44 24
2. U.?A. Sibiu
3. Torpedo Zărneștl

26 7 10 9 29—39 24
26 9 4 13 36—31 22

4. Textila Sebeș 26 8 1 17 24—56 13

(Echipa Textila Sebeș a fost penai11-

MUREȘUL TOPLIȚA
MEDIAȘ 1—1 (0—1). Peste 3 000 de spec
tatori au asistat la joe, care a plăcut 
pentru dîrzenia cu care ambele echipe 
și-au apărat șansele. în prima repriză 
au dominat oaspeții, iar în cea de-a 
doua gazdele. Golurile au fost înscrise 
de iuga (min. 43 pentru Gaz metan), 
respectiv Hădărean (min 88). A arbitrat 
foarte bine R. Stîncan (București).

Viitorul Tg. Mureș — Textila Otior- 
heiul Secuiesc 3—2 (l—0)

costă 5 lei. Rețineți !.' 
bilete, mai multe șanse 

BILETELE SE POT 
NUMAI PÎNA JOI, 21

Administrația de Stat Loto — 
Pronosport și Ministerul Comerțu
lui Interior organizează la 24 iunie 
1973, O NOUA TRAGERE „LOTE
RIA IN OBIECTE” care oferă par- 
ticipanților posibilitatea de a ob
ține autoturisme DACIA 1300 și' 
eîțtigurl în obiecte în valoare de 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 
lei ș.a.

Un bilet 
Mai multe 
de ctstlg ! 
CUMPĂRA 
IUNIE, a.c.
• Se aduce la cunoștința parti- 

cipanților că în programul 
cufsului Pronosport 
1973 au intervenit 
modificări :

Meciul IV. Metalul 
Știință Bacău se înlocuiește cu me
ciul Gloria Buzău — Progresul 
București, jar meciul V. Ceahlăul 
Piatra Neamț — Chimia Rm. Vîl
cea. se înlocuiește cu meciul' Me- 
trom — C.S.M. Sibiu, urmînd a se 
face cuvenitele modificări pe . afi
șele și fluturașii de concurs.
• Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor la tragerea 
Pronoexpres de miercuri 27 iunie 
1973. Tragerea va avea loc la 
București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr

con- 
iuniedin 24 

următoarele

București

avea

nr.

REZULTATELE CONCURSULUI 
SPECIAL ..BOX EXPRES" 

DIN 10 IUNIE 1973
Extragerea I: Cat. 1 ! 1 variantă 

25% a 100.000 iei ; Cat. 2 s 6 va
riante 2.5% . a 6.638 lei și 5 variantei 
10% a 2.655 lei ; Cat. 3 ; 10,75 a 4.940 
lei , Cat. 4 : 55,35 a 959 tei ;
Cat. 5: 120J0 a 442 lei; Cat. 6; 3.873, 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 528.631 lei. ■
Extragerea a Il-a : Cat. A ; 1 va- ; 

riantă a 73.660 lei ; B: 11,95 a 3.918-, 
lei; C: 51,55 a 908 lei; D: 2.146,10 a> 
60 lei; El 137,90 a 200 lei; Fi 
2.798,80 a 40 lei.

PREMII SUPLIMENTARE
Categ. G: 3,43 autoturisme. „Dacia ?..

1100“; H: 10,25 excursii „Turul Ceho
slovaciei; I: 68,90 variante a 1.000 

. lei ; J; 153,40 a 100 lei ;
PREMII SPECIALE : Cat. M: 0.10 

variante a 7.000 lei; O: 2,10 excursii 
în Anglia; 13,40 excursii „Turul Ceho-' 
slovaciei; R: 26,40 variante a 1.000 
lei î S : 46,50 a 500 lei ; T: 100,30 a 
100 lei ; U: 2752,75 a 40 lei.

. Câștigătorul MARIS GHEORGHE 
din Beiuș a cîștigat un autoturism 
„Dacia 1300“ plus diferența în nume
rar.

Rubrică redactată de 
LOTO—PRONOSPORT

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAJIE FIZICĂ-FOTBAL BACĂU

ANUNȚA
5

în 
pentru

Se 
școala

perioada 22.VI—1.VII 1973 va avea loc examenul de admitere 
anul I. 
primesc candidați născuți 

generală limba franceză.
Examenul medical și probele
Examenul teoretic constă din 

matică scris și oral, istorie oral.
Liceul dispune de internat și
Informații suplimentare la secretariatul liceului — telefon 13184.

în anul 1958, care au făcut în

practice sînt eliminatorii, 
probe la limba română și mate-

cantină.



ECHIPELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S
V

DAN GRECU ȘI MAGYAR ZOLTAN,
Bondarciuk—74,14 m la ciocan • Faina Melnik —

COMPORTĂRI BUNE 64,50 m la disc • Ulrike Meyfarlh-1,81 m la înălțime

PE APARATEIN FINALA

Întîlnirea de gimnastică masculină Ungaria — România

Una din probele forte ale decatloniștilor români a fost cursa de 110 mg. Iată și un moment al seriei do
minată de Vasile Bogdan (primul din dreapta) și Mihai Nicolau (primul din stingă) care i-au depășit in final 
pe Lerouge (Franța) și Savaresi (Italia) Foto : P. ROMOȘAN

ANDREI ȘEPCI SI VASILE BOGDAN POT ASPIRA
7

INTR-UN VIITOR APR0PIA1
LA 8000 DE PUNCTE LA DECATLON!

Decatloniștii și pentatlonistele 
care au participat, sîmbătă și du
minică, pe stadionul Tineretului, la 
tradiționala întâlnire 
zentativele României, 
taliei (obișnuit era,

de elan 
sin-

dintre repre- 
Franței și I-

____  ___, de fapt,, un 
patrulater, dar — de această, dată 
— Finlanda, din motive obiective, 
a absentat) au avut un înverșunat 
adversar comun : vremea nefavora
bilă. Din cauza ploii, organizatorii 
au fost obligați să programeze trei 
reuniuni (sîmbătă după amiază, du
minică dimineața și după amiază), 

: să accepte decalarea orară a u- 
nor probe și — în sfîrșit — să în
cheie ultima întrecere în nocturnă. 
Desigur, dificultățile au fost su- 
portate de concurenți. Obligați să 
evolueze uneori chiar sub rafalele 
de ploaie, să renunțe la unele pau
ze de odihnă, să se mulțumească 
la cîteva probe cu rezultate mai 
modeste (din cauza oboselii, fireș
te). Să nu uităm că, deși cochet, 
odihnitor, datorită zonei verzi ca- 
re-1 înconjoară, stadionul Tinere
tului nu mai corespunde exigențe
lor actuale. Pista de zgură „fură” 
zecimi prețioase, covorul de coritan 
așezat numai pe o mică porțiune 
în sectoarele de sărituri în înălți
me îi obligă pe concurenți să-și, e- 
fectueze elanul pe zgură și Pe co
ritan ș.a.m.d. Am insistat asupra 
acestor impedimente tocmai pentru 
a scoate în evidență valoarea re
zultatelor realizate în condițiile a- 
mintite, pentru a demonstra că pe 
un stadion utilat la nivelul cerin
țelor, și pe o vreme îngăduitoare, 
primii trei clasați la decatlon ar 
fi putut realiza peste 7 800 de punc
te. s-ar fi putut apropia de acea 
cifră care a devenit un miraj : 
8 ooo p.

Pentru a vă oferi argumente în 
această discuție, prezentăm perfor
manțele și punctajul realizat de cei 
trei fruntași ai probei :

VASILE BOGDAN :
6 96/812 — 13,10/671 — 
50.8'770 — 15,0/848 — 
4,50'932 — 59,30/753 —

ANDREI ȘEPCI : 11,4/710 — 7,02/ 
824 — 13,38 689 — 1.90/769 — 52.2/ 
712 — 14,6'892 — 40,76/700 — 4,50/ 
932 — 6.3.80/807 — 4:39,5/527.

FREDERICK ROCHE : 11,1/780 — 
6.85/789 — 13,51 697 — 1,93/796 — 
50.9'766 — 15,0/848 — 47,30/824 — 
4,20'859 — 50,30/637 — 4:44,7/496.

(Ordinea probelor : 100 m — lun- 
înălțime — 

disc — pră- 
m).

9?

11,0/804 —
1,90^769 — 

41,90/722 — 
,4:41,0/518.

toare de sărituri cu piste 
acoperite integral cu ' covoare 
tetice) ei ar fi realizat :

Vasile Bogdan : peste 7 m la 
ginie (pe „Republicii", la ultimul 
concurs : 7,11 m), 
țime, circa 50 s 
15,0 la 110 mg și 
la 1 500 m ; toate 
tunjiț punctajul recordmanului Ro
mâniei cu aproximativ încă 200 de 
puncte (deci, aproximativ 7 800 p) ;

Andrei Șepci — 11,2 — 11,3 s la 
100 m, peste 7,30 m la lungime, 
peste 2,00 m la înălțime. 14,3 — 
14,4 la 110 mg. aproximativ 42 m 
la disc ; luînd în considerare plu
surile, Șepci ar fi realizat în total, 
circa 7 900 de puncte !

Am făcut aceste rectificări pen
tru a demonstra că primii doi de- 
catloniști ai țării dețin o formă 
bună și — mai ales — au realizat 
un progres substanțial pentru a- 
ceastă perioadă a sezonului com- 
pețițional. Putem, deci, să preve
dem și să le pretindem celor doi 
valoroși și tâlentați sportivi să a- 
tingă, în perioada de vîrf a acestui 
an rezultate, în jur de 8 000 de 
puncte. în primul rînd, pentru că 
au evidente resurse și, în al doilea, 
pentru că este nevoie ca ei să se 
mențină — încă din 1972 — în rit
mul viitorilor pretendenți la me
daliile Jocurilor Olimpice de la 
Montreal.

Revenind la întrecerea dintre cele 
trei echipe reprezentative, ne mani
festăm 
izbînda 
tul că 
Franței 
zintă un lucru important. Cei 4 at- 
leți români au 
cvintet (în ziua 
avut 5 oameni, 
în timp ce la 
san abandonase), 
în sistemul de adunare a locu
rilor din clasamentul general in
dividual (așa cum s-a convenit), 
cît și prin adiționarea punctajului 
realizat de fiecare concurent în 
parte. Acest al doilea clasament,

1,96 m 
la 400 
în jur 
acestea

lun-

la înăl- 
m, sub 

de 4:30,0 
ar fi ro-

din nou satisfacția pentru 
selecționatei României. Fap- 
a reușit să întreacă echipa 
(valoroasă, omogenă) repre-

învins de fapt un 
a doua francezii au 
din care au sles 4, 
noi Vasile Mure- 

ei făcînd-o atit

cu

neoficial, ni se pare chiar mai 
grăitor decît primul, întrucît el 
atestă valoarea intrinsecă a concu- 
renților. Și în acest clasament Ro
mânia este pe primul loc
29 602 puncte, iar Franța pe lo
cul II — cu 29 488 p. Așad’hr, vic
torie categorică !

Se cuvine a fi evidențiată și 
comportarea celorlalți doi membri 
ai echipei. Mihai Nicolau și Radu 
Gavrilaș. Ei au luptat clin 
teri pentru îmbunătățirea 
personale și — implicit — 
a aduce echipei naționale 
tribuție cît mai importantă 
bîndirea succesului. Au reușit pe 
deplin și merită felicitări pentru 
aceasta.

Cunoscînd faptul că la pentatlon 
echipa României n-a putut cuprin
de. din motive obiective, pe cele 
mai valoroase reprezentante ale 
sale (Elena Vintilă, Valeria 
fanu, Cornelia Popescu, Anca Hoi- 
nărescu. Viorica Viscopoleanu, E- 
lena Mîrza — din care s-ar fi pu
tut selecționa trei echipiere de va
loare ridicată — au fost indispo
nibile), n-am avut pretenția ca 
trio-ul prezentat să învingă redu
tabila formație a Franței cu Chris
tine Wartel în mare vervă. De aici 
însă și pînă la o evoluție ștearsă, 
lipsită de o evidentă dorință de a 
se autodepăși este cale 
motivul pentru care ne 
nemulțumirea. Rodica 
Florica Boca, Valeria 
— chiar dacă este junioară 
culeana Bucătaru nu s-au compor
tat la nivelul așteptărilor, ne-au 
dezamăgit mai ales în ceea ce pri
vește puterea de luptă.

Ceea ce vrem să notăm în în
cheierea comentariului nostru este 
faptul că triunghiularul (care, spe
răm, va redeveni din sezonul vi
itor patrulater) constituie un prilej 
foarte bun de verificare a stadiu
lui de pregătire, un stimulent pen
tru evoluții de un nivel 
ce mai înalt.

Hristarhe
V.

răspu- 
poziției 
pentru 

o con- 
în do-

Bu-

lungă, este 
manifestăm 
Țarălungă, 

Biduleac și 
Co-

din ce în

NAUM 
ADRIAN

TOMA OVICI ȘI FLORENȚA MIRAI
gime — greutate —
400 m — 110 mg — 

/ jină. — suliță — 1 500 
‘ Așadar, ocupîndu-ne de concuren-

ții români, vom spune că în îm
prejurări normale (vreme prielni
că, pistă de coritan sau elbitex, sec-

învingători în „Cupa Progresul"
„Cupa Progresul" și-a desemnat 

cîștigătorii la probele de simplu, 
urmînd ca finalele de 
dispute azi. T.

EVOLUȚIA

MINIBASCHETULUI
(Urmare din pag. 1)

în mod organizat și continuu mi- 
nibaschetul.

In zilele ce vor urma, vom putea 
urmări mai profund progresul mi- 
nibasehetului despre care se poate 
spune că a devenit o pepinieră reală 
șî fecundă a baschetului de mare 
performanță. Deci, pînă vineri sea
ra, pe terenurile Energia, I.R.E., Li
ceului „Petru Rareș“ .și școlilor 
generale nr. 1 și 3, se joacă mini- 
baschet de la ora 9 pînă la căde
rea serii.

dublu să se 
Ovici (Progresul), 

demonstrînd o bună orientare tac
tică și o formă constantă, a reu- 

să cîștige trofeul, de 
categorică. După ce 
D. Hărădău (Steaua) 
6—3, 1—6, 6—0, 6—1,

o manie- 
a învins 
cu scorul 
el a dis- 

In

șit 
ră 
pe 
de 
pus de V. Marcu (Dinamo), 
partida decisivă pentru locul I, 
cu 1—6. 6—2, 6—2, 6—4. In ulti
mul meci, după un început în care 
dinamovistul a avut mai mult ini
țiativa și se părea că va cîștiga, 
Ovici își revine și își adjudecă ur
mătoarele trei seturi, nelăsînd nici 
un dubiu asupra soarteî meciului.

în diâputa pentru locurile 5—8 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : M. Russu (C.S.U. Construcții)
— C. 
6—3 ;
— D. 
6-3;
6—1,

La fete — și de data aceasta — 
junioara dinamovistă Florența Mi-

hai și-a dominat net adversarele, 
cîștigînd 
ultimele 
pentru primul 
a învins pe 
(Progresul) cu 
Valeria Balaj (Steaua) cu 6—3, 2- 
7—6. în celelalte partide : Elena 
Trifu — Valeria Balaj (ambele Stea
ua) 1—6, 
șianu — 
7—5.. Ieri 
verificare
(în care a contat și partida T. Ci
vici — V. Marcu). în alt joc, D. 
Hărădău (Steaua) l-a învins pe B. 
Almăjan (Dinamo) cu 1—6, 6—52, 
6—2, 6—4. întrecerile continuă zil
nic, pe terenurile Progresul, de la 
orele 16.

trofeul 
două

pus în joc. în 
partide, hotărîtoare 
loc. Florența Mihai 
Ecaterina Roșianu 

6—3, 7—6 și pe 
•6,

6—1, 6—4, Ecaterina Ro- 
Elena Trifu 5—7, 6—3.
au început meciurile de 
ale lotului reprezentativ

S. IONESCU

Popovici (Steaua) 6—2, 7—6, 
T. Marcu (Dinamo Brașov) 
Nemeș (Steaua) 8—6, 6—0, 

C. Popovici — D. Nemeș 
6—4, 6—0.

ÎN PARTIDELE DE BOWLING
DINTRE I.T.C.-AUFBAU BRANDENBURG

CONSTĂNȚENII ÎN SERIE • ••

Confruntările dintre jucătorii de 
bowling de la I. T. Constanța ți 
echipa din R. D. Germană AUF- 
BAU Brandenburg au continuat cu 
proba de perechi la șase partide, 
sistem american. în vervă deose
bită de joc, localnicii Constantin 
Dumitrescu și George Constantin 
și-au dominat adversarii, realizînd 
1171 p și, respectiv, 1016 p. Ei au 
totalizat cel mai mare rezultat: 
2187. Menționăm că cifra înregis
trată de ing. C. Dumitrescu repre
zintă un nou record la proba res
pectivă. îi urmează în clasament 
N. Dobre — V. Dobre cu 2128 p., 
D. Bedivan — G. Dumitrescu 2029 
p. N. Popescu — P. Popescu 1960 
p.‘, D. Rothe — F. Schonefelot (Auf- 
bau Brandenburg) 1945 p.

Ou viu interes a fost așteptată 
revanșa întâlnirii pe echipe, desfă
șurată duminică dimineața. De data 
aceasta s-a jucat cu formații al
cătuit# din 8 jucători, la 8 par

european. Confirmînd 
în care se află, con- 
învins din nou puter- 

din R. D. Germană, la

tide, sistem 
forma bună 
stănțenii au 
nica echipă 
capătul unor dispute mult gus
tate de public. Scor final : 11000— 
10121 
cipali
pescu —■ 1537 p., N. Dobre — 1439 
P. Și

p pentru gazde. Autorii prin
și victoriei au fost P. Po-

p. și N. Dima — 1429 p. De la 
oaspeți s-au remarcat W. Rothe — 
1388 p„ F. Schonefelot — 1348 p. 
și M. Ruff — 1316 p.

Duminică după-amiază a avut loc 
turneul individual, la 28 de par
tide combinate. Continuînd seria 
succeselor, constănțenii s-au impus, 
cucerind primele locuri : 1. N. Do
bre 4 983 p, 2. C. Dumitrescu 4 900 
p> 3—4. W. Rothe (AUFBAU), V. 
Dobre 4 842 p, 5. P. Popescu 4 798 
p, 6. G, Dumitrescu 4 781 p.

întrecerile au fost conduse 
multă competență de directorul 
concurs I. Haris.

CU 
de

BUDAPESTA, 18 (prin telefon), 
întîlnirea internațională amicală 
dintre reprezentativele masculine 
de gimnastică ale României și Un
gariei a continuat la Budapesta cu 
finala pe aparate, în care s-au ca
lificat cei mai bine clasați la fie
care probă, după disputarea între
cerii generale. Ca și în ziua prece
dentă, componenții echipelor repre
zentative ale Ungariei și României 
au oferit publicului spectator o dis
pută interesantă, spectaculoasă, 
plină de dinamism și măiestrie, așa 
cum sînt de obicei finalele pe apa
rate din orice întâlnire internațio
nală de gimnastică.

După cum se vede și din rezulta
tele întrecerii, doi gimnaști s-au 
detașat, prin comportări și execuții 
de înaltă clasă. Aceștia au fost 
campionul european de la Grenoble, 
Magyar Zoltan (Ungaria), și cam
pionul absolut al țării noastre pe 
anul trecut, Dan Grecu, și el meda
liat cu argint în disputa celor mai 
buni gimnaști din Europa, ambii 
clasați la toate probele pe locuri 
fruntașe. Iată, de altfel, bilanțul 
concursului în disputa pe aparate: 
sol —- Magyar Zoltan 18,50, Dan

și Molnar Imre 18,20 ; cal cuGrecu
minere — Magyar Zoltan 19,35, Dan 
Grecu 18,65, Donath Ferenc 18,15 ; 
inele — Dan Grecu 19,15, Molnar 
Imre 18,45, Donath Ferenc 18,20; 
sărituri — Dan Grecu și Magyar 
Zoltan 18,375, Molnar Imre 18,125 ; 
paralele — Molnar Imre 18,70, Dan 
Grecu 18,65 Magyar Zoltan 18,50 ; 
bară fixă — Constantin Petrescu 
18,65, Dan Grecu 18,25, Bekessi Ist
van 17,95.

LENINGRAD 18 (Agerpres). — 
Desfășurată la Leningrad, dubla în
tâlnire de atletism dintre selecțio
natele U.R.S.S. și R. F. Germania 
s-a încheiat cu scorul general de 
198,5—155,5 puncte în favoarea gaz
delor. La masculin : 124—96 p, iar 
la feminin 74,5—59,5 p în favoa
rea gazdelor. Dintre rezultatele din 
ziua a doua, cînd întrecerile s-au 
disputat pe ploaie, se evidențiază 
cele obținute de atleții sovietici 
Anatoli Bondarciuk — 74,14 m la 
ciocan și Evgheni Mazepa — 13.7 
pe 110 m.g. Recordmana mondială 
în proba de aruncarea discului, 
Faina Melnik (U.R.S.S.), a terminat

La C.E. de haltere (cat. grea)

PAVEL PERVUȘIN (U.R.S.S.) ClȘTIGATOR DETAȘAT
(Agerpres). — 
de haltere de 
în penultima

Campiopa- 
la Madrid 
zl întreee-

MADRID, 18 
tele europene 
au programat .. ..___
rile din cadrul categoriei grea. Pe pri
mul loc s-a clasat sportivul
Pavel Pervușin, care a stabilit, totodată, 
și trei noi recorduri mondiale — 177,5 
kg la stilul smuls, 222,5 kg (în afară de 
concurs) la stilul aruncat și 400 kg la 
totalul celor două stiluri. Iată ordinea 
primilor șase la categoria grea : 1. Per-

sovietic

vușin (U.R.S.S.) — 400 kg (177,5, 222,5)! 
2. H. Losch (R.D. Germană) — 362,5 kg 
(157,5; 205 kg); 3. D. Westphal (R.F. Ger
mania) — 355 kg (155; 200 kg); 4. Stre- 
jiek (Cehoslovacia) — 352,5 kg; 5. Vcz- 
zani (Italia) — 345 kg; 6. Rekustad 
(Norvegia) — 332,5 kg.

Azi, în ultima zi, este programată în
trecerea „supergrellor" între Alekseev, 
Reding, Mang, Lahdenranta ș.a.

învingătoare cu 64,50 m. fiind ur
mată de vest-germana Liesel Wes- 
termann — 57,70 m. Proba femi
nină de săritură în înălțime a re
venit campioanei olimpice Ulrike 
Meyfarth, cu 1,81 m. Iată ceilalți 
cîștigători : masculin : 800 m. : Vla
dimir Ponomarev (U.R.S.S.) —■
1:48,7 ; 3000 m. obstacole : Willy 
Mayer (R.F.G.) — 8:48,2; săritura 
în lungime: Hans Baumgartner 
(R.F.G.) — 7,85 m. : aruncarea gre
utății : Valeri Voikin (URSS) — 
19,83 m. ; 10 000 m. : Rașid Sa-
rafutdinov (U.R.S.S.) — 29,04,2 ; să
ritura cu prăjina — Ianis Lauris 
(U.R.S S.) — 4,80 m. ; 200 m. : Franz 
Peter Hofmeister (R.F.G.) — 20,9 ; 
ștafeta 4x400 m. : 1. R.F.G. — 
3:15,2; 2. U.R.S.S. — 3:33,2; femi
nin : 200 m. : Ingeborg Kelten
(R.F.G.) — 23,7 ; 1500 m. : Tatiana 
Kazankina — 4:18,0 ; 100 m gar
duri : Natalia Lebedeva (U.R.S.S.) 
— 13,6 ; aruncarea suliței : Lise- 
mayer Koloska (R.F.G.) — 55,74 m.; 
ștafeta 4x400 m. : 1 U.R.S.S. — 
3:36,7 ; 2. R.F.G. — 3:39,4.

CAMPIONATE
DE FOTBAL

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
FOTBALUL ȘCOLAR IA 

AVÎNT!
Una dintre ramurile de mare inte

res în ansamblul mișcării sportive 
din Republica Democrată Germană, 
fotbalul, se bucură de sprijinul deo
sebit al organelor’de resort. Dezvol
tarea , jocului cu , balonul rotund este 

: sprijinită deopotrivă la nivelul echi
pelor din prima divizie, cit și la a- 
cela al formațiilor de copii, anga
jate, an de. an, în competiții de in
teres republican și regional. De o 
amploare deosebită se bucură cam
pionatul de fotbal al școlilor medii, 
desfășurat anual în perioada dinaintea 
vacanței de vară, competiție asistară 
de tehnicieni cu renume ai federa
ției de specialitate. Astfel, numai în 
campionatul școlar al regiunii Dresda 
au fost angajate, în 1973, 528 de e- 
chipe, număr mult, mai mare prin 
comparație cu datele anterioare : 32 
de echipe în 1969, 204 în 1970. 342 în 
1971...

Iată ce scrie ziarul de specialitate 
„Deutsches Sportecho", referitor la 
competiția fotbalistică a școlarilor ’ 
„La Gorlitz s-au terminat. de curînd 
finalele campionatului de fotbal 
școlilor. Ceea ce ne-a surprins 
tinerii jucător: a fost ambiția 
neobișnuită. Ei au luptat din răspu
teri și nu o dată au lăsat impresia 
că la sfîrșitul meciurilor vor claca, 
din cauza oboselii. Acest lucru nu 
s-a întîmplat, însă, și tinerii fotba
liști reapăreau în partida următoare 
cu forțe proaspete. Important nu 
este rezultatul final al campionatu
lui, cit adevărul că principalul scop 
al acestei Spartachiade — popu
larizarea sportului în rinduF tinere
tului școlar — a fost atins cu pri
sosință". \

De remarcat că din această toam ■ 
nă, urmînd cursul ascendent al co
laborării active dintre învățătură și 
sport, o reprezentativă de fotbal a 
școlilor generale din R. D. Germană 
va îritreorinde un prim turneu, prie
tenesc, în mai multe țări socialiste.

Triplul campion mondial de acrobație cu aeromodele captive, Jozef 
Gabris, pregătindu-și „Super-Mas ter“-ul pentru un nou zbor.

BILANȚ REMARCABIL

ARIPI Șl RECORDURI IN 
MINIATURĂ

ȘI CUPE
EUROPA

GERMANA (etapa a 24-a) : 
F.C. Hansa Rostock — Chemie Halle
1— 2 ; F.C. Carl Zeiss Jena — F.C. 
Karl Marx Stadt 3—0 ; F. C. Magde
burg — Wismut Aue 3—0 ; Dynamo 
Dresda — Sachsenring Zwickau 4—2 ; 
Dynamo Berlin — Hotweiss Erfurt
2— 1 ; Vorwărts Frankfurt pe Oder- 
Chemie Leipzig 2—1 ; Lokomotiv 
Leipzig — F.C. Union Berlin 1—1. 
Clasament: 1. Dynamo Dresda — 38 
p; 2. F.C. Carl Zeiss Jena — 35 p ; 3. 
F.C. Magdeburg — 32 p.

AUSTRIA (etapa a 28-a) : Eisen- 
stadt — Wiener Sport Club 4—1 ; 
Voest Linz — Admira Neustadt 2—0 ; 
Sturm Graz — Wacker Innsbruck 0—1; 
Austria Viena — Alpine Donawitz 
3—0 ; Bregenz — F.C. Vienna 4—2 ; 
Austria Salzburg — ASK Linz 0—0 ; 
Austria Klagenfurt — A.K. Graz 
1—2; Rapid Viena — Admira Wac
ker 2—I. Clasament : 1. Wacker 
Innsbruck — 37 p (două jocuri mai 
puțin) ; 2. Rapid Viena — 37 p (un 
joc mai puțin) ; 3. ASK Linz — 34 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 28-a) ! 
Slovan Bratislava — Slavia Praga 

0 ; Tatran Preșov — Skoda Plsen 
ZVL Jilina — Banik Ostrava 
A.C. Nitra — Dukla Praga 
Sparta Praga — Zbrojovka 

1—3 ; VSS Kosice — SpartakBrno , _ _ ___ _____
Trnava 2—1 ; Spartak Hradec Kra- 
love — Locomotiv Kosice 0—0; TZ 
Trijinec — Sklo Union Tanlice 2—1. 
Clasament: 1. Spartak Trnava —
37 p ; 2. Tatran Preșov — 34 
VSS Kosice — 32 p.’

UNGARIA (etapa a 29-a) : 
banya — Ferencvaros 2—2 ;
Dozsa — Szeged 2—0; Csepel — 
Komlo 2—0 ; Sadgotarjan — Zalae- 
gerszeg 1—T; Dicsgyor — Videoton 
- - - Raba Eto 1—0 ; MTK

— Vasas 
Dozsa — 
2. Vasas 
39 p.

p ; 3.

Tata-
Uipest

Cunoscutul club moscovit Ț.S.K.A. 
îsi sărbătorește anul acesta semicen
tenarul, prilej pentru statisticienii 
sportului sovietic de a zăbovi asupra 
bilanțului clubului sportiv militar din 
capitală U.R.S.S, ' .

Palmaresul cu care Ț.S.K.A. se pre
zintă la jubileul unei jumătăți de se
col este remarcabil : membrii lui au 
stabilit în acest răstimp 365 de re
corduri mondiale. 288 ale Europei și 
1 318 ale Uniunii Sovietice. Sportivi 
evoluînd sub culorile Iui au partici
pat la șase ediții ale Jocurilor Olim
pice. cucerind 104 medalii de aur, în

vreme ce numărul titlurilor mondia
le și continentale dobîndite 
brii clubului Ț.S.K.A. s-au 
1 100.

Dintre 
care au 
clubului 
ce, trebuie menționați halterofilul 
Iuri Vlasov, fotbaliștii Vsevolod Bo
brov și Albert Șesternev. ciclistul 
Viktor Kapitanov, atletul Valeri Bru
mei, înotătoarea Natalia Prozumenșci- 
kova. gimnasta Olga Korbut și a- 
tiția alții.

de mem- 
ridicat la

mărime
glorie, numele

stelele de primă 
purtat, cu 
peste hotarele țării sovieti- 

mentionați

A ÎNCEPUT TURNEUL DE TENIS QUEENS CLUB-LONDRA
ILIE NASTASE FAVORIT Nr. 1

LONDRA, 18 (prin telefon). — 
Tradiționalul turneu internațional 
de tenis, care a început pe terenu
rile de la Queens Club din Londra, 
se bucură în acest an de o partici
pare selectă. Prim cap de serii, în 
proba de simplu, este românul Ilie 
Năstase, Iar al doilea Italianul A- 
driano Panatta, în continuare ordi
nea favoriților fiind: John New
combe (Australia), Tom Okker (O- 
landa), Jimmy Connors, 
Riessen, Arthur Ashe (toți 
Paolo Bertolucci (Italia). 
Queens, principala probă
celui de la Wimbledon, care începe 
săptămîna viitoare, este cotat la

Marty
S.U.A.), 
Turneul 
înaintea

categoria C în circuitul. Marelui 
Premiu F.I.L.T. (20 p pentru primul 
loc).

în cursul zilei de luni, s-au 
jucat partidele turului preliminar 
și lată cîteva rezultate ; Van Dillen
— Zugarelll 6—3, 7—5 ; McKinley
— Segal 6—2, 6—1 ; Barazzutti""— 
Seewagen 6—2, 6—0 ; Fillol — Vilas

Kakulia — Kary 6—3, 
Mayo —

Cooper
6—4. Pe

Addison 1—8, 
— Kamiwa- 
tabloul într«- 
total, 128 ju-

6—1, 9—7 ;
6— 3 ; Loyo
7— 5, 8—3 ;
zumi 8—4,
cerii sînt trecuți, în 
cători și 64 jucătoare.

Ilie Năstase întâlnește în primul 
tur pe americanul Dick Stockton.

LUPTĂ STRINSĂ LA INTERZONALUL"
DE

18 (Agerpres).LENINGRAD
Turneul interzonal de șah de la Le
ningrad a continuat cu partidele 
rundei a 11-a. Smejkal a cîștigat la 
Estevas. Kuzmin a pierdut partida 
cu Larsen, iar Hubner l-a învins pe 
Radulov. Partida Byrne — Karpov 
s-a încheiat remiză. Marele maestru 
american Robert Byrne a cîștigat

ȘAH
partida întreruptă în runda a 10-a 
cu Taimanov și, acumulînd 8 puncte, 
a trecut dip nou pe primul loc al 
clasamentului, urmat de Viktor Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) — 71/, p (2). Larsen 
(Danemarca) și Karpov (U.R.S.S.) 
71./, P (1). Smejkal (Cehoslovacia) 
7 p etc.
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• La Hamburg, proba de simplu 
bărbați a campionatelor interna
ționale de tenis ale R.F. Germania 
a fost cîștigată de modestul tenis- 
man american Eddie Dibbs, care l-a 
învins cu 6—1, 3—6, 7—6, 6—3 pe 
vest-germanul Karl Meiler. în fi
nala feminină, Helga Masthoff 
(R.F.G.) ți-a apărat cu succes titlul, 
întrecînd-o pe Pat Pretorîus (R.S.A.) 
cu 6—4, 6—1.

Bucurîndu-se de o largă audiență, 
modelismul reunește în R.S. Ceho
slovacă peste 30 000 de pasionați con
structori de machete. Acest sport al 
îndemînării și ingeniozității este, prin 
specificul său. o școală care dezvol
tă gîndirea tehnică, un important 
factor în munca de educare a tinere
tului.

Aeromodelele fragile, machetele de 
nave care reproduc întocmai „origi
nale" renumite, planoarele zvelte cu 
greutăți de ordinul gramelor pun la 
încercare priceperea modeliștilor. iar 
atunci cînd eforturile lor sînt încunu
nate de succes, le aduc 
victoriilor. Beneficiind 
bază — se poate spune 
slovacia modelismul este 
masă — nici afirmarea 
ternațional nu s-a lăsat 
tată. Pe parcursul 
numeroase titluri de campioni mon
diali și recorduri ale lumii i-au pla
sat pe sportivii cehoslovaci printre 
cei mai buni dintre cei buni. Colec
ția lor de medalii, dintre care șapte 
de aur la Individual si tot atîtea pe 
echipe, precum și cele nouă recor
duri ale lumii Ie conferă un presti
giu de necontestat pe plan mondial.

Cele peste 350 de cluburi în care 
activează modeliștil cehoslovaci au o 
activitate deosebit de bogată, tar tra
diția îmbinată cu perseverenta sînt o 
garanție a menținerii locului de 
frunte pe care se situează ta ora ac
tuală mișcarea sportivă din această 
tară.

satisfacția 
de o solidă 

că în Ceho- 
un sport de 
pe plan in- 
mu It aștep- 

a două decenii

gerszeg 1—1 ; 
0—2 ; Pecs —
— Egyetertes 1—1 ; Honved 
2—2. Clasament : 1. Ujpest 
45. p (virtuală campioană) ;
— 40 p ; 3. Ferencvaros —

SUEDIA (etapa a 10-a): 
—Djurgaarden 1—1 ; Gais 
0—1 ; Malmo — Norrkoping _ , 
Aatvidaberg — Oergrvte 2—2; A1K
— Landskrona 
marby 4—2 ; 
Clasament : 1. 
2. Oster — 15

Elfsborg-,
- Sirius 
g l—l 1

1—1 ; Saab — Ham- 
Oster ■— Orebro 2—2. 
Aatvidaberg — 19 p ; 
p ; 3. Malmo — 11 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 33-a) : Haj- 
duk Solit — Dynamo Zagreb 1—1 ; 
Vojvodina Novi Sad — Steaua Rosie 
Belgrad 1—1 ; Radnicki Ni.ș — Velez 
Mostar 0—0 ; Sloboda Tuzla — Ze- 
lezniciar Sarajevo 3—3 ; Vardar 
Skoplje — Spartak Subotița 0—3; 
F. C. Sarajevo — Borac Banja Luka 
0—0 ; OFK Belgrad — Celik Zenika 
1—0 ; Partizan Belgrad —Bor 2—2; 
Sutjeska Niksici — Olimpia Liublia- 
na 1—0. Clasament : 1, Steaua Roșie 
— 50 p ; 2. OFK Belgrad — 44 p ; 
3. Velez Mostar — 44 p.

„Cupa" a
Olympique 
finală, cu 

scorul de 2—1 (1—0), formația Nan
tes (cîștigătoarea campionatului). Au 
marcat : Trivici și Lacombe, respec
tiv Couecou. (Partida finală s-a des
fășurat pe stadionul „Parc des Prin
ces" din Paris șl a fost urmărită de 
peste 50 000 de spectatori.

FRANȚA : Anul acesta, 
fost cîștigată de echipa 
Lyon. care a învins în

SPANIA. Semifinalele (meciuri 
tur) ale „Cupei” s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Csatellon — 
Gijon 2—01 Atletico Bilbao — Ma
laga 2—I.

PORTUGALIA. în finala „Cupei", 
Sporting Lisabona a învins cu scorul 
de 3—2 (2—0) pe F.C. Setubal.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
„Marele premiu automobilistic al Sue
diei". cursă contînd pentru campionatul 
mondial al piloților de formula I, s-a 
desfășurat pe circuitul de la Anderstrop 
și a fost cîștigată de neozeelandezul 
Denis Hulme. Concurînd pe o mașină 
„McLaren", învingătorul a realizat o 
medie orară de 165,200 km, fiind urmat 
de suedezul Ronnie Petersson („Lotus"), 
francezul Francois cevert („Tyrrell 
Ford“). Brazilianul Emerson Fittipaldi 
(„Lotus"), s-a clasat pe locul 12 ! In 
urma acestor rezultate, situația în cla
samentul campionatului mondial (for
mula I) se prezintă astfel : 1. Emerson 
Fittipaldi — 41 p.; 2. Jackie Stewart — 
39 p., 3. Franțois Cevert — 25 p, 4. Denis 
Hulme — 19 p.

se menține lider în clasamentul general 
Individual.

Competițla internațională ciclistă „Midi 
Libre" a luat sfîrșit cu victoria cunos
cutului rutier francez Raymond Poull- 
dor, care a totalizat in clasamentul final 
timpul de 20 h 42:29. El a fost urmat de 
olandezul zoetemelk — la 52 sec. ultima 
etapă a cursei, desfășurată între Mende 
și Nimes ' ' " ' “
francezul 
5 h 32:55.
■
In runda

(205 km), a fost cîștigată de 
Thevenet, cronometrat In

5-a a turneului internațional 
la Hilversum (Olanda), ma-

(U.R.S.S.)
Andersson

șl Sax (Ungaria) — 3 p, 4. 
(Suedia) — 2*/> p etc.

doua a concursului interna-

Turul ciclist al Italiei rezervat amato
rilor a continuat cu etapa a 4-a: Mon- 
tecatinl — Sassuolo (168 km). victoria 
a revenit francezului Bernard Bourreau, 
cronometrat cu timpul de 4 h 24:35, care

a 
de șah de — 
rele maestru maghiar Laszlo Szabo l-a 
învins pe iugoslavul Llubojevici, iar o- 
landezul Jan Timman a cîștigat la ma
rele maestru sovietic Lev polugaevskl 
S-au încheiat remiză partidele Ivkov — 
Sax și Andersson — Gheller. Clasament: 
1. Szabo (Ungaria) — 4 p; 2—3. Gheller

In ziua a____ __  ___________ ___
țional atletic de Ia Edinburg, sportivul 
englez G. Capes a cîștigat proba de 
aruncarea greutății cu performanța de 
20,11 m. Proba de 400 m garduri a re
venit lui J. Sherwood (Anglia) cu timpul 
de 50,9, Iar în cursa de 400 m plat, pe 
primul loc s-a clasat J. Jeszrwane 
(R.S.A.). cronometrat în 46.7. Atletul
englez B. Hopper și-a adjudecat victo
ria în proba de săritură cu prăjina, cu 
5,10 m.
■
In ziua a doua a turneului internațional 
masculin de handbal de la Gdansk, pri
ma reprezentativă a Poloniei a întrecut 
cu scorul de 24—14 (13—8) formația 
R.S.S. Ucrainene. Intr-un alt joc, echipa 
Ungariei a dispus cu 17—13 (8—6) de 
selecționata secundă a Poloniei.


