
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In zilele de 18 și 19 iunie 1973 a 

avut loc Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

1) I.a primul punct al ordinii de 
Zi Plenara a dezbătut și aprobat ra
portul Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
si perfecționarea învățămîntului în 
România.

/ în încheierea dezbaterilor la a- 
ceastă problemă a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat în unanimitate 
concluziile și sarcinile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului.

Comitetul Central a stabilit ca, în 
spiritul propunerilor Comitetului 
Executiv, al concluziilor tovarășului 
Nicolae Ce'âușescu si al recomandă
rilor făcute de partrcipanții la discu
ții. să se definitiveze hotărîrea cu 
privire la perfecționarea învățămîn- 
tului, corespunzător cerințelor dez
voltării economico-sociale a societății 
noastre socialiste. Hotărîrea ur
mează să fie dată publicității. Tot
odată, s-a stabilit ca, la sfîrșitul fie
cărui an de învățămînt, să se pre
zinte Comitetului Central o informa
re cu privire la modul în care se 
aplică măsurile adoptate.

2) Plenara a analizat modul în ca
le sint transpuse în viață hotărîrile 
partidului și statului nostru cu pri
vire la rolul femeii în viața politică, 
economică și socială a țării, și a dat 
o înaltă apreciere contribuției aduse 
de milioanele de femei la progresul 
patriei, la înflorirea României socia
liste, la formarea unui tineret sănă 
tos. animat de nobilele idealuri ale 
socialismului și comunismului.

In încheierea discuțiilor la acest 
punct al ordinii de zi a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a însușit 
în unanimitate concluziile secretaru
lui general al partidului și a stabilit, 
tinînd seama de complexitatea sar
cinilor izvorî te din programul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, noi măsuri referitoare Ia 
promovarea tot mai activă a femei
lor în întreaga viață social-politică 
a țării, îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și de viață. Hotărîrea va 
fi dată publicității.

3; Plenara C.C. al P.C.R a aprobat 
realizarea Complexului hidroenergetic 
și de transport Dunărea—Marea Nea
gră. prin reluarea lucrărilor de exe
cuție a canalului Dunărea — Marea 
Neagră, construirea noului port ma
ritim la Constanța Sud-Agigea și a 
hidrocentralei de la Cernavodă.

4) Aprobind in unanimitate infor
marea privind rezultatele aplicării 
măsurilor stabilite de Plenara C.C. 
al P.C.R. din februarie — martie 
1973 în legătură cu îmbunătățirea or
ganizării activității economico-sociale. 
Comitetul Central a stabilit ca orga
nele de partid și de stat să acțio
neze în continuare pentru aplicarea 
cu fermitate a măsurilor adoptate, 
asiglirînd o mai bună folosire a for
ței de muncă, repartizarea cadrelor 
în producția materială, raționalizarea

și simplificarea aparatului adminis
trativ.

5) Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate informarea cu privi
re la compoziția, efectivul și struc
tura organizatorică a partidului. Ple
nara a stabilit să se ia măsuri îu 
continuare pentru afirmarea con
tinuă a rolului conducător al parti
dului jn întreaga viață politică, eco
nomică și socială a țării, pentru 
creșterea conștiinței socialiste a ma
selor în spiritul idealurilor societății 
noastre, al eticii și echității socia
list^ pentru mobilizarea larga a tu- 
ttlror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — Ja înfăptuirea Ia un nivel 
calitativ superior și înainte de ter
men a sarcinilor actualului plan cin
cinal.

6) Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat 
în unanimitate informarea cu privire 
la politica de cadre. Comitetul Cen
tral a trasat, tuturor organelor de 
partid, de stat și obștești sarcina de 
a desfășura în continuare o activi
tate multilaterală în domeniul for
mării și promovării cadrelor, să le 
dezvolte acestora aptitudinile de 
buni organizatori și conducători po
litici, înalte trăsături etice și morale, 
pentru a-și pune întreaga capacitate 
și putere de muncă în slujba înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
nostru.

7) La Propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărît în unanimitate constituirea 
Congresului deputaților consiliilor 
populare județene. Congresul urmea
ză să se întrunească o dată la cinci 
ani și să dezbată principalele pro
bleme ale dezvoltării României, in
clusiv planul de dezvoltare economi- 
co-socială, precum și alte măsuri, 
să fie un organ de participare largă 
a reprezentanților cetățenilor la con
ducerea țării. El va cuprinde totali
tatea deputaților consiliilor populare 
județene și municipiului București.

Crearea unul astfel de organism 
asigură, direct și democratic, verifi
carea reală a justeței politicii parti
dului și statului nostru, creșterea 
răspunderii tuturor cetățenilor în în
treaga activitate de conducere a ță
rii noastre.

Comitetul Central a hotărît, tot
odată, organizarea din patru în patru 
ani a Conferinței pe țară a preșe
dinților consiliilor populare comu
nale și orășenești, iar din doi in doi 
ani a conferințelor județene ale pre
ședinților consiliilor populare co
munale și orășenești.

Plenara a hotărît ca aceste mă
suri să fie supuse legiferării Marii 
Adunări Naționale.

8) La ultimul punct al ordine! de zi, 
Plenara a adoptat unele hotărîri or
ganizatorice.

In urma măsurilor care s-au luat 
în vederea unei mai bune reparti
zări a cadrelor și întăririi condu
cerii unor comitete județene de par
tid, tovarășii Iosif Banc și Ion Dincă 
au trecut în munca de primi-secre- 
tari Ia județele Mureș și respectiv 
Argeș. In legătură cu aceasta, Ple
nara a aprobat în unanimitate eli
berarea lor din funcția de secretari 
ai C.C. al P.C.R.

întrucît, tovarășul Aurel Duca a 
fost numit ambasador, Plenara a a- 
probat în unanimitate eliberarea sa 
din funcția de membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît completarea nu
mărului membrilor C.C. al P.C.R. In 
acest sens, a aprobat în unanimitate 
trecerea din rîndul membrilor su
pleant în rîndul membrilor C.C. al 
P.C.R., a tovarășei Magdalena Fili- 
paș, președinta Uniunii Sindicatelor 
din Industria Ușoară.

Plenara a hotărît în unanimitate 
mărirea numărului membrilor Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
de Ia 21 la 23.

In spiritul hotăririi Plenarei pri
vind creșterea rolului femeilor în 
viața politică, economică și socială 
a țării, promovarea lor în activita
tea de conducere, Comitetul Central 
a aprobat în unanimitate, la propu
nerea tovarășului Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., alegerea ca membri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
a tovarășelor Elena Ceaușescu, di
rector general al Institutului Central 

de Cercetări Chimice, și Lina Cio
banii, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului II — Bucu
rești. De asemenea, Plenara a ales 
în unanimitate ca membri sup’eanți 
ai Comitetului Executiv a! C.C. al 
P.C.R., pe tovarășele Magdalena Fi
linas și Aurelia Dănilă, președinta 
Comitetului județean Cluj al femei
lor.

X
La punctele înscrise la ordinea de 

zi a Plenarei, au luat cuvîntul tova
rășii : acad. Nicolae Teodorescu, vi
cepreședinte al Asociației oamenilor 
de știință, prof. univ. Ludovic Ta
kacs. Vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Ștefan Pascu, rectorul U- 
niversității „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
Andrei Cervencovici. prim-secretar 
al Comitetului județean — Arad al 
P.C.R., acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a M.A.N., 
Ion Anton, rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara, Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R.. 
Suzana Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Olimpia Solo- 
monescu, președinta Comitetului ju
dețean Prahova al femeilor. Aurelia 
Dănilă, președinta Comitetului jude
țean Cluj al femeilor, Agurița Alc- 
xandrescu, secretar al Comitetului 
municipal Bacău al P.C.R.. Iuliana 
Bucur, directoarea întreprinderii in
tegrată de lină din Constanța, Gheor
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor. Gheorghe Cioară, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Mihai Te- 
lescu. prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., Ludovic 
Fazekas, prim-sccretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare.

ȘEDINȚA COMISIEI DE ELABORARE 
A PROIECTULUI PROGRAMULUI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub președinția tovarășului 

Ticolae Ceaușescu, în ziua de 19 
unie a avut loc ședința Comisiei 
ie elaborare a Proiectului Pro- 
iramului Partidului Comunist Ro- 
rtân, document care urmează să 
ie supus dezbaterii organizațiilor 
le partid, întregului popor și pre

zentat spre aprobare Congresului 
al XI-lea al P.C.R.

Comisia a analizat și disecat cu 
acest prilej tematica Proiectului 
Programului partidului.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care s-a referit la o-

rientările ce trebuie să le aibă pro
iectul de program, la direcțiile de 
activitate și modul de lucru al co
misiei.

In unanimitate, comisia și-a în
sușit orientările și indicațiile secre
tarului general al partidului.

ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A LA FOTBAL

PE PRIMUL PLAN, JOCURILE
DE LA CRAIOVA Șl CONSTANȚA
Așadar, azi, ultima etapă a cant
onatului 1972—1973. Ultima eta- 
i, dar nu și ultimele jocuri, pen- 
u că acestea — cele două restan-

— U.T.A. — Universitatea Cra- 
va și Dinamo — C.F.R. — se vor 
ca duminică 24 iunie, odată cu 
ei dintre sferturile de finală ale 
lupei României".
După părerea noastră, din progra- 
ul etapei nr. 30 interesează în 
od deosebit două partide care,

CLASAMENTUL LA ZI
„U" Craiova 28 14 9 5 50—33 37
Dinamo 28 15 5 8 46—32 35
F. C. Argeș 29 13 7 9 43—28 33
C.F.R. Cluj 28 11 11 6 31—25 33
S. C. Bacău 29 12 8 9 34—34 32
Steaua 29 9 12 8 35—29 30
Steagul roșu 29 11 7 11 38—23 29
F. C. Cța 29 10 8 11 35—33 28
Jiul 29 1! 6 12 37—41 28
Petrolul 29 9 10 10 21—30 28
Rapid 29 7 12 10 28—27 26
C.S.M. Reșița 29 8 10 11 34—38 2fl
U.T.A. 28 7 11 10 32—36 25
A.S.A. 29 11 3 15 35—46 25
Sp. stud. 29 5 13 11 30—49 23
„U" Cluj 29 7 8 14 25—50 22

in rezultatele lor, pot hotărî de pe 
im, înaintea restanțelor de du- 
nică, dacă titlul va lua din nou 
imul provinciei, ori va reveni în 
pitală. Este vorba de meciurile 
la Craiova (Universitatea Craiova 
C.F.R. Cluj) și de pe malul mării

C. Constanța — Dinamo). Im- 
:tant pentru definitivarea echipei 
pe locul al treilea, care asigură 

-ticiparea în „Cupa U.E.F.A.", 
e și jocul F. C. Argeș — C.S.M. 
șița. în rest, partide — acum, 
id se pare că s-a stabilizat și coada 
samentului — de mai mică im- 
rtanță, cu darul de a da formă 
Einitivă tabelei celui de al 55-lea 
npionat național.
Ja Craiova, după cum am fost

(Continuare în pag. a 3 a)
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TABERELE

vacantei 
ÎȘI DESCHID 

PORȚILE
• Anul acesta ele vor cuprinde peste

3 000 de elevi sportivi • Cum 

au fost pregătite bazele sportive 

ce-i vor primi?
In aceste zile, la sediul Adminis

trației bazelor sportive școlare, de 
pe lingă Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, se fac pregătiri in
tense pentru punerea la punct a 
ultimelor pregătiri pentru buna 
desfășurare a taberelor de vacan
ță, care vor găzdui mii de elevi.

— Avem o mare responsabilitate, 
ne informează prof. Valentin Cor- 
ban, directorul „Administrației". 
Anul acesta. Ministerul nostru or
ganizează tabere care vor întruni 
peste 3 000 de elevi aparținînd șco
lilor sportive, liceelor cu program, 
precum și o parte a elevilor licee
lor de cultură generală componenți 
ai echipelor divizionare, participan-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Hotărîrea de partid și planurile de măsuri elaborate generează energii și inițiative noi

MIȘCAREA SPORTIVĂ DÎMBOVIȚEANĂ 
VĂ TREBUI SĂ SE RIDICE LĂ COTELE

DE DEZVOLTARE SOCIĂL-ECONOM1CĂ Ă JUDEȚULUI!
ION STĂNESCU

membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R 
prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.

Referindu-se la lucrările Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta, printre altele, că esențialul 
este acum de „...a se lua rapid mă
surile politice și organizatorice ne
cesare pentru traducerea în viață, 
în cele mai bune condiții, a tuturor 
sarcinilor trasate“.

în problematica complexă abor
dată de Plenară s-a înscris, după 
cum se știe, și aceea cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului. Hotărîrea elabo
rată în acest sens, document poli
tic de o înaltă valoare teoretică și 
practică, trasează principalele di
recții spre care va trebui să se în
drepte activitatea sportivă de masă 
și de performanță din întreaga 
țară și, implicit, din județul Dîmbo
vița.

Trebuie subliniat de la bun 
început faptul că județul nostru 
cunoaște în prezent o puternică as
censiune economică, înregistrînd 
unul dintre cele mai înalte ritmuri 
de creștere a producției și produc

tivității muncii. Au fost construite 
și puse în funcțiune importante o- 
biective industriale : Uzina de u- 
tilaj chimic. Fabrica de frigidere, 
întreprinderea de prefabricate și 
construcții metalice din Găeștî, U- 
zina Automecanica din Moreni, U- 
zina de strunguri și Uzina Eom- 
Luc din Tîrgovîște, Fabrica de a- 
paraiaj electric pentru instalații 
Titu. S-au dezvoltat și s-au mo
dernizat capacitățile existente la 
Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște, la întreprinderea mecanică 
Mija, la Fabrica de becuri din Fi- 
eni ș.a. în prezent se află în con
strucție Uzina de oțeluri aliate și 
înalt aliate — unul din marile obi
ective ale actualului cincinal — 
care va face din orașul Tîrgoviș- 
te, veche cetate de scaun, o nouă 
citadelă a oțelului românesc.

Importante transformări au loc 
și în agricultura județului care, prin 
grija partidului și a statului, a pri
mit o puternică dotație tehnică. Au 
fost organizate și profilate cinci în
treprinderi agricole de stat, s-au 
construit și s-au dat în funcțiune

Complexul avicol de Ia Titu, com
plexul zootehnic de la Mărunțișu, 
Fabrica de nutrețuri combinate la 
Titu. De asemenea, au fost orga
nizate cinci asociații intercoopera- 
tiste de producție precum și cinci 
îngrășătorii de tineret taurin. Este 
de reținut, de asemenea, că în anul 
1972 s-au obținut cele mai înalte 
producții in agricultură din întrea
ga istorie a județului.

în pas cu toate aceste. realizări, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, s-au realizat 
progrese considerabile și în dome
niul educației fizice și sportului, 
în atenția C.J.E.F.S. Dîmbovița, a 
Comitetului județean U.T.C., a Con
siliului județean al sindicatelor, ? a 
Inspectoratului școlar și a Consi
liului județean al organizației pio- 
nierilor a stat permanent preocu
parea pentru îmbunătățirea activi
tății de educație fizică și sport în 
rindurile tuturor categoriilor de ce-

(Continuare în pag. a 3-a)

IERI ÎN PARCUL DINAMO
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INAUGURAREA NOII SĂLI 
DE GIMNASTICĂ Șl A SĂLII 

DE LUPTE Șl JUDO
în cadrul unei festivități, 

ieri au fost inaugurate oficial 
noua sală de gimnastică și sala 
de lupte și judo din parcul 
Dinamo, destinate antrenamen
telor și pregătirii sportivilor 
dinamoviști.

Au fost prezenti la festivi
tatea inaugurării general loco
tenent Alexandru Dănescu, ad
junct al ministrului de in
terne. Emil Ghibu. secretar al 
C.N.E.F.S., Tudor Vasile, prim- 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. 
București, membri ai ' Consiliu
lui clubului Dinamo, ai birou
rilor secțiilor de lupte,: gim
nastică. judo si fotbal, acti
viști ai federațiilor de speciali
tate, foști sportivi ai clubului, 
constructori.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, colonel Valeriu Buzea, 
președintele clubului Dinamo, 
a subliniat că noile săli de 
sport — construite după ulti

mele cerințe ale tehnicii și 
dotate cu aparatură și insta
lații moderne, ca și amena
jările aduse terenului de fotbal 
al centrului de juniori — con
stituie o manifestare grăitoare 
a sprijinului oferit membrilor 
clubului Dinamo pentru pregă
tirea în cele mai bune condi- 
țiuni a viitoarelor evoluții la 
competițiile de nivel mondial, 
îndeosebi a J.O. de la Mont
real.

în cadrul festivității, pre
ședintele clubului Dinamo a 
înmînat Diploma de onoare a 
clubului și . placheta jubiliară 
„A 25-a aniversare" unui nu
măr de activiști, antrenori, 
foști sportivi ai clubului, con
structori.

în încheiere, a avut loc un 
program demonstrativ oferit de 
cei jnai buni reprezentanți ai 
secțiilor de gimnastică, lupte 
și judo.

• Vești din taberele competitoarelor

• Duminică, restanțele U. T. A. — Univ. 

Craiova și Dinamo—C.F.R. Cluj • „Cavalerii

Un ansamblu de 
gimnastică de- k 
monstrînd în noua ijia 
sală din Parcul gf 

Dinamo

fluierului" delegați

• în Capitală,

I±
la intilnirile de astăzi

cuplaj pe stadionul

August"

Pe marginea unor erori și incapacități mai vechi și mai noi
. ......................................................................................................tsmasri—r' 'iniiB wmwwiiitiiiw  urni!» ■     

CINE SCOATE BETELE

Iordache — și el reapărut intre buturile echipei Steaua după o lungă absență — va stopa un nou atac al 
Ploieștenilor. Foto . y BAGEAC

Cele 8 jocuri și arbitrii lor

DIN ROTILE CICLISMULUI NOSTRU ?

â A.S.A, TG. MUREȘ (14) — PETROLUL (10): Gr. Bîrsan 
(Galați), N. Rainea (Blrlad) șl I. Dancu (București).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA (1) — C.F.R. CLUJ (4) : 
A. Bentu (București), P. Sotir (Mediaș) și I. Rus (Tg. Mu
reș).

O SPORT CLUB BACĂU (5) — RAPID (11): O. Anderco 
(Satu Mare), I. chilibar (Pitești) și Z, Szecsei (Tg. Mureș).

« F.C. CONSTANȚA (8) — DINAMO (2): Tr. Moarcăș 
(Brașov), Em. Păunescu (Vaslui) și V. Pîrvescu (Buzău).

O STEAUA (6) — STEAGUL ROȘU (7) îl. Ctmpeanu, 
T. Gaboș și A. Pop (toți din Cluj),'

• SPORTUL STUDENȚESC (15) — JIUL (9) : M. Rotam 
(Iași), Gh. Manole (Constanța) și I. Ciolan (lași).

• „U“ CLUJ (16) — U.T.A. (13): M. Bică, Gh. Olteanu și 
C. Dinulescu (toți din București).

a F.C. ARGEȘ (3) — C.S.M. REȘIȚA (12): A. Pirvu 
(București), Gh. Vereș și L Constantinescu (ambii din Cluj).

★
Toate partidele încep la ora 17.30, cu excepția meciului 

Steaua — Steagul roșu, programat în vedeta cuplajului de 
pe stadionul „23 August" (în deschidere Sportul studențesc 
— Jiul) care va avea lovitura de începere la ora 19.15.

Sportul cu pedale are în tara 
noastră o îndelungată tradiție. El 
și-a creat popularitate datorită fru
museții. utilității și contribuției sale 
la întărirea sănătății oamenilor. De-a 
lungul anilor, numeroși' fruntași ai 
ciclismului românesc s-au impus în 
arena internațională. Performanțele 
realizate de Marin Niculescu, Gabriel 
Moiceanu, Constantin Șandru, Ion 
Cosma, Ludovic Zanoni, Aurel Șe- 
laru, Nicolae Ciumeti, Vasile Teodor 
și alții au contribuit și ele la spo
rirea prestigiului sportiv internațio
nal al tării noastre, au atestat talen
tul cicliștilor români.

Din păcate. în ultima vreme spor
tul cu pedale cunoaște un evident 
regres. Cauzele sînt multiple, o- 
biective și subiective. Există, de
sigur, o bază materială săracă. Ar 
fi necesar eforturi mai mari pentru 
îmbunătățirea treptată a acesteia. 
Dar, nu este mai puțin adevărat, și 
ceea ce posedă ciclismul românesc 
se irosește — în bună parte — din 
cauza nesăbuinței, a unor neglijențe 
repetate. Juniorii — cea mai mare 
parte dintre ei — fac primele antre
namente pe biciclete ultramoderne, 
cu baieuri ușoare (firește, foarte 
sc-umpe), schimbă piesele și cînd tre
buie și cînd nu trebuie, distrug un 
material prețios și așa foarte puțin, 
achiziționat pe valută.

Activitatea competițională s-a re- 
strîns în ultima vreme. Au dispărut 
unele întreceri de tradiție, a fost 
suspendat un timp „Turul României", 
au fost scoase din program etapele 
de contratimp individual. Și aici, 
însă, o bună parte din vină o poartă 
forul de resort, care n-a făcut su
ficiente diligențe, care n-a realizat 
o propagandă eficientă, n-a colaborat 
activ .și permanent cu organizatorii 
de competiții rutiere.

Principalele cauze ale rămînerii în 
urmă aparțin federației de speciali
tate, activul salariat și biroului fe
deral. Secretarul general al F.R.C. 
Alșo Balaj, n-a folosit biroul federal 
ca un factor de analiză și îndru

mare a activității, de prospectare a 
posibilităților de creștere a bazei 
de mase și a performanțelor ciclis
mului. Inundîndu-1 cu tot soiul de 
probleme minore (pentru a crea ima
ginea falsă a unei activități la
borioasă), nepregătind ședințele bi
roului federal pentru a-și impune cu 
mai multă ușurință punctele de ve
dere proprii, ignorînd părerile unor 
specialiști autentici și îndreptîndu-și 
atenția spre lucruri nesemnificative 
(prin sacrificarea obiectivelor majore) 
a transformat acest for de conducere 
și îndrumare intr-unui administrativ. 
Este, fără îndoială, și vina unora 
dintre membrii biroului federal. O 
parte dintre ei, buni cunoscători ai 
sportului cu pedale, deveniseră indi
ferenți, nu veneau la ședințe sau 
dacă participau nu-și făceau cunos
cută opinia. Alții, doar suporteri, 
credeau în cele expuse de secretarul 
general. S-au creat astfel condiții 
pentru distribuirea nerațională a ma
terialelor (pe principiul că tuturor 
trebuie să li se repartizeze, indife
rent dacă au sau nu oameni de va
loare, indiferent de contribuția lor 
la dezvoltarea ciclismului de perfor
manță), pentru selecționarea — sau.

mai bine spus, pentru impunerea se
lecționării — unor elemente certate 
cu disciplina sau plafonate valoric. 
Pregătirea loturilor — aici este și 
vina antrenorului federal prof. Tra
ian Dinuț — s-a făcut de multa ori 
pe principii bizare. Așa s-a întîm,- 
plat și In ultimul timp. Greșelile să- 
vîrșite în procesul instructiv-educa- 
tiv s-au răzbunat crunt : echipa Ro
mâniei a terminat în doi oameni „Tu
rul Algeriei", s-a clasat pe locul XI 
în „Cursa Păcii" și a încheiat lamen
tabil evoluția sa în „Turul Angliei". 
Gravitatea greșelilor a fost amplifi
cată de faptul că ele s-au făcut evi
dente în competiții în care era an
gajat prestigiul sportiv al țării. Im
punerea unor cadre de antrenori mai 
puțin pregătite, cu o conduită nesa
tisfăcătoare a impietat, de asemenea., 
asupra performanțelor rutierilor ro
mâni.

Activul salariat al federației a 
umflat valoarea și rezultatele tinerei

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

UN MECI TRIUNGHIULAR DE HALTERE 
DE MARE ATRACȚIE

La puține zile după campionatele 
europene de haltere, cîțiva sportivi 
români fruntași sint din nou în în
trecere.

Sîmbătă are loc în sala Giulești, 
începînd de la ora 17, o întîlnire 
triunghiulară între cele mai valo
roase formații de club din Româ
nia, U.R.S.S. șl Polonia. Este vorba

de întrecerea dintre Steaua^ 
T.S.K.A Moscova și Legîa Varșovia, 
în rîndul acestor formații figurea
ză numeroși recordmeni și campio
ni ai țărilor respective — motiv 
pentru care reuniunea este aștep
tată cu un justificat interes. Din 
echipa Steaua nu vor lipsi campio
nii V. Rusu, F, Balaș și Y. Deae,
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AL Vll-lea FESTIVAL NAȚIONAL DE MINIBASCHET

PREOCUPĂRILE UNOR ANTRENORI TINERI
CEI MAI BUNI ATLET1 DIN NOU IN LUPTA

PENTRU PUNCTE SI RECORDURI
9

0 REALITATE ÎMBUCURĂTOARE Se reiau întrecerile campionatului pe echipe • Concursul de slmbătă
Și duminică—o ultimă verificare pentru definitivarea echipelor naționale

' SUCEAVA, 19 (prin telefon). Al 
|VlI-lea Festival de minibaschet con
tinuă în aceste zile îmtr-un entu
ziasm care nu este atenuat nici de 
norii amenințători ce dau tircoale 
deasupra orașului. Pe cele sase te
renuri bituminizate, copiii luptă pînă 
la ultima fărîmă de energie pentru 
victorie, iar pe margine, spectatorii 
fi susțin cu căldură. Explicația a- 
cestui atașament deosebit o găsim 
■în faptul că unii spectatori sînt chiar 
părinții competitorilor. însoțitori 11- 
tili ai loturilor, prin faptul că dau 
un real sprijin profesorilor-antrenori, 
care trebuie să supraveghere zeci de 
•copii. Tot pe marginea terenurilor îi 
aflăm' și pe antrenori, majoritatea 
dintre ei tineri și pasionați de pe 
acum pentru meseria pe care" și-au 
ales-o. Mai mult chiar, vedem curd 
actuale sau foste internaționale (Su- 
zana Szabados și, respectiv Octavia 
Șimon), recunoscute pentru maniera 
în care luptă și suferă pe teren, se 
Consumă ca antrenoare uneori mai 
intens decît oa jucătoare.

Așadar, meciurile continuă și în
registrează, deocamdată, scoruri mari, 
favoritele forțînd succesul fără a se 
menaja pentru partidele din. ultimele 
zile, cînd vor fi decise clasamentele 
finale. Totuși, și seriile preliminare 
oferă unele întreceri echilibrate în 
care cîștigătoarele luptă din greu . 
pentru a obține victoria. Astfel de 
exemple ne-au fost oferite de întâl
nirile Șc. sp. Brașov — Șc. sp. Su
ceava (băieți 8—10 ani) cîștigată de 
oaspeți cu 33—31, Șc. gen. nr. 2 A- 
lexandria — Șc. sp. Brăila (băieți 
10—12 ani), în care minibaschetba-

liștii din Alexandria au învins cu 
42—37.

Ca o remarcă generală. îmbucu
rătoare și de speranțe pentru viito
rul minibaschetului. vom 
saltul dat de antrenorii 
zițiilor fruntașe 
rănii" acestei 
pasionatilor se 
ochii, ceea ce

sublinia a- 
tineri po- 
de „vete- 
Rîndurfle 

văzind cu

deținute 
activități, 
îngroașă

. _ . . nu poate decît să
producă satisfacție celor ce doresc 
progresul baschetului. Vedem acum 
că profesori cu vechime în minibas
chet cum sînt Ștefania Dinescu, Șt 
Gheorghiu (din București), Maria 
Ghenade (Bacău). Gabriela Both 
(Satu Mare), M. Popescu (Suceava), 
T. Velciov (Oradea) și alții au de 
acum rivali in D. Herghelescu (Fe
tești), L. Tache (Călărași), E. Bor- 
deianu (Iași). M. Miron (Cîmpulung 
Moldovenesc), E. Năsăudeanu (Bis
trița) și I. Voinea (Alexandria).

In sfîrșit, tot la capitolul faptelor 
pozitive vom aminti de eforturile 
celor opt arbitri (N. Stănescu și L 
Marcu din București, C. Ciucureanu 
și A. Caizerliu din Bacău. V. Nagarie 
din Iași, Gh. Halițchi, D. Corduban 
și M. Gheorghiță din Suceava) care

conduc 7—8 meciuri pe zi. de 
mai multe ori fiind cite unul __
gur în teren. în acest sens, mărtu
risim că ni se pare cel puțin bizară 
optica Colegiului central de ar
bitri care a delegat un număr atit 
de mic de cavaleri ai fluierului, deși 
știa de multă vreme că Festivalul 
din acest an va avea o participare 
record și va solicita, deci, un corp 
de arbitri mai numeros. La fel de 
bizară ui se pare și poziția Federa
ției române de baschet care are. aici, 
un singur delegat. prof. Stelian 
Gheorghiu, președinte al Comisiei de 

antrenorul unei 
Este inexplica- 

VII-lea Festival, 
de minibaschet- 

nici unui d’.ntre 
și nici măcar un 
federal.
se desfășoară în 

re-

cele 
sin-

conduc după prima etapă

te

STEAUA-UN SFERT DE VEAC
DE ACTIVITATE!

UN APRECIAT BOXER
constAnțean
iMBRĂȚIȘEAZĂ

J

CARIERA PEDAGOGICA
Iubitorii sportului cu mănuși 

își amintesc, desigur, de boxerul 
constănțean Gheorghe Călin, cel 
care i-a îneîntat deseori cu spec
taculozitatea stilului său de lup
tă. bazat pe deplasări derutante, 
eschive frumoase și lovituri sur
prinzătoare. Acest talentat pugi
list s-a retras destul de timpuriu 
din activitatea sportivă de per
formanță. Zilele trecute l-am re
găsit în una din sălile de box 
din orașul de pe malul mării. 
Vechea sală Voința (una dintre 
cele mai vechi de pe litoral) — 
complet renovată și dotată cu 
aparatură și materiale corespun
zătoare — este acum șediul de 
antrenament al tinerilor boxeri 
de la Școala sportivă nr. 2 din 
Constanța.

încăperea respectivă era plină 
de tineri ce doreau să ss inițieze 
în tainele sportului cu mănuși. 
Nu i-am numărat, dar cred că 
erau aproape 30 de copii în ju
rul noului antrenor constănțean, 
prof. Gheorghe Călin.

Proaspăt absolvent al Facultă
ții de educație fizică din Iași, 
fostul pugilist constănțean s-a 
înapoiat in orașul natal, hotărît 
să împărtășească din cunoștințele 
sale tuturor celor ce doresc să 
practice boxul. Cele cîteva luni 
de activitate depusă în cadrul 
acestei secții s-au încheiat cu re
zultate mai mult decît promiță
toare. La faza județeană a cam
pionatului de juniori, cinci din
tre tinerii săi elevi s-au calificat 
în finală. Entuziastul antrenor 
își leagă mari speranțe de tinerii 
Florian Rujan (semimuscă), Lau- 
rențiu Asănachescu (cocoș), Ion 
Bercaru (pană), Liviu Șerban 
(semiușoară), pugiliști talentați 
pe care ni i-a prezentat cu mîn- 
drie noul antrenor constănțean.

Antrenamentul pe care l-am 
urmărit condus de prof. Călin, 
ne-a dezvăluit priceperea și răb
darea tînărului pedagog, calități 
care-l pot ajuta substanțial pe 
antrenorul constănțean în această 
artă de „șlefuire" a talentelor.

Judecind după entuziasmul, pa
siunea și celelalte calități ale 
noului antrenor de la Șc. sp. 2 
Constanța, unde primește un 
sprijin susținut de la directorul 
G. Patrichi, avem toate motivele 
să credem că, în curîndț din 
orașul de pe malul mării itor 
crește noi elemente talentate 
pentru boxul de performanță, 
așa cum ne obișnuisem cit mulți 

ani în urmă. Lui Gheorghe Că
lin, ca și celorlalți antrenori 
constănțeni ce se ocupă de pre
gătirea juniorilor le dorim să 
continue frumoasa tradiție pugi- 
listică în acest important și 
vechi centru de box.

Mihai TRANCA

Actualul lider al campionatului 
diviziei A, Steaua, îți va sărbători 
25 de ani de existență. Evenimentul 
va coincide cu cîștigarea unei noi 
ediții a competiției. Va fi pentru a 
8-a oară cînd XV-le pregătit de Pe
tre Cosmănescu cucerește campio
natul național. Aceeași echipă a 
mai înregistrat o performanță no
tabilă : de 4 ori s-a aflat printre 
echipele care au intrat în posesia 
„Cupei României".

CAMBRIDGE ȘI-A AMINAT SOSIREA
Zilele acestea urma să sosească 

în Capitală — conform înțelegerii 
stabilite — selecționata de rugby 
a Universității din Cambridge. Iată, 
însă, că printr-o telegramă oficia
litățile sportive din vechea univer
sitate engleză anunță cu regret că 
echipa nu mai poate efectua depla
sarea în România, Ia data anunța
tă, urmînd să fie purtată o cores
pondență în legătură cu fixarea 
de comun acord a unor noi date 
pentru acest turneu. Subliniem că 
propunerea pentru perfectarea a- 
cestui turneu aparține universita
rilor din Cambridge.

minibaschet. dar și 
echipe din Capitală, 
bil faptul că ia al 
unde iau parte 732 
baliști, nu_ se află 
salariatii 
membru

Totuși, 
condiții 
țnaroabile datorită strădaniilor Comi
siei județene de specialitate (pre
ședinte Dumitru Corduban), căreia i 
se cuvin felicitări pentru munca 
depusă.

Federației
șl. biroului 
competiția 
tehnico-organizatorice

D. STANCULESCU

LA ORADEA - INTERES PENTRU

Ne-a vizitat la redacție, decanul 
Facultății de educație fizică, și 
sport a Institutului pedagogic din 
Oradea, conf. Aurel Encuțescu, care 
ne-a prezentat cîteva proiecte pen
tru noul an universitar.

Unul din proiecte vizează înfiin
țarea, pe lingă clubul Pedagogic din 
Oradea a unei secții de rugby. Or
ganele sportive din Oradea au îm
brățișat cu interes un asemenea

întrecerile celei de a doua etape 
a campionatului republican pe e- 
chipe, programate în Capitală la 
sfîrșitul acestei săptămîni sînt aș
teptate cu un interes sporit din mai 
multe motive. în primul rînd, la în- 
tîlnirea de sîmbătă și duminică și-au 
anunțat participarea cei mai valo
roși atleți din cele 9 echipe divizio
nare care candidează la titlu. Mulți 
dintre aceștia au avut posibilita
tea confirmării, în răstimpul celor 
7 săptămîni, a bunelor rezultate ob
ținute în etapa inaugurală : ceilalți 
s-au pregătit cu mare atenție, în- 
cercînd ca Ia acest concurs să refa
că terenul pierdut. Astfel că la o 
serie de probe (100 m, 200 m. 110 
m g, lungime, prăjină, suliță la băr
bați, 100 m, 200 m. 400 m, 100 m g, 
înălțime suliță la femei) vom asis-

SPORTUL CU BALONUL OVAL

proiect, asigurîndu-i pe inițiatori de 
tot sprijinul. Pe de altă parte, clu
bul Pedagogic Oradea dispune de 
posibilități materiale pentru a asi
gura existența unei secții de rugby.

Sperăm, că și federația de re- 
SOpt<_ cu care conducerea Facul
tății de educație fjzică și sport din 
orașul de pe Criș a început.tratati
ve — va sprijini materializarea a- 
cestui lăudabil proiect. Deci, din 
toamnă, o nouă secție de rugby !

înaintea ultimei etape..
După penultima etapă (a 25-a) 

a campionatului diviziei A clasa
mentul se înfățișează astfel:
1. STEAUA
2. Univ. Tmș.
3. Dinamo
4. Știința Petroșani
5. Grivița Roșie
6. Poli. Iași
7. Farul Constanța
8. C.S.M. Sibiu
9. Sportul stud.

10. Vulcan
11. Rulmeutul Birlad
12. Gloria Buc.
13. Precizia Săcele
14. C.S.M. Suceava 

*) echipa pierde
jjentare ia Săcele.

un

25
25
26
25
25
2»
25
26
25
25
25
25
25

MOTOCICLISM După desfăștrt
rarea celei de a VT-a etape a campio
natului republican de motocros, primii 
în clasamentele generale sînt următorii : 
motorete Mobra — Ernest Miller (Tor
pedo Zămești) 44 puncte, Ion Lănerăn- 
jan (St. Roșu Brașov) 26 p; Dan Zainea 
16 p ;• juniori — Eduard Lucaci (Torpedo 
Zărnești) 26 p; Gh. Barbu (Locomotiva 
Ploiești) " ‘ *’
pina) 24 
pulung) 
(Poiana 
(Poiana

CANOTAJ. în zilele de 23 și 24 
iunie, in U.R.S.S. este programată „Re
gata Pskov", competiție internațională 
rezervată juniorilor (fete și băieți), la 
care participă reprezentativele Bulgariei, 
Franței, iugoslaviei, R.F. Germania, 
U.R.S.S. șl României. Țara noastră va 
fi reprezentată în acest concurs de un 
lot de tinere schifiste de la clubul Me
talul București, care alcătuiesc urmă
toarele echipaje : 8+1 — Olimpia Bălăci, 
Marinela Ghiță, Ecaterina Decu, Iuliana 
Balaban. Eleonora Dumitru, Elena Chiri- 
țoiu, Axinia Sacolic, Mariana Sîrbu + 
Elena Vasilescu ; 4+1 rame — Olimpia 
Bălăci, Marinela Ghiță, Ecaterina Decu, 
Iuliana Balaban + Elena Vasilescu și 
schif simplu — Axinia Sacolic. Lotul, 
care este însoțit de antrenorul Constan
tin Cătescu si de prof. Gheorghe Țigler, 
va părăsi Capitala în cursul zilei da 
azi.

POLO Echipa Dinamo București 
face pregătiri intense pentru derby-ul 
campionatului național — meciul cu 
Rapid București — programat duminica 
dimineața la ștrandul Tineretului. Ju
cătorii din lot și antrenorul A. Grin- 
țescu s-au alăturat restului echipei,
care s-a antrenat în ultimele săptămîni 
cu maestrul sportului Ștefan Kroner,
astfel că sportivii dinamoviști se află 
din nou împreună după o lungă peri
oadă. Din formație lipsește doar inter
naționalul Bogdan Miliăilescu, care este 
bolnav și nu va juca duminică. Foștii 
campioni 
ciuri de 
sul, C.S. 
al țării.

ÎNOT
Steaua s-l --- ---------- -
rul celor doi talentați. sportivi reșițeni, 
Eugen Aimer și Mircea Hohoiu, record
mani ai țării în probele de craul și, 
respectiv, spate. Aceștia se vor pregăti 
începînd din acest sezon cu prof. Gh. 
Dimeca, alături de Marian Slavic, Octa
vian Resler, Eugen Hempel, Adrian 
Adam și ceilalți înotători de frunte ai 
clubului bucureștean e SAPTAMÎNA 
viitoare, lotul reprezentativ al țării se 
va deplasa la Wiener Neustadt pentru 
o perioadă de 10 zile, în care vor 
loc pregătiri comune și concursuri 
cale cu sportivii austrieci.

VOLEI Timp de cinci zile,

Oproiu (poiana Cîm- 
Ijac (Muscelul Cîm- 

cmc — Ștefan Chîțu 
39 p; Mihaj ” 

_______ ___ ___r 30 p; Adam 
24 p; 500 cmc — Paul Filipescu 
Tg. Jiu) 38 p; Traian Moașa (St »oșu 
Brașov) 34 p: Constantin Goran (Pofana 
Cîmpina) 31 p.

HOCHEI Cu prilejul ultimei șe
dințe a Biroului federal a fost discutat 
și aprobat și planul de pregătire al e- 
chipei reprezentative de juniori. Proble
ma a suscitat o analiză ceva mai pro
fundă, deoarece o bună parte din ju
cătorii care în. sezonul trecut au con
tribuit la remarcabilele rezultate obți
nute de selecționata de juniori au fost 
promovați în echipa de seniori (Justi
nian, Vasile Huțanu, Pisaru, Nistor, Cu- 
relaru, Antal, Mikloș). Această masivă 
infuzie de tineret în primă garnitură a 
țării a determinat Biroul federal ca 
alături de antrenorii titulari ai lotului 
(M. Flamaropol și I. Tiron) să fie pro
movat și prof. Ștefan lonescu, care pînă 
în sezonul trecut a funcționat la echipa 
de juniori. în locul lui, cu tinerii ho- 
cheiști vor lucra în sezonul viitor, prof. 
Virgil Crihan și prof. Alexandru Cala- 
mar, ultimul începîndu-și astfel activi
tatea pedagogică, pe care o dorina cit 
mai rodnică în viitor.

SCRIMA 70 de tineri scrimeri,’ 
s-au întrecut în probele individuale din 
cadrul „Cupei. Progresul", o acțiune reu
șită a profesorilor A. pellegrini, N. Ma
rinescu, V. Teodorescu și H. Bădescu 
care a scos în evidență preocuparea 
continuă a antrenorilor bucureșteni de 
a angrena în cît mai multe competiții., 
pe parcursul vacanței pe cei mai mici 
juniori. Avînd în vedere că peste două 
luni, micuții scrimeri vor lua startul în. 
competiții internaționale — aceste ac
țiuni sînt pe deplin salutare. După 
Steaua și Progresul este de dorit ca și 
alte cluburi (și nu numai din Bucu
rești) să facă ceva în acest sens.

REZULTATE SABIE : 1. I. Panteli-
monescu (S.S. 1) 5 v, 2. A. Stan (S.S. 1) 
4 v, 3. FI. Păunescu (Prog.) 3 v, 4. D. 
Alexandru (S.S. 1) 2 v, 5. M. Dumi
trescu (Viit.) 1 v, 6. Al. Sigheti (S.S. 1) 
0 v; FLORETA FETE : 1. Carmen Budur 
(Viit.) 4 v, 2. Ștefania Tudose (Steaua) 
3 v, 3. Felicia Stoica (Steaua) 2 v, 4. 
Laurenția Vlădescu (Steaua) 2 v, 5. 
Adriana Băciolu (S.S. 1) 2 v, 6. El. Dra- 
gotă (Prog.) 2 v; FLORETA BĂIEȚI :
l. C. Draga (S.S. 1) 5 v, 2. Al. Moga 
(Prog.) 4 v, 3. FI. Nicolae (Prog.) 3 v. 
4. O. Ștefan (C.P.M.B.) 2 v, 5. C. Obă- 
cescu (S.S. 1) 1 v, 6. S. Bobocea (Steaua) 
0 v: SPADĂ : 1. V. Pora (C.S.S.) 5 v, 2. 
Cr. Nica (C.S.S.) 4 v, 3. I. Mareș (C.S.S.) 
2 v, 4. I. Bertea (Steaua) 2 v, 5. C. Ni
colae (Prog.) 2 v, 6. I. Sîrbu (Prog.) 
0 v.

CAIAC-CANOE La sfîrșitul săp
tămînii trecute, în R.D. Germană 
desfășurat .„Regata Brandenburg", 
startul căreia s-au aliniat caiaciști 
canoiști din 11 țări. Demn de remarcat, 
printre ei s-au aflat absolut toți meda- 
liații cu aur, argint și bronz de la ulti
mele Jocuri Olimpice.

De notat ar mai fi și faptul că țările 
participante ia această regată au avut 
dreptul să înscrie mai multe echipaje 
la fiecare probă, unii antrenorii făcînd 
chiar selecția Pe baza rezultatelor în
registrate de sportivii lor. întrecerile 
s-au desfășurat pe un vînt puternic de 
stînga și, uneori, din față. Cel mai bun 
rezultat obținut de sportivii români a 
fost de C 2—1000 m, unde echipajul al
cătuit din Gheorghe Danilov și Gheorghe 
Simionov a ocupat locul I, cu un timp 
excelent (3:45,99), întrecînd clar echipa 
U.R.S.S. (Chesiunas — Lobanov), aceeași 
care cucerise titlul olimpic la Munchen 
în cea mai „strînsă" finală. Ambarca
țiunea în care se aflau alți doi canoiști 
români, Covaliov și Calabiciov, a ocu
pat locul VI. La K 1—1000 m, reprezen
tantul nostru Cuprian Macarenco s-a 
clasat pe locul 7, dar evoluția sa este 
promițătoare, ținînd cont și de faptul 
că el se află încă în plină pregătire. 
Același jucru este valabil și pentru cam
pionul olimpie Ivan Patzaichin, clasat 
al patrulea la C 1—1000 m, primele 
locuri fiind ocupate, în ordine, de Iurt- 
chenko (U.R.S.S.), Buday (Ungaria) și 
Wichman (Ungaria). O evoluție necori- 
cludentă a avut, însă, echipajul de K 4, 
clasat pe locul 7 la 1000 m. După un 
start puternic, după ce au condus pînă 
la 600 m, Sciotnic, Zafiu, Simiocenea 
și Vartolcmeu au pierdut încet-încet din 
avantajul apreciabil pe care-l aveau 
(mai mult de o barcă), cedînd în finalul 
curbei. La K 1—500 m reprezentantele 
României, Maria Nichiforov și Maria 
Cosma au ocupat locurile 8 și, respectiv 
9, dar Nichiforov avea să obțină, îm
preună cu Dumitru, locul 4 la K 2—500
m. în această probă echipajul cosma 
— Ivanov s-a clasat al optălea.

25 p; Gh. 
p; Tudor

23 p; 250 
Cîmpina) 
Cîmpina)

Banu

ta la dueluri pasionante, pe care le 
dorim Ia o valoare cît mai ridicată.

Reuniunile de sîmbătă și dumi
nică reprezintă însă mai mult pen
tru elita atletismului românesc. Cu 
acest prilej, selecționerii echipelor 
naționale vor putea face ultimele 
corecturi în listele tricolorilor ce 
vor evolua săptămma viitoare la 
Atena (echipa masculină), în cadrul 
primului tur al „Cupei Europei" și 
în Italia, unde atletele vor întîlnl 
pe „Squadra azzurra".

După cum se știe, la actuala edi
ție a Campionatului divizionar se 
concurează după o nouă formulă, 
reprezentanții celor 9 echipe (Dina
mo, C.A.U., Steaua, Rapid, Metalul 
și selecționatele județelor Argeș, 
Cluj, Brașov, Timiș) aflîndu-se îm
preună la start. Pentru stimularea 
competitorilor în obținerea unor re
zultate cît mai bune — este nece
sar s-o reamintim — organizatorii 
acordă puncte suplimentare echipe
lor după cum urmează : 5 p pentru 
performanțe de valoare internațio
nală (ex. : 10,3 — 100 m, 46,9 — 400 
m, 1:48,5 — 800 m, 13,9 — 110 m g. 
7.80 — lungime. 5,10 m — prăjină 
la bărbați, 11.6 — 100 m, 6,35 m — 
lungime, 1,81 m — înălțime, 58,00 
m — disc, 56,00 m — suliță la fete) ; 
4 p pentru un record de seniori, 3 p 
pentru un record de juniori sau re
cord de seniori egalat și 2 p 
un record de juniori.

Clasamentul general după 
etapă : 1. Dinamo. 227 p, 2. 
209,5 p, 3. Argeș 187 p, 4. 
184 p, 5. Metalul 109,5 p, 6. Cluj 
107 p. 7. Brașov 68 p, 8. Rapid 58 
p, 9. Timiș 31 p. în întrecerile mas
culine conduce Steaua cu 162 p, ur
mată de Dinamo 160 p și C.A.U. 149 
p, iar la fete, pe primul loc se află 
Argeș cu 125 p, urmată de Clui 73 
p și Dinamo 67 p.

vor susține zilele acestea me- 
verificare cu echipele Progre- 
Școlarui și cu lotul de juniori

Secția de înot a clubului
■a întărit simțitor prin transfe*

avea 
ami

pentru

prima
C.A.U. 
Steaua

z T)C 
terenurile Școlii sportive nr. 1 din Con
stanța, s-au desfășurat întrecerile celei 
de a ni-a ediții a „Cupei Litoralului", 
la care au participat 12 echipe de ju
niori și junioare. Partidele au furnizat 
spectacole de bună calitate, numeroșii 
spectatori asistînd Ia meciuri viu dispu
tate. S-au remarcat, cu această ocazie, 
Eugenia Milencu, Georgeta Rada (Șc. 
sp. Constanța), Florin Munteanu (Lie. 
cu progr. ed. fiz. Rm. Vîlcea) și Rudolf 
Cuncuti (Șc. sp. Timișoara). In urma 
rezultatelor înregistrate s-au stabilit ur
mătoarele clasamente : feminin : 1. Șc. 
sp. Constanța, 2, Șc. sp. Caransebeș, 3. 
Șc. sp. Tg. Mureș, 4. Lie. cu prog. ed. 
fiz. Rm. Vîlcea. 5. Șc. sp. Timișoara, 
G. Șc. sp. Constanța II; băieți : i. Lie. 
cu prog. ed. fiz. Rm. Vîlcea, 2. Șc. sp. 
1 Constanța, 3. Șc. sp. Timișoara, 4. Șc. 
sp. Tg. Mureș, 5. Lie. Energetic Con
stanța, 6. Șc. sp. Caransebeș.

POPICE Arena Olimpia din Re
șița a găzduit, timp de trei zile, între
cerile semifinale ale campionatului mas
culin de calificare, rezervat echipelor 
din zona de Nord. S-a jucat tur-retur, 
contra scor. Lupta pentru rămînerea in 
concurs, a fost extrem de dîrză. Clasa
ment 
(9628 
10 P. 
(9 597 
(9 399 
p d) 4 p, 6. Constructorul Satu 
(9 078 p d) 2 p. Primele trei echipe s-au 
calificat pentru actul final, g, CONFORM 
rezultatelor înregistrate în disputele zo
nale de la Reșița și Cluj, următoarele 
echipe masculine se vor întîlnl pentru 
desemnarea celor două formații care vor 
promova în seria Nord a campionatu
lui divizionar : Minaur Baia Mare, 
Voința Aiud. Flacăra Brașov, Progresul 
Timișoara, Teba Arad, Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii. Confruntările vor avea 
loc pe o arenă neutră din Ploiești), o 
SE CUNOSC echipele feminine care 
și-au cucerit dreptul de a participa la 
finala competiției. Pentru cele două 
locuri din seria Sud candidează : Dacia 
Ploiești, Voința Ploiești, Constructorul 
București, Voința Galați, Textilistul Pi
tești, Victoria Bod. întrecerile sînt pro
gramate în zilele de 23 și 24 iunie, pe 
arena stațiunii Neptun din Mangalia 
Nord. Partidele decisive pentru seria 
Nord se vor desfășura în sala Rulmen
tul din Brașov la 30 iunie șl 1 iulie. 
Participă : Dermagant Tg. Mureș, C.F.R. 
Tg. Mureș, I.C. Oradea, Voința Blaj, 
Carpați Mîrșa și Voința Bala Mare. Se 
joacă tur-retur, contra scor. « FORMA
ȚIILE masculine repartizate în grupa 
zonală de la Brașov îșl vor disputa în- 
tîietatea între 22—24 iunie, după care 
vor fi cunoscute celelalte șase echipe 
ce se,.vor înfrunta, la o dată care o va 
stabili forul de resort, pentru promova
rea în seria Sud.

(3—46), „U“ Timișoara — Sportul 
studențesc (12—3). Rulmentul Bir- 
lad — Gloria București (0—10) și 
Știința Petroșani — Farul Cța 
(9—10) .In paranteze, rezultatele din 
tur.
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257:159 
171:279 
136:228 
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76:356

Ultima etapă a competiției (24 
iunie) programează următoarele 
meciuri : Steaua — Precizia (17—8), 
Vulcan — Politehnica Iași (4—14), 
C.S.M. Suceava — Grivița Rosie

Fază dm meciul Farul Constanța Dinamo (10—6). derby-ul etapei a
25-a. Boroi (Dinamo) — in duel cu Dumitru — încearcă să voleibaleze 

balonul, sub privirile lui Iftimie și Dărăban...
FOTO: S. BAKCSY
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LA „REGATA fiRUNAU" SCHIFIȘTII ROMANI5J

S-AU COMPORTAT SATISFĂCĂTOR
cele mai puternice 

;____J___ ' dinaintea
europene de la Moș- 

Gruna>u‘'. s-a desfă- 
săptămînii trecute. La 
aliniat, fără excepție, 

____ a canotajului euro
pean, mai precis schifiști si schifiste 
din R. D. Germană. U.R.S.S.. Unga
ria, România. Cehoslovacia 
garia.

La înapoierea delegației 
de la această importantă 
internațională, am solicitat profesoru
lui Sergiu Zelinschi — vicepre
ședinte al F.R.C.Y. și antrenorului e- 
merit Dumitru Popa cîteva amănunte 
în legătură cu evoluția sportivilor 
români.

Prof. Sergiu Zelinschi : „Rezulta
tele obținute, de canotoarele si ca
notorii noștri care au concurat la 
„Regata Griinau" pot fi apreciate — 
în ansamblu — drept bune, finind 
cont, în primul rînd. de faptul că 
schifiștii români se află încă în plină 
perioadă de pregătire și că această 
competiție teu a reprezentat pentru 
noi un obiectiv de performanță. Aș 
remarca evoluția echipajului feminin 
de 4 + 1 visle. alcătuit din Teodora 
Boicu, Marioara Sîngiorzan, Elisabeta 
Lazăr, Maria Micșa + Maria Ghiață
— clasat în prima zi pe locul IV, 
iar in cca de a doua zi pe locul 
secund. Mai ales în concursul de 
duminică, acest echipaj s-a prezentat 
foarte bine, lăsînd o frumoasă im
presie tuturor specialiștilor prezenți. 
O comportare bună a avut și echipa 
feminină de 2 vîșle (Ioana Tudoran
— Doina Bărdaș), ocupanta locului 
III în concursul de sîmbătă".

Referindu-se la evoluția canotori-

Una dintre 
confruntări internaționale, 
campionatelor 
cova, „Regata 
șura-t la finele 
startul ei s-a 
întreaga elită

Un gă
si Bul-

noastre 
întrecere

COSTEL CÎRJE Șl DfflMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTORI IN „CUPA U.G.S.R.“ LA CICLISM

. români în „Regata Griinau". an
trenorul emerit Dumitru Popa ne-a 
spus : „Cred că. de la bun început, 
trebuie subliniat faptul că întrece
rile băieților s-au ridicat la un nivel 
foarte bun, uneori chiar peste cel 
al finalelor europene. Au existat, 
spre exemplu, probe în care s-au 
reeditat finale olimpice, asa cum s-a 
întîmplat la 2 + 1 și la 2 f.c.

Echipajul nostru de 2 f.c. (Dumi
tru Grumezescu și Die Oanță), fără 
a avea încă o valoare deosebită, a 
obținut un excelent loc III în finala 
de duminică, probi nd că mai are re
surse serioase, care ne permit să 
sperăm in realizarea unor rezultate 
tot mai bune. Tot locul III a fost 
ocupat și de Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura + Ladislau Lovrenski în 
proba de 2 + 1, pe primele două 
locuri clasîndu-se. exact ca la J.O 
de la Munchen, echipajele R. D. Ger
mane și Cehoslovaciei.

Amintind de faptul că întrecerile 
din prima zi au fost serios stînje- 
nite de circulația neîntrerupta a u- 
nui mare număr de șalupe pe lingă 
pistele de concurs, as vrea să mai 
subliniez că echipajele noastre de 4 
f.c. și 4 + 1, în care s-au încercat 
formule noi, n-au putut da randa
mentul scontat din lipsă de omogeni
tate. Revenind la evoluția primelor 
două echipaje (2 f.c. și 2 + 1) trebuie 
să arăt că ele sînt încă deficitare 
tehnic și că. în perioada următoare, 
antrenamentele se vor axa pe acest 
capitol".

Din părerile interlocutorilor noștri 
ca și pe baza rezultatelor înregistrate 
de schifiștii români la „Regata Grii- 
nau“. rezultă că actualul nivel de 
pregătire a majorității componenților 
lotului național este mulțumitor, dar 
că. in continuare, sînt necesare efor
turi sporite. Următorul test — și cel 
mai semnificativ — la care vor fi 
supuși fruntașii canotajului nostru 
este „Regata Lucerna", programată 
peste trei săpătmîni.

Horia ALEXANDRESCU

io-r

general : 1. Progresul Timișoara 
p d) 10 p. 2. Teba Arad. (9 616 p d)
3. Industria Sîrmei cîmpia Turzii 
p d) 10 p, 4. Corvinul Hunedoara 
p b) 6 p2 5. Parîngul Lonea (9 332

Mare

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASA IN JUDEȚUL ALBA
Duminica trecută, sportivii din 

județul Alba au fost prezenți în nu
meroase acțiuni sportive de masă. 
La Blaj, de pildă, cu ocazia „Zilei 
pionierului" a fost organizat un fru
mos spectacol de gimnastică, susți
nut de peste 200 de pionieri și șco
lari. In aceeași localitate, festivitatea 
de închidere a anului școlar a fost 
marcată de întreceri de cros, volei — 
fete, fotbal și de concursuri la probe 
aplicative.

La Cîmpeni, închiderea anului

școlar a prilejuit întreceri la gim
nastică, fotbal precum și la diferite 
jocuri distractive.

La Sebeș, aproape 2 500 de 
și tineri 
prezenți 
handbal, 
ș.a.

Pentru 
minică au fost organizate numeroase 
„ieșiri" în zonele de agrement, la 
pădurea Poeni, Peștera Lucia, valea 
Bistrei etc.

elevi
fostdin întreprinderi au 

la întreceri de cros, moțo, 
fotbal, carturi, atletism.

amatorii de excursii, du-

CINE SCOATE
(Urmare din pag 1)

generații de rutieri cu intenția evi
dentă de a escamota lipsurile sale, 
□ouă dintre competițiile acestui an 
— „Turul Angliei" și „Așii viitoru
lui" — au confirmat părerea justă a 
unei părți dintre specialiști că si în 
această privință nivelul ciclismului 
6e află intr-un stadiu nesatisfăcător.

Activitatea nesatisfăcătoare. îngă
duința. greșita orientare, lipsa de vi
gilență au dus la crearea unei at
mosfere neprincipiale, la încurajarea 
tendințelor de căpătuială, la favori
zarea unor acte incompatibile cu ca
litatea de sportiv, de antrenor.

Invitarea la competițiile interne a 
unor rutieri de peste hotare de va
loare îndoielnică, eliminarea etapelor 
contratimp și alte greșeli <le același 
gen au dus și ele la crearea unei 
imagini nereale a potențialului ac
tual al sportului nostru cu pedale, 
la estomparea gravelor greșeli săvîr- 
site de secretarul general al F.R.C., 
dr biroul federal. Fără discuție, E- 
KOAKEA CEA MAI MARE A FOST 
IGNORAREA PREGĂTIRII PENTRU 
PROBELE OLIMPICE. Deși clubul 
sportiv Dinamo și-a prevăzut ca o- 
blectiv pregătirea unei echipe pentru 
proba de 100 km contratimp, deși 
acest club sportiv fruntaș a făcut și 
primele investiții materiale și mo
rale. federația (tocmai ea I) a torpi
lat acest , proiect. A existat și la 
federație o încercare de pregătire a

Desfășurată la sfîrșitul săptămînii tre
cute pe meleagurile brașovene, „CUPA 
U.G;Ș.R.“ a stimit un mare interes în 
rîndurile iubitorilor sportului cu pedale.

Actuala ediție, a IlI-a, s-a desfășurat 
în condiții deosebit de grele, cu ploaie 
în fiecare etapă și pe șosele nu totdea
una complet asfaltate. Așa, de pildă, 
în prima etapă s-a concurat pe o por
țiune de aproximativ 10 km de drum 
cu piatră măruntă, tăioasă, fapt care a 
făcut să se înregistreze peste 100 de 
pene de băieu. La aceste dificultăți s-a' 
adăugat și faptul că în cei 400 km par
curși, concurenții au avut de escaladat 
dealurile Bogata, Fundata, Perșani, iar 
la sfîrșitul fiecărei etape și cei 12 km de 
urcuș greu, in serpentina, spre Poiana 
Brașovului.

Dintre acțiunile mai interesante pe 
care le-am urmărit în această cursă, 
semnalăm cea inițiată în prima etapă 
de Costel Cîrje, M. Romașcanu (Dinamo

II). V. Badea (CIBO) și I. Zamfir (Pe
trolul Ploiești). Aceștia s-au rupt de 
pluton pe drumul de întoarcere de la 
Rupea luînd un avans apreciabil față 
de ceilalți cicliști pînă în apropiere de 
Brașov. Efortul depus este însă resimțit 
de majoritatea „curajoșilor", singurul 
care încheie cu succes acțiunea fiind 
Constantin Cîrje, sosit în Poiana Brașov 
cu aproape 3 minute avans față de plu
ton. In rest, tentative reoetate de eva
dare dar nereușite, sprinturi prelungite, 
ruperi șl regrupări.

Sosind cu plutonul în etapa a III-a, 
Costel Cîrje șl-a menținut avansul luat 
în prima zi a întrecerii și astfel a ocu
pat primul loc în clasamentul general 
individual al ediției a IlI-a a CUPEI 
U.G.S.R. Pe echipe, victoria a revenit 
clubului Dinamo București (cu prima sa 
formație) care a reeditat astfel succe
sul obținut anul trecut in cadrul ace
leiași competiții.

Iată acum primii trei clasați în cele

trei etape ale competiției, ca și clasa
mentele generale individuale, pe echipe 
și al cățărătorilor : etapa I : 1. Costel 
Cîrje (Dinamo) 3 h 54:57, 2. N. Andro- 
nache (Metalul Plopeni) 3 1157:21, 3. V. 
Selejan (Dinamo I) 3 11 57:35: etapa a 
Il-a: 1. V. Selejan 2 h 36:20, 2. C. Grigore 
(Dinamo .1), 3. N. Gavrilă (Steaua) — 
același timp; etapa a III-a: 1. T. Drăgai 
(Voința Buc.) 3 h 50:52, 2. V. Pascăle 
(Steaua), 3. V. Selejan — toți același 
timp. Clasament general individual : 1. 
Costel cîrje 10 h 23:26, 2. N. Andronache 
10 h 24;33, 3. V. Selejan 10 h 24:47. “
sament general pe echipe : 1. Dinamo I 
31 h 16:56, 2. Metalul plopeni 31 h 17:03, 
3. Olimpia București 31 h 21:32. Clasa-’ 
meni genera] al cățărătorilor: i. V.
Teodor (Dinamo I), 2. S. Suditu (Olim
pia București), 3. M. Bădilă (CIBO).

Cla-

Carol Gruia coresp. județean

BETELE DIN ROȚILE CICLISMULUI NOSTRU?
pentru aceeași 
plan de per- 
oamenii, s-au 
de verificare

unei echipe de tineri 
orobă. S^a făcut Un’ 
spectivă, au fost aleși 
prevăzut competițiile 
(întreceri de 2—3 etape, concursuri
de contratimp etc) și mijloacele de 
antrenament. S-a fixat și un antre
nor, maestrul sportului Ion Stoica. 
Dat primii care au abdicat de la a- 
ceastă idee generoasă au fost fede
rația și antrenorul numit să trans
pună ideea în fapte. De dragul unei 
deplasări peste hotare la „Turul An
gliei" s-a sacrificat perspectiva, a- 
rilncîndu-se într-o competiție extrem 
de grea o echipă fragilă, alcătuită 
din tinerii selecționați pentru pro
bele olimpice... Și deplasarea a în
semnat numai prilej de amărăciune, 
de tristă revenire la o realitate oe 
care — voit — o ignoraseră. Cînd 
este evident că sportul cu pedale de 
la noi nu se poate afirma oeste ho
tare decît în probe contratimp, cînd 
este clar că numai impunerea pe 
plan extern ar putea duce la recon
siderarea ciclismului românesc în 
ochii celor care (cîndva) îl iubeau, 
cînd se știe bine că tineretului ii 
trebuie un exemplu de urmat, un 
mare sportiv sau o mare echipă pen
tru a se simți atras spre un sport 
—- de ce se aleargă după satisfacții 
mărunte care. în fapt, se transformă 
în mari deziluzii ? De ce este șicanat, 
înjosit, înlăturat cel mai bun antre
nor al ciclismului nostru — Nicolae 
Voicu, de ce i se pun în spatele

singurului mare talent al sportului 
nostru cu pedale — Vasile Teodor — 
greșeli pe care nu le-a săvîrșit ?

Ar mai fi multe de discutat pen
tru a înfățișa cum și cit a fost tras 
înapoi ciclismul nostru de nesăbu
ința și incompetenta unor activiști. 
Schimbarea antrenorilor după bunul 
plac, alcătuirea loturilor pe baza u- 
nor simpatii personale, înlăturarea — 
prin tergiversare — a foștilor cicliști 
care au dorit să lucreze în benefi
ciul sportului cu pedale, lipsa de pla
nificare și — ccl mai ades — neres- 
pectarea planurilor de bine de rău 
întocmite, participarea la competiții 
care nu puteau să ne aducă nici re
zultate, nici creșterea potențialului 
— iată numai cîteva din elementele 
care au dus la regresul ciclismului 
românesc.

Iată de ce este necesar să fie 
luate măsuri radicale, să se realizeze 
o regrupare 
din ciclism, 
fără preget, 
de frumos, 
propagandă 
revină la potențialul său normal, 
se răspîndeaseă in tot mai multe 
calități, să repurteze succesele 
care îi dau dreptul talentul de atltea 
ori verificat al rutierilor noștri, pri
ceperea unor tehnicieni.

a celor mai bune forte 
să se muncească intens, 
pentru oa un sport atit 

care poate face o bună 
tuturor disciplinelor. să 

să
Io
la

între măsurile ce sugerăm a fi 
luate în considerare se află :

• O vastă și intensă propagandă 
pentru ciclism.

• Organizarea unor competiții

populare pentru copii și tineret.
• O colaborare strînsă cu fabrica 

dc biciclete pentru îmbunătățirea pri
mei biciclete românești de semicurse.

• O activitate continuă, eficientă, 
de educare a sportivilor în spiritul 
patriotismului, al muncii fără preget, 
al dorinței ferme de a lupta pînă la 
limita superioară a resurselor pen
tru dobîndirca succeselor, de a do
vedi combativitate, spirit de sacri
ficiu.

• Fixarea ca obiectiv principal (și 
subordonarea tuturor eforturilor pen
tru îndeplinirea lui) a pregătirii e- 
chipei de contratimp pentru campio
natele balcanice și Jocurile Olimpice.

• Verificarea tuturor secțiilor de 
ciclism (pornind de la baza materială, 
priceperea antrenorilor și pînă la e- 
fieiența muncii și a investițiilor) și 
fixarea unor coordonate precise pe 
care să se înscrie activitatea lor în 
viitor. ■

• Organizarea activității Ia loturi 
pe trei nivele — seniori, tineret și 
juniori, excluderea elementelor pla
fonate și selecționarea rutierilor in
tr-adevăr capabili să obțină perfor
manțe.

• Organizarea calendarului compe- 
tițional — intern și internațional — 
în conformitate cu obiectivele olim
pice.

Sîntem convinși că sportul nostru 
cu pedale va porni pe un drum nou. 
că nu-i Va mai pune nimeni bețe 
în roate, că va cîștîga sprintul final 
în disputa cu incompetența și indi
ferența.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICA PENTRU COPII

DUMITRU SÎRBU (Sc. sp. Lugoj)
SI DĂNUT NEMETH (C.S.M. Cluj)

PRIMII LAUREATI
CLUJ, 19 

pînă la cel 
dezolant de 
din localitate a găzduit 
și luni prima 
campionatelor naționale de gim
nastică pentru categoriile a III-a 
și a IV-a. Cei care s-au supus pri
mii exigenței arbitrilor au fost con
curenții de Ia categoria a IV-a, 
gimnaști din rîndul cărora s-au 
detașat, printr-o evoluție promiță
toare, componenții Școlii sportive 
Lugoj (antrenor Francisc Balcsak).

Iată, de altfel, rezultatele 
tehnice : pe echipe : Șc. sp. Lugoj 
273,05 p, Șc. sp. Sibiu 257,65 p, Șc. 
sp. Arad 
sol
9,30, Aurel Gergu (Șc.
9,25, Dumitru Sîrbu (Șc. sp. Lugoj) 
9,25 ; cal cu minere : Radu Mure- 
șan (C.S.M. Cluj) 9,30, Aurel Ger
gu 9.25, Dumitru Sîrbu 9,25 : ine
le : Sîrbu 9,40, Gergu 9,40, Ștefan 
Răzvan (Șc. sp. Arad) 9,40; sări
turi : Pîntea 9,30, Marius Tutunaru 
(Șc. sp. Lugoj) 9,30, Sîrbu 9,20 ; pa
ralele : Sîrbu 9,60, Gergu 9,50, Ma
rius Aron (Sănătatea Dej) ’ 9,30 ; 
bară fixă : Sîrbu 9,35, Gergu 9,10, 
Răzvan 9,05 ; individual compus : 
Dumitru Sîrbu 56,00, Aurel Gergu 
55,70, Valentin Pîntea 55,05.

In ziua a doua, rezervată concu- 
renților de la categoria a III-a, 
lupta pentru titlurile de campioni 
a fost mai dîrză, gimnaști de la mai 
multe unități sportive emițînd pre
tenții la laurii victoriei. Protago
niști ai întrecerilor au fost repre
zentanții școlilor snortive din Si
biu si Tg. Mures, precum și cei de 
la C.S.M. Cluj. Iată rezultatele ne 
crttine : Sc. sp. Sibiu 25”'» n. Sc. 
sp. Tg. Mureș 252,15 p, C.S.M. Cluj

(prin telefon). Pregătită 
mai mic detaliu, dar 
goală, Sala sporturilor 

duminică 
reuniune a finalei

256.90 p ; pe aparate :
Valentin Pîntea (Șc. sp. Lugoj) 

sp. Lugoj)

<

Foto :

P

Nușa DEMIAN

Dumitru Sîrbu, în exer
cițiul său la cal cu 

minere.
Luca ANDREI— 

Cluj
246.60 
Apolzan 
Fazekas
Dănuț Nemeth (C.S.'M. Cluj) 9,00 ; 
cal : Cornel Pelepcu (Steaua), 9,20, 
Octavian Ionașiu (Șc. sp. Lugoj) 
9,15, Nemeth 8,95 ; inele : Apolzan 

Jenaki (Șc. sp. Tg. 
Benone Perețeanu

; pe aparate ; sol : Mircea 
(Șc. sp. Sibiu) 9,10, Csab 1 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 9,05, .. Cluj) 9i00. ANUNȚs

9,20, Ferenc 
Mureș) 9,10,
(CI. sp. Buc.) 9,10 ; sărituri : Ne
meth 9,15, Janos Csatalos (Șc. sp. 
Tg., Mureș) 9,15, Jenaki 9,10 ; pa
ralele : Iulian Olariu 
goj) 9,20, Eugen Rus 
Apolzan 9,10 ; bară : 
Apolzan 8,90, Jenaki 
dual compus : Dănuț Nemeth 53,90, 
Mircea Apolzan 53,70, Ferenc Je
naki 53,60.

Miercuri și 
sportivele de 
nă.

(Șc. sp. Lu- 
(Steaua) 9,20, 
Nemeth 9,05, 
8,70 ; indivi-

joi intră în concurs 
la gimnastică moder-

Editura Stadion invită pe po
sesorii de fotografii cu târna- 
tică sportivă și turistică (baza 
sportive, competiții de masă, 
faza de joc, figuri de sportivi, 
momente inedite etc.) din pe
rioada anilor 1945—1973 să 
le trimită, pînă Ia data de 31 
iulie a.c., pe adresa Editurii 
Stadion, sfr. V. Conta nr. 16, 
sect. 1, București.

Fotografiile selecționat 
fi achiziționate pentru albumul 
festiv „Sportul în România", iar 
celelalte se vor restitui.
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REACTUALIZĂRI ÎNCERCĂRI
DE LA CRAIOVA Șl CONSTANTA CONDENSĂRI...

Momente, de recreare în tabăra de vară de la Snagov cînd se mai dormea încă în corturi. Astăzi însă, tinerii 
ce vor veni aici vor avea mari surprize.,.

TABERELE VACANTEI IȘI DESCHID PORȚILE
I
i

(Urmare din pag. 1)

te la campionatele școlare și de 
juniori.

— Deci numai elevi sportivi, sau 
mai corect spus virfurile sportului 
școlar...

— In asemenea condiții vă dați 
seama că taberele noastre vor tre
bui să întrunească atribute cu to
tul speciale. Elevii, desigur, să se 
recreeze dar, totodată, să se și pre
gătească în vederea unor concursuri 
și campionate școlare programate 
chiar în vacanța de vară.

— Ca șl în anii trecuți, aceste 
tabere vor fi, probabil, organizate 
pe specialități. Cînd și cine vor fi 
primii lor beneficiari ?

— 110 atleți 
niiine. 
vor fi 
Cea de 
tleților 
26 iunie. La 3 iulie, alțî 180 de a- 
tleți vor răspunde la apel în tabăra 
din Brașov. La 5 iulie, la Făgăraș 
își încep programul de tabără fot
baliștii (150). Voleiul are rezervată 
tabăra pentru fete (120) la Piatra 
Neamț, și pentru băieți (120) la 
Rm. Vîlcea (cu începere de la 7 
iulie). De aici înainte astfel de ta
bere vor răsări aproape pretutin
deni în țară. Scrima (80). tenisul 
de masă (80) și fotbalul (100) la 10 
iulie, la Tg. Mureș, Buzău și res-

sînt așteptați, de 
la Snagov. Apoi, eșalonat 
deschise și celelalte tabere, 
la Oradea, rezervată tot a- 
(180), va fi inaugurată la

pectiv Toplița. La 15 iulie 120 de 
handbaliști vor veni in Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și tot Ia 
aceeași dată iși vor inaugura tabă
ra handbalistele, într-un centru 
care încă nu s-a stabilit. La 17 iu
lie vor intra in tabere baschetbaliș- 
tii. Fetele (120) la Rădăuți, băieții 
(120) la Deva. 31 iulie : ia Costi
nești — 300 de gimnaști și hoche- 
iști. la Snagov — 110 caiaciști și 
canoiști. 1 august, Timișoara — 
150 rugbyști. 13 august : Reșița — 
160 boxeri, Baia Mare — 120 lup
tători (clasice), Odorhei — 120 lup
tători (libere), Pitești — 100 halte
rofili, Sibiu — 110 judokani. 16 au
gust : Costinești 300 de gimnaști 
(modernă), schiori și atleți. 1 sep
tembrie, Costinești — 300 de gim
naști (sportivă) ș.a. După cum se 
poate vedea, în vara aceasta avem 
serios de lucru pentru ca totul să 
se desfășoare in condiții optime.

— Ați amintit de unele campio
nate și concursuri ale elevilor pro
gramate în această vacanță. Cînd 
se vor desfășura ele, tîrziu, după 
închiderea taberelor ?

— Nu, chiar imediat. Așa se va 
întîmpla cu concursul republican 
de atletism pentru juniori II. Atle- 
ții prezenți în tabăra de la Oradea 
vor încheia programul de tabără Ia 
12 iulie, iar in ziua imediat urmă
toare vor intra în concurs. La fel 
și atleții juniori I, din tabăra or
ganizată la Brașov. Ultima zi de

con-tabără 1.9 iulie, prima zi a 
cursului republican 20 iulie.

— Cum au fost pregătite locurile 
de tabără ?

— Cunoașteți baza sportivă a Mi
nisterului nostru de la Snagov. Cel 
mai bine ar fi să mergeți să 
zitați acum. Nu o veți mai 
noaște. Poartă haine noi și 
calitate superioară...

★
Am vizitat această bază și in

tr-adevăr ne-a apărut într-o lumi
nă cu totul deosebită. Cazarea spor
tivilor nu se va mai face în cor
turi ci în amplasamente speciale 
cu cîte patru locuri fiecare, 20 la 
număr, adevărate căsuțe în minia
tură, viu și divers colorate, fiecare 
avînd în față cîte o măsuță rotun
dă cu umbrelă de soare și cîte un 
scaun pentru fiecare locatar. Baza 
dispune de apă caldă (permanent), 
de lumină electrică, introdusă pinâ 
și pe alei, pe pajiști. în niște ciu- 
percuțe „aruncate" ici, colo. Caba
na, și ea proaspăt, vopsită, sclipește 
de curățenie. La fel terenurile de 
volei, de handbal, de baschet, pis
ta circulară pentru atletism, sec
toarele de sărituri și aruncări etc. 
în sfîrșit, „Snagovul" este la înăl
țime. Și dacă toate celelalte baze 
sportive în care vor fi instalate ta
berele îi seamănă, cei ce le vor vi
zita, elevii sportivi, vor petrece 
zile de vacanță cu adevărat de ne
uitat.

o vi- 
recu- 
<!e o

(Urmare din pag 1)

tățenl. în numeroase competiții 
sportive organizate pe ramuri de 
sport, care au devenit tradiționale, 
au fost angrenați peste 100 000 de 
participanți, dintre care un număr 
însemnat îl reprezintă locuitorii sa
telor. Programele duminicilor cul
tural-sportive. ale acțiunilor turis
tice, au îmbinat activitățile spor
tive cu cele artistice și distractive 
contribuind astfel la o odihnă plă
cută și activă, la fortificarea tine
retului, a oamenilor muncii. în ta
bloul general al rezultatelor sporti
ve naționale s-a înscris și contri
buția județului nostru, modestă 
deocamdată, dar cu ambiții mult 
mai mari în viitor.

Cu toate aceste rezultate bune, 
apreciem — totuși — că munca 
desfășurată și bilanțul ei general 
nu sînt pe măsura condițiilor cre
ate, a posibilităților existente. în 
unele întreprinderi, instituții și sa
te nu s-au organizat, vreme înde
lungată, nici un fel de acțiuni care 
să aducă masele de oameni ai 
muncii pe terenul de sport, în altele 
ele au avut loc sporadic, înlîmplă- 
tor, n-a existat continuitate în des
fășurarea activității, cea ce le a- 
nula, practic, efectul. Numărul fe
meilor angrenate sistematic în prac
ticarea sportului este încă prea

mic. Se mai manifestă uneori for
malism, superficialitate, improviza
ții în munca sportivă. In unele clu
buri și asociații s-a desfășurat și 
se desfășoară încă o slabă muncă 
de educație în rîndul sportivilor și, 
din această cauză, atît în produc
ție, cît și pe terenurile de sport, 
avem de a face cu unele încălcări 
de disciplină, abateri de la condu
ită ș.a. N-a existat suficientă pre
ocupare nici pentru păstrarea și 
dezvoltarea bazei materiale a spor
tului.

Ținînd seama de faptul că una 
din principalele măsuri stabilite de 
recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al 
P.C.R. se referă Ia cuprinderea lar
gă a populației, a întregului tine
ret, în practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, în județul Dîmbovița 
atenția va fi îndreptată, cu precă
dere, spre activitatea de masă, ape- 
lîndu-se 
cesibile, 
tractive 
ente. în 
sarcină asociațiilor sportive din în
treprinderi, instituții, școli și de la 
comune, să organizeze în fiecare 
săptămînă concursuri sportive de 
masă, constituindu-se, în funcție de 
preferințe, cercuri, grupe sau alte 
forme specifice pentru antrenarea 
a cît mai mulți oameni ai muncii și 
elevi la practicarea exercițiilor fi-

la forme simple, larg ae- 
desfășurate în aer liber, a- 
și, în același timp, efici- 
acest scop s-a trasat drept

STIMAȚI CITITOR! !
în aceste zile oficiile p.t.t.r., factorii poștali și difuzorii de presă 

din întreprinderi și instituții vă oferă serviciile lor pentru :
— REÎNNOIREA ABONAMENTELOR LA ZIARE Șl REVISTE care 

expiră la sfirșitul lunii iunie c.c.
— CONTRACTARE DE NOI ABONAMENTE pe trimestrul III și 

semestrul II a.c., la toate publicațiile cuprinse in Catalogul presei 
R.S.R, — 1973.

Pentru ca să primiți publicațiile de la primul număr de apariție pe 
luna iulie a.c., vă recomandăm să vă adresați din timp unităților sus- 
amintite pentru achitarea abonamentelor. (6749)

zice. Bineînțeles, se va avea în ve
dere atragerea masivă a femeilor 
în practicarea sportului, promova
rea ideii de sport și de mișcare în 
mediul sătesc, creșterea volumului 
acestor activități în programele 
cluburilor din întreprinderi și in
stituții, case de cultură, cămine 
culturale. Ne vom angaja mai de
cis în aplicarea măsurilor stabili
te pentru dezvoltarea și răspîndi- 
rea sporturilor tehnico-aplicative în 
cadrul programului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei. 
Cercurile de radiotelegrafie, rache- 
tomodelism, grupele sanitare, apli
cațiile comune, precum și alte ac
țiuni, vor constitui elemente de 
bază ale programelor de pregătire 
a tineretului.

Alte direcții către care ne vom 
îndrepta atenția ar fi : eliminarea 
neajunsurilor manifestate în orien
tarea și desfășurarea programei de 
educație fizică, organizarea activi
tăților sportive cu o largă sferă de 
cuprindere a elevilor în afara școlii, 
îmbunătățirea continuă a rezulta
telor și reprezentarea cu demnitate 
a sportului dimbovițean în compe
tițiile republicane și chiar interna
ționale, folosirea intensivă a tuturor 
bazelor sportive, asigurarea accesu
lui organizat al tineretului la tere
nurile și sălile de sport. Va trebui 
să se manifeste o preocupare mult 
niai mare pentru amenajarea baze
lor sportive simple, reamenajarea 
și întreținerea. în mod corespunză
tor, a patrimoniului existent, con
struirea spațiilor de joacă pentru 
copii și a unor zone de agrement.

Biroul județean de partid, con
vins că înfăptuirea amplului plan 
de măsuri elaborat de plenara 
C.J.E.F.S. Dîmbovița va contribui 
la ridicarea mișcării sportive jude
țene la cotele cerute de impetuoa
sa dezvoltare social-economică a 
patriei noastre, va milita cu con
secvență pentru aplicarea Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

i
!
i
I

I
I
I

informați, cererea de bilete s-a 
ridicat la peste triplul capacității 
stadionului Central ! De înțeles : 
va fi ultima întîlnire a publicului 
local cu echipa sa favoriă și, în caz 
de victorie, ne închipuim de pe a- 
cum revărsarea de bucurie de pe 
străzile Craiovei.

în vederea acestei confruntări, a 
cărei cotă a crescut foarte mult, 
ambele echipe anunță formațiile 
folosite în ultimele partide, adică 
Universitatea fără Marcu. iar C.F.R. 
cu Penzeș de la începutul meciului.

Deosebit de pasionantă — pentru 
menținerea lui Dinamo în cursa pen
tru titlu — se anunță șl întilnirea 
de la Constanța. Echipa de pe lito
ral, care a manifestat o formă ex
celentă în ultimele etape, culminînd’ 
cu victoria înregistrată la Reșița, 
acolo unde Dinamo a părăsit terenul 
învinsă, va alinia formația obiș
nuită. în schimb, Dinamo va juca 
fără Cheran și Deleanu. în conti
nuare accidentați. S-ar putea ca în 
poartă să reintre Rămureanu.

Partida cu C.S.M. Reșița este aș
teptată cu interes la Pitești : con
stituie prima evoluție a C.S.M.-ului 
pe terenul echipei campioane. F. C.

Argeș întâmpină unele greutăți în 
prezentarea celui mai bun 11 : Ivan 
este indisponibil, iar Jercan are în
tindere și participarea sa la meci 
este incertă. în schimb, Radu și Pi- 
gulea și-au reluat antrenamentele, 
dar nu se știe dacă vor fi apți de 
joc. Cît despre reșițeni, echipa lor 
este completă.

Pe scurt, iată amănunte și de la 
alte cîteva

RAPID : 
amiază un 
cău și azi va alinia formația folo
sită în repriza a doua a meciului cu 
F. C. Argeș, cu Petreanu în locul 
lui Năsturescu și Savu pe postul lui 
Rotaru.

SP. STUDENȚESC : se pare că 
va lipsi, în .continuare. Cuperman.

A. S. ARMATA : antrenorul Bone 
anunță o singură modificare : Sul- 
tănoiu în locul lui Hajnal.

SPORT CLUB BACĂU : mulțu
miți de randamentul echipei în 
partida cu Dinamo, antrenorii vor 
alinia formația care a plecat din 
Capitală cu un punct.

„U“ CLUJ : Silviu Avram, antre
nor ad-interim al primei formații, 
va încerca și în partida cu U.T.A. 
cîțiva dintre jucătorii formației de 
tineret.

echipe :
a efectuat ieri după- 
ușor antrenament la Ba-

Multe s-au arătat darurile 
acestor ultime etape pe 
planul emoțiilor suporteri
lor. Comentariile n-au în

cetat. zilele acestea, să calcule
ze, să pronosticheze, să anticipe
ze. Un final demn de fotbal, 
care n-a aruncat campionatul în 
lipsă de interes cu multe etape 
înainte de linia șoiirii. Vn cam
pionat cu spectaculoase sprinturi 
ale unor personaje aflate în 
„puncte moarte", cum e cazul 
acestei solide și ambițioase for
mații din Bacău (după noi, echi
pa în cea mai bună dispoziție de 
joc a momentului) sau a unspre- 
zecelui constănțean care se zba
tea în coada plutonului.

Dar, în enumerarea revenirilor, 
un paragraf destinat unor inter
naționali cu merite și de o mare 
seriozitate : Lucescu și Dem- 
brovschi. Primul a luptat din 
greu cu propria slăbiciune de 
formă; scepticismului multora 
dintre noi i-a răspuns cu răbda
rea și deosebitul lui echilibru 
nervos. Face un final remarca
bil de sezon. Și „hat-trickul‘‘ de 
la Cluj, respectînd total condi
țiile performanței. în spiritul 
englez, spune mult, după cum 
spune pentru noi tot jocul său 
din meciul cu S. C. Bacău. Dem- 
brovschi a eliminat greul adver
sar reprezentat de o maladie 
care l-a consumat enorm și fizic 
și psihic. L-am revăzut, dumini
că; aceeași siluetă zveltă, aceeași 
eleganță de a mingiia balonul și 
a-l trece cu ușurință printre trei 
adversari, același campion al co
rectitudinii. Ciștiguri importante 
ale primăverii pentru toamna de
cisivă, grea, a lotului reprezen
tativ.

ubiectul e vecin cu cel 
care urmează. E vorba, în
tr-un fel, tot de o revenire, 

Produsă mai de mult dar ampli
ficată de un final cu totul re
marcabil : Oblemenco revine de 
pe masa de operație și reface 
toată distanța, tot handicapul a-

nuat 
final

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

apărut duminică în poarta lui F. Argeș și achitindu-se cu 
bine de misiunea lui. prinde balonul printr-o spectaculoasa săritură. Cei 

mai apropiați... admiratori: Barbu. Marin Stelian și C. Olteanu.
Foto : ION M1HAICA

cordat colegilor din atacurile Di
viziei A prin absența sa șl iatâ-l 
iarăși golgeter autoritar al fot
balului nostru. Golurile de acum 
au o valoare dublă, față de a- 
mintitele circumstanțe, clar și 
reactualizează problema chemă
rii lui la lotul reprezentativ. Ni 
se va răspunde că a mai fost 
solicitat. Vom observa că, de 
fiecare dată, întilnirea centrului 
atacant de la Craiova cu lotul 
s-a produs în meciuri intime, de 
antrenament. Răspunsul cel mai 
edificator nu-l poate ofe/ri decît 
folosirea lui intr-un meci veri
tabil de verificare și credem că 
proiectatele partide de vară ale 
lotului oferă ocazia acestui test. 
In definitiv observăm că oame
nii de gol, așa de rari și de pre- 
țioși, nu lipsesc din alte loturi 
repezentative ; în acela al R. D. 
Germane îi aflăm pe Kreische 
și pe Streich (locurile 1—II), ita
lienii nu-i omit pe Pulici, China- 
glia, Anastasi. chiar și Alf Ram
sey l-a inclus pe cvasi-necunoscu- 
tul Richards (Wolverhampton), 
cu toate că are o mărturisită pre- ■ 
ferință pentru ..locul doi" al cla
samentului, arhi-cunoscutul Chi
vers.

Discutata problemă a pro
gramării campionatului și 
cupei, a- necesității spiri

tului de prevedere de care tre
buie să dea dovada F.R.F. a a- 
dăugat și ea „sare și piper" fi
nalului de campionat. Numai de 
s-ar trage învățăminte din defec
țiunile care au caracterizat cea 
mai condensată perioadă de ac
tivitate a fotbalului nostru ! S-a 
văzut că o pripită amînare de 
joc poate crea un adevărat ,,lanț 
al slăbiciunilor" și că, in conse
cință, intransigența în materie 
de „program extra-campionat" al 
formațiilor e o condiție primor
dială a asigurării regularității 
lui. Cu aceste adevăruri în față 
trebuie elaborată schema progra
mului de toamnă.

Eftimle IONESCU

Turneul final al juniorilor

ECHIPA CAMPIOANĂ ÎNVINSA
Galați și Sighișoara au conti- 
jocurile din cadrul turneului 
al campionatului national de

CUPA ZIARELOR44
Luni după-amiază, pe stadioanele 

Giulești și Progresul, s-au disputat 
jocurile etapei a It-a a tradiționalei 
competiții „Cupa ziarelor". Iată re
zultatele înregistrate : Sportul — 
Scînteia 2—0 (0—0), Combinata Româ
nia liberă, Flacăra — Combinata 
Informația Bucuresliului, Satul so
cialist 4—0 (0—0), Agerpres — 
Elăre 8—0 (3—0), Scînteia tineretu
lui — Munca 3—1 (1—0).

Etapa a treia este programată 
pentru luni 25 iunie.

juniori la fotbal. Iată rezultatele în
registrate (și unele surprize) în eta

pa a doua, transmise de corespon
denții noștri T Siriopol și I. Tur- 
jan : Dinamo București — Viitorul 
Vaslui 4—0 (3—0). Rapid Buc. — Li
ceul de fotbal Bacău 0—0, F.C. Ar
geș — Liceul nr. 1 Caracal 3—1 (2—0), 
F.C. Constanța — Metalul Buc. 0u—0: 
Școala sportivă Sinaia — Corvinul 
Hunedoara 0—1 (0—0), U.T.A. —Lem
narul Tg. Mureș 3—0 (2—0), „U" Cra
iova II — A.SA. Tff. Mureș 3—1 
(0—1) și marea surpriză „U“ Cluj 
(campioana țării) a fost învinsă de 
Vagonul Arad cu 2—1 (1—1). între
cerile continuă.

3i

PORNIND DE LA „EXEMPLUL ZAGALO
A apărut numărul 

al revistei

nu s-a
recdn- 

pare o-

Deși stagiunea fotbalistică 
sfîrșit, o discuție pe terna 

unei echipe ni se . 
mai ales cînd ea este de- 

campioanâ 
a- 

în- 
pă- 
va

strucției 
portună , 
clanșată de o formație 
a lumii, cazul Braziliei, aflată 
cum într-un lung turneu-test, 
caput în Africa și continuat pe 
mîntul Europei, continent care 
găzdui viitoarea ediție a C. M.

pe Zagalo 
un an înaintea

Campionatului 
jocuri disputa- 
forțe europene 
O primă aco- 

conti-

săCe l-a determinat 
recurgă — cu exact 
turneului final al 
mondial — la aceste 
te în compania unor 
de primă mărime ? 
modare cu clima bătrînului 
nent, în luna iunie, dar, înainte de 
toate, VERIFICAREA ÎNTREGULUI 
LOT DE 22 DE JUCĂTORI, 
re SA SELECȚIONEZE, 
VIITORUL „11".

Zagalo a adus cu el trei 
(Leao, Wandell, Renato), doi 
și laterali dreapta (Ze Maria, 
drigues Netto), doi fundași 
stingă (Marco Antonio, 
trei fundași centrali (Piazza, 
Pereira, Francisco Fernandes), 
tru jucători de mijlocul 
(Clodoaldo, Rivelino, 
Moises), 
(Jairzinho, 
me stingă (Edu, Dirceu Lopez) 
trei vîrfuri centrale (Leivinha,, Dia- 
rio, Paulinha). ,

Pentru a duce la bun sfîrșit ceea 
ce și-a propus — VERIFICAREA 
ÎNDEOSEBI A JUCĂTORILOR DE- 
BUTANȚI (10 din 22) sl OMOGENI
ZAREA VIITOAREI FORMULE 
DE ECHIPE, Zagalo a lăsat acasă, 
în egală măsură, orgoliul și... com-

plexele. Orgoliul de antrenor al 
campionilor mondiali și complexele 
responsabilului tehnic nevoit să de- 
scindă pe pămîntul marelui și eter
nului rival — fotbalul european — 
fără- trio-ul de superclass Pele, 
Tostao și Gerson, fără Carlos Al
berto si Everaldo.

Numai cu o asemenea „armură 
psihică" poți suporta un . eșec — 
după 35 de meciuri fără înfrîngere!
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PE TEME ACTUALE
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din ca- 
APOI,

Paulo 
două extreme 
Valdomiro), două

portari 
funda- 
, Ro- 

lateraii 
Marinho), 

Luis 
pa- 

terenului 
Cesar, 

dreapta 
extre

mi

la prima escală in Europa 
Brazilia 2—0, la Roma), 
felul acesta — urmărind

(Italia 
numai 
PER- 

serios, 
clasică1 

de

în
SPECTIVA îți poți permite, 
și tenace, să încerci o aripă 
consacrată (Jairzinho) pe post 
vîrf central (Ia ora actuală fără- ti
tular) .sau să folosești o fostă aripă 
falsă (Paulo Cesar), în rolul lui 
Pele !. Recurgînd la aceste specta
culoase schimbări, Zagalo a obținut 
sîmbătă o primă victorie (în dau
na campioanei Europei, reprezenta
tiva R. F. Germania), peste cîteva 
zile, nu-l va ocoli poate o nouă în
frîngere. 
ului-test 
antrenor 
procedat

Ne-am 
tual) al 
la unele 
tru.

Cîți dintre antrenorii echipelor 
noastre rămîn consecvenți proprii-

Abia acasă, sinteza turne- 
îi va spune cunoscutului 
unde a greșit și unde a 
bine.
folosit de exemplul (ac- 
Braziliei pentru a ajunge 
realități din fotbalul nos-

|NOTÂ: RESPECTUL FAȚĂ DE ADVERSAR
Există, la Brașov, la întîlnirile 

organizate pe stadionul Tineretului, 
o parte a tribunei a doua — situată 
în zona sa centrala — ocupată per
manent de suporterii cei mai pasio
nați, cei mai entuziaști și cei mai 
fideli ai divizionarei A, Steagu roșu. 
Aici, în zilele cînd evoluează favo- 
riții publicului din orașul de la 
poalele Tîmpei, se agită, într-o pi
torească unduire de trupuri, steagu
ri galben-negre, reprezentînd cu
lorile clubului brașovean, se cîntă 
în cor melodii dintr-un repertoriu 
specific sportiv, răsună încurajări 
tumultuase, adresate echipei gazdă 
în anumite momente ale desfășură
rii meciului.

Pe undeva o asemenea „galerie", 
chiar dacă nu este pe de-a între
gul originală, aduce indiscutabil pe 
terenurile noastre, de fotbal 
din atmosfera 
europene. Ceea 
cunoaștem, este 
mos în același

ceva 
marilor stadioane 

ce, trebuie sâ re- 
și interesant și fru- 
timp. Cu condiția

însă, a respectării legilor fair- 
play-ului. Lucru pe care-1 ignoră 
uneori, și în mod nejustificat, „ti- 
fosii" brașoveni atunci cînd nu văd 
pe teren decît calitățile echipei lor 
și defectele adversarului. Sau, cum 
s-a întîmplat duminică la meciul cu 
Universitatea Cluj, cînd drept răs
puns la salutul sportiv al studen
ților clujeni, „galeria" a scandat la 
unison : „B-ul, B-ul“ ! Gest pe 
de lipsit de sens, pe atît de 
babil.

Incercînd a imita pe alții, 
parte a publicului brașovean 
se vrea cu orice preț . „la 
uită complet de obligațiile sale 
gazdă și de respectul ce se cuvine 
oaspeților. Aceiași spectatori însă 
care disprețuiesc pe teren propriu 
efortul șî contribuția 
la realizarea 
tic, nu uită 
țuire pentru 
în deplasare.

cit 
repFO-

acea 
care 

moda", 
de

adversarilor 
spectacolului fotbalis- 

însă sâ pretindă pre- 
echipa lor cind joacă
(M. I.)

♦

intenții (lăudabile, necesare), 
văd nevoiți șă refacă (ănu- 

pluri sau linii) sau să re-

lor lor 
cînd se 
mite cu. 
construiască din temelii o formație?

Destul de puțini, cei mai mulți 
împotmolindu-se pe parcurs. Se in- 
tîmplâ ea o serie de rezultate ne
favorabile, în asemenea partide lip
site de miză, Să le alimenteze ne
încrederea, se întimplă că imixtiuni 
de- tot felul să le submineze autori- " 
taica.

Puținele exemple, mai. vechi sau 
mai noi, de tehnicieni ai fotbalului 
nostru care, constant și 
au dus la bun sfîrșit ceea 
puseră (Traian Ionescu, 
Dumitrescu, Constantin 
Ilie Ooană, Nicolae Proca, 
Coidum) vin să demonstreze 
contrast cît de slab se prezintă lu
crurile — la acest capitol — la 
echipele noastre.

Mai devreme sau mai tîrziu, mo
mente necesare de retușuri sau de 
schimbări structurale apăr în viața 
tuturor echipelor. Acestea se pierd 
sau trăiesc, revitalizîndu-se, în mă
sura în care cei investiți: cu con
ducerea tehnică se tem sau... în
drăznesc !

metodic, 
te înce- 

Nicolae 
Tească, 
ștefan 

prin

G. NICOLAESCU

LOTO

din sumarul căruia vă recomandăm
• „însemnări de reporter" de la 

jocurile penultimei etape a Divi
ziei A
• Prezentarea echipelor califi

cate în sferturile de finală ale 
Cupei României

• Cronicile unora din meciuri- 
le-cheie ale celei de-a 28-a etape 
a Diviziei B

® La „Interviul 
fostul internațional 
che

O
pei
•

ciuri
în Europa

• Finalul de 
declanșează, di 
antrenorilor I
• Se va schimba sistemul de 

disputare a turneului de fotbal de 
la J.O. ?
• Pagina de Magazin extern
• Rubricile obișnuite : Sublini

eri, Prim plan, Carnet extern, Dia
log cu cititorii, Din fotbalul in
ternațional.

săptăminii",
Eugen lorda-

O 
de 
Ce 
susținute

avancronică
Diviziei A 
arătat primele me
de echipa Braziliei

azi a
ne-au

asupra eta-

sezon internațional 
lin nou, sarabanda

PRONOSPORT
M 24 HJME1973_____

LOTERIA ÎN 
OBIECTE

SE ATR/BU/E PREMII ÎN

AUTOTURISMfHDACM1300H 
Ș/ CÎȘTI6URI ÎN OBIECTE ÎN MIOARE 
DE20.000UN. lOOOOlEl 5/J001E!, 
Z 000LE! Sâ______

Biletele se pot procura numai 
pînă joi 21 iunie a.c.

Rețineți. Mai multe bilete, mai 
multe șanse de cîștig !

• Vă prezentăm cîțiva dintre cîș- 
tigătorii tragerii speciale Boxexpres 

- din 10 iunie a.c. : Bogacs Dionisie 
din Miercurea Ciuc, Ionescu Ilie din 
Rîmnicu. Vîlcea și Popescu Sulta-

na din București excursii în An
glia, cu avionul, Mihăescu Ștefan 
din Slobozia, Băcanu Gheorghe, Is- 
pirescu Ioana, Munteanu Ecaterina, 
Dragomir Vasile, Gheorghe Dumi
tru, toți din București, excursii tu
rul Cehoslovaciei, precum și Iancu 
Drăgan din comuna Cîlnic Caraș- 
Serevin, Kovacs Attila din Cluj, Rea 
Silvia Burlacu din Roman, Cos- 
tache Maria din București, Radules
cu Nicolae din București, Sida To
dor din Pitești, Vlăsceanu Mihai —• 
Pantazi din Slobozia, Velciov Vi-’ 
chentie din Timișoara și Ciprian 
Alexandru din București — ex
cursii turul Cehoslovaciei.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată în direct din stu
dio, la ora 18,15.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 17 IUNIE 1973 : 

Categoria I i (13 rezultate) = 2 va
riant® 100/j a 43.618 lei.

Categoria a U-a i (12 rezultate) =s 
4 variante loao/j a 9.517 lei j 3 va
riante 50o/o a 4.758 lei și 55 variante 
10o/o a 952 lei.

Categoria a IÎI-a i (11 rezultate) = 
167,30 variante a 939 lei.

Premiile de 43.618 lei jucate pe va
riante lOo/n au revenit particlpanți- 
icr : BOTGROS MIHAI din București 
si COMAN GHEORGHE din Pucioa
sa — Dîmbovița.



Tur de orizont in scrima mondială

LA FLORETE S-AU IMPUS
Nikonova (fete)

« •

prima jumătate a anului.

ort
F/jn lume

unei noi ediții a campionatelor mondiale de 
sala Scandinavium din G/iteborg, se vor dis-

Palm și

IN CEHOSLOVACIA, GIMNASTELE ROMÂNCE

Corespondența specială pentru SPORTUL

Kamuti și Dabrowski (băieți)

SINT AȘTEPTATE CU MULT INTERES
7

După Jocurile Olimpice de la 
i Munchert, tinde echipa feminină de 
; gimnastică a Cehoslovaciei a ocu- 
■ pat locul 5, iar cea a României s-a 

clasat pe locul 6, ’iubitorii de sport 
din Cehoslovacia așteaptă cu multă 

directă
din Cehoslovacia așteaptă 
nerăbdare confruntarea 
dintre aceste selecționate, la sfîr
șitul săptămînîi. In 
cu meciul, antrenoarea 
pală a echipei cehoslovace 
slava Matlochova, ne spunea: 
amintim cu multă plăcere de fru
moasa tradiție a gimnasticii fe
minine românești, atît de stră
lucit reprezentată de Elena Leuș- 
<ean și Sonia Iovan, ca și de 
excelentele rezultate ale tinerelor 
românce, dintre care Nadia Comă- 
neci ne-a uimit pur și simplu in 
competiția internațională ce a avut 
ioc în aprilie la București”.

Dar, firesc, cititorii „Sportului" 
sînt interesați, de noutățile legate 
de formația cehoslovacă. Iată cl- 
teva dintre acestea. Iji cîrma con
ducerii echipei se află de un an 
de zile Jaroslava Matlochova, re
întoarsă după un stagiu de antre- 
norat in Italia, tînăra antrenoare 
Sonja liudeekova și fostul campion

legătură 
princi- 
Jaro-

„Ne

european la sol, Vladimir Prorok. 
Deoarece se apreciază că rezultatul 
obținut la Jocurile Olimpice este 
slab, în prezent - se fac eforturi 
pentru alcătuirea unei noi echipe, 
prin selecționarea unor gimnaste 
tinere, talentate. Dar, din păcate, 
ele nu sînt încă pregătite pentru 
marile confruntări. I.a 15 iunie a 
avut; loc o verificare a lotului în 
vederea întîlnirii cu România, care 
s-a soldat cu următoarea clasifica
re : 1. Zdena Dorneakova, 2. Jana 
Knopova, 3. Renetata Stodulkova, 
4. Milena Lasova, 5. Ladislava Bar- 
lunkova. După cum se vede, doar 
Dorneakova a făcut parte din e- 
chipa olimpică de la . Munchen. în 
rest, gimnaste tinere. Toate aceste 
5 sportive vor figura în echipa 
care va înfrunta selecționata Ro
mâniei. Dar și Dorneakova, clasa
tă pe primul loc, nu este în cea mai 
bună formă, deoarece după Jocu
rile Olimpice a trebuit să munceas
că foarte mult la școală, din care 
cauză s-a antrenat destul do pu
țin. Knopova și Stodulkova sînt 

’ din orașul Ostrava (antrenori Adol- 
fina Tacova și Miroslav Kodejska),’ 
Ambele sînt In vîrstă de 16 ani.

Lasova și Bartunkova (antrenate 
de ing. Josef Sverna) sînt din ora
șul Litvinov. Și ele sînt în vîrstă 
de 16—17 ani. In ce privește cea 
de a 6-a componentă a echipei, 
antrenorii au de ales între Sonja 
Brazdova (în concursul de selec
ție a căzut la paralele), Zdena 
Bojneekova (din cauza lipsei de 
antrenament a acumulat prea mul
te kilograme I) și tînăra Aîena 
Pohludkova.

Întîlnirea Cehoslovacia — Româ
nia va avea Ioc sîmbătă în orașul 
Olomouc, fiind apreciată aici ca 
cel mai serios examen 
campionatelor 
Londra.

europene
înaintea 
de la

FISER
„Ceskoslovenski Sport”-Praga

MIRKO

A

F
FIȘIER

ȘAMIL’ HIȘAMUTDINOV
prezențatlv lupte
gi'ecd-rdmune al TJHfiS. 

CSnd nu împlinise în
că 22 <3e «ni, Șamil Hi- 
șMnuidlîiov urca — &pr« 
suprinderea. tuturor spe- 
ci&liștHor din arena in
ternațională a luptelor 
—- pe prima treaptă a 
podiumului de onoare 
at J. O. de la Miinchen. 
Succesul acestui tînăr 
luptător a surprins din 
mai multe motive. în 
primul rînd, el îl înlo
cuise la aceste confrun
tări pe cunoscutul luptă
tor Roman Rurua, de 
4 ori campion mondial 
și pe atunci, deținăto
rul titlului olimpic, cu
cerit la Ciudad de Me
xico. Apoi, puțini din
tre amatorii luptelor 
auzîaeră de numele lut 
Hișamutdinov, care, de 
fapt, debuta, la marile 
competiții cu prilejul O- 
limpi-adei muncheneze. 
în efîTȘit; cu totul re
marcabilă a fost șl ma
niera în. care și-a ad
judecat titlul olimpic, 
învingînd trei adversari 
înainte de limită (prin 
tuș) și tot atîtea Ia 
puncte (în partida fi
nală vicfaoila fiind ob-

S-a născut la 20 sep
tembrie, 1950, la Ualo- 
vajâ : 1.67 m înălțime ; 
68 kg greutate : maes
tru al. sportului ; face 
parte din clubul sportiv 
Ț.S.K.A. Moscova, avîn- 
d|ț-l antrenor pe A. Be
lousov în 1971 a fost 
selecționat In lotul re-

(U. R. S. S.)
ținuită la o diferență a- 
preciabilă). Deci nici 
un. meci pierdut, nici 
măcar un rezultat de 
egaJHate.., Printre în
vinșii săi a fost și Sî- 
mion Popescu, campion 
mondial în 1969, euro
pean în 1967 și meda
liat cu argint la C. M. 
19.70.

recentele confrun
tări ale campionatelor 
europene, ce au avut 
lo-c 3a Helsinki, tînărul 
Șamll Hișamutdinov s-a 
numărat printre puținii 
concurenți medaliați la 
J. O. care a reușit să-și 
onoreze cartea de vizi
tă. intrînd în posesia 
titlului continental. Si 
trebuie să subliniem că 
de astă dată sucesul său 
a fost realizat mult mai 
categoric. El a învins 4 
dintre adversari înainte 
de limită și pe alți doi 
detașat la puncte. în 
meciul final i-a fost o- 
pus actualul campion 
m ondial, S r eten Dam î a - 
novici (Iugoslavia), ne
voit și acesta să pără
sească salteaua de con
curs înainte de epuiza
rea celor 9 minute de 
luptă.

RANDY WILLIAMS (S.U.A.)
S-a născut la 23 august 1953; 1,76 m 

înâl,ime (1), 86 kg., este student la 
Southern California Unlvertlty din 
Los Angeles ; necăsătorit: evoluția 
rezultatelor : 1971 — 7,71 m, 1972 — 
8,31 m (rezultat obținut în calificări 
ta Jocurile Olimpice de la MUnchen) 
1973 — 8,46 m ; campion olimpie la 
săritură. ij> lungime — 8,24 m ; al 
doilea performer mondial al tuturor 
timpurilor, după Bob Beasno-n 
(8.90 m).

De obicei, In acest loc de pagină 
găzduim portretele unor sportivi care 
s-au remarcat în mod deosebit Ia 
cîte o competiție de mare anvergură 
sau au obținut vreun rezultat d« 
deosebită valoare, un record mondial 
sau european. Randy Williams și-a 
cîștigat locul fără a participa la vreo 
mare întrecere, fără a realiza vreun 
record mondial sau măcar național. 
El a realizat, totuși, o performanță 
de excepție. Sîmbătă 20 mai, la Eu
gene (Oregon), acolo •unde anul tre
cut s-a desfășurat concursul de se
lecție pentru J. O. ăl atleților ame
ricani, Randy a sărit 8.46 m la lun
gime. Fără senzaționala întSmplare 
de acum 5 ani de la Mexico City — 
acel 8,90 m al Iul Beamon, — Randy 
Williams ar fi fost astăzi recordman 
mondial.

Așa însă... Oricum, acest 8,46 m 
reprezintă mult pentru atletism, pen
tru ceilalți săritori în lungime. După 
Isprava lui Beamon, timp de 4 ani 
proba nu a mai progresat, și lata,

BURGLINDE POLLAK-4774 p 
LA PENTATLON

BERLIN,. 19 (Agerpres). — Con
cursul internațional de pentatlon 
desfășurat la Erfurt a fost cîștigat 
de sportiva Burglinde Pollak (R.D. 
Germană), care a totalizat 4 774 
puncte. Ea a realizat cu 27 puncte 
mai puțin decît recordul mondial 
oficial. Pe echipe, victoria a reve
nit selecționatei R.D. Germane eu 
13 693 puncte.

Ne aflăm in preajma
. scrimă căci, la 2 iulie în
pută primele asalturi pentru desemnarea celor mai buni trăgători ai lu
mii pe anul 1973. Avind in vedere faptul că actuala ediție deschide un 
nou ciclu olimpic, ce va culmina în 1976 la Montreal, este de așteptat ca 
majoritatea țărilor participante să trimită pe planșe, alături de trăgători 
experimentați, elementele de perspectivă așa cum de altfel au făcut și in 
turneele internaționale din prima parte a acestui an.

Să vedem. însă, ce concluzii ne permit să tragem asupra situației 
scrima mondială competițiile care s-au desfășurat pînă acum, și care, 
de obicei, au o mare frecvență in

ÎNTRE APARIȚII METEORICE 
Șl CONSTANȚA

în domeniul floretei feminine, 
seria marilor turnee a debutat cu 
o surpriză (succesul italiencei Va
nessa Masciotta în Trofeul Martini) 
și s-a încheiat tot așa (nesperata 
victorie la Como a Kristinei Ur- 
banska, reprezentantă ă trăgătoare
lor poloneze din „vechea gardă“). 
Prima revenea pe planșă după o 
perioadă de maternitate, reapariția 
ei fiind cu adevărat fulgerătoare 
(prezență strălucitoare la Torino și, 
apoi, nimic...). Urbanska se apro
pie de sfîrșitul activității competi- 
ționale și este greu de presupus 
că va avea un loc în echipa pentru

Vasili Alekseev în plin efort.

acest copilandru cu o ascensiune ex
trem de rapidă — Randy a fost, la 
Munchen, cel mal țînăr campion o- 
limplc la atletism —, cu o statură 
care te împiedică să vezi în el un a- 
tlet șl mal ales un campion olimpic 
sau Un posibil recordman de
monstrează că atletismul nu se ter
mină cu acel 8,90 m, chiar dacă deo
camdată el ee află departe, poate Ia 
zeci de ani.

Dincolo de valoarea cifrică a per
formanței, aceasta este, credem, prin
cipala semnificație a rezultatului Tul 
Randy Williams...

Campionatele europene masculi
ne de baschet se vor desfășura în 
acest an în Spania, între 27 sep
tembrie și 6 octombrie. Federația 
spaniolă de specialitate, organiza
toarea acestei competiții, a anunțat 
că la faza finală a turneuRii vor 
participa 12 echipe : Bulgaria,
Cehoslovacia, Franța, Grecia, Italia, 
Israel, Iugoslavia, Polonia, ROMA
NIA, Turcia, U.R.S.S. și Spania,

Punct îinal Ia C.E. de haltere

VASILI ALEKSEEV DIN NOU CEL MAI BUN |
• „SUPERGREUL" SOVIETIC A REDEVENIT RECORDMAN MONDIAL LA TO
TALUL CELOR DOUA STILURI: 417,5 kg.

• SERGE REDING — TOATE ÎNCERCĂRILE RATATE LA „ARUNCAT" — IESE 
DIN CONCURS!

MADRID 19 (Agerpres). — Cea 
de-a 32-a ediție a Campionatelor 
europene de haltere s-a încheiat 
la Madrid cu întrecerile de la ca
tegoria supergrea, dominată auto
ritar de campionul olimpic, sovieti
cul Vasili Alekseev, care a stabilit 
și două noi recorduri mondiale: 
240 kg la stilul aruncat și 417,5 kg 
la totalul celor două stiluri. Mult 
așteptatul duel dintre Alekseev și 
belgianul Serge Reding, autorul 
unor recente recorduri mondiale, 
n-a mai avut loc întrucît Reding a 
ratat toate cele trei 
stilul aruncat, fiind 
concurs. Pentru locul 
dat între Batîșev și 
ticul avind cîștig de cauză, datorită 
unei realizări mai bune : 225 kg la 
„aruncat” față de numai 215 kg 
realizate de Mang.

Iată clasamentul categoriei super
grea : ' ~~ ' ‘ "
417 kg 
Batîșev 
225) ; 3. 
(172,5 ;
(Cehoslovacia) 372,5 kg ; 
Lahdenranta (Finlanda) 370 kg ; 6. 
— J. Nagy (Cehoslovacia) 360 kg.

Campionatele europene de hal
tere de la Madrid, primele desfășu
rate potrivit noilor reguli (întrece-

ri numai la două stiluri: smuls și 
aruncat), au reconfirmat valoarea 
halterofililor sovietici. In clasamen
tul pe națiuni, echipa U.R.S.S. a 
totalizat 92 puncte, întrecînd repre
zentativa Bulgariei — clasată pe 
locul doi — care a însumat 88 p.

r

încercări la 
eliminat din 

doi, lupta s-a 
Mang, sovie-

1. — V. Alekseev (U.R.S.S.) 
: (177,5; 240 kg) ; 2. — L.

(U.R.S.S.) 395 kg (170 ;
- «. Ma.ng (R.F.G.) 387,5. 
215) ; 4. — P. Pavlasek 

’ ----- -- ; 5. — K.

Al C.L DE BASCHET
care vor fi împărțite în două gru
pe preliminare, Tragerea la sorți 
a componenței celor două grupe 
va avea loc mîine, la Madrid.

Meciurile din grupele prelimina
re se vor disputa în zilele de 27, 
28, 29 septembrie și 1 și 2 octom
brie. Da 30 septembrie va fi zi de 
odihnă. Partidele grupei A se vor 
juca la Badalona, iar cele ale gru
pei B la Barcelona.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După consumarea a 12 runde în clasamen
tul turneului interzonal de șah a revenit în 
frunte americanul Robert Byrne cu 8V, 
puncte. La diferență de 1 punct, îl ur
mează șahiștii sovietici^ Akarpov și V.

4
(1)

Korcinoi, avînd. însă fiecare și 
două partide întrerupte. Pe locul 
se află danezul B. Larsen cu 7V2 
puncte. x

. în runda a 12-a, Korcinoi a f6st în
vins de iugoslavul Rukavina, în timp 
ce Byrne a remizat partida cu Kuz- 

' min. Remiza a fost consemnată și în
• partida Radulov — Tukmakov. Fostul 
j campion mondial M. Tal a cîștigat f> 
| frumoasă partidă de atac la marele
• maestru danez T
I ■

V* Bakersfield i 
' șit întrecerile < 
: de atletism ale

■ nes7învingător "în proba de săritură. în 
; înălțime cu 2,26 m. Tr

Tom Woods — 2,22 m. — —
■ valoros s-a încheiat și proba de 

yarzi, în care Rick Woblhuter a 
cronometrat în 1:45,6 — timp echivalent 
cu 1:44,9 pe 800 m. L-au urmat Dave

; Wottle — 1:46,2- și Skip Kent — 1:46,5.
în cursa de o milă, șase alergători au 
fost înregistrați sub patru minute. A 
cîștigat Len Hilton — 3:55,9, urmat de 
Marty Liquori — 3:56,8. Maurice peoples

Larsen.

(California). au luat sfir- 
campionatelor masculine 

! S.U.A. Performerul ul
timei zile de concurs â .fost Dwight Std- 

JI-
focul secund ; 

Cu un rezultat 
880 

fost

a trecut primul linia de sosire în proba 
de 440 yarzl cu timpul de 45,2 (echiva
lent cu 44,9 pe 400 m). Alte rezultate : 
aruncarea suliței : Cary Feldman — 
80,86 m; 440 yarzi g : Jim Bolding — 
49,2, 230 yarzi : Steve Williams — 20,4: 
trei mile; Steve Prefontaine — 12:35,4; 
triplusalt : John Craft 16,98 m.

Pe stadionul olimpic din Helsinki, a în
ceput meciul triunghiular de atletism 
dintre echipele masculine ale Finlandei, 
Kenyei si Italiei. Iată ciștigătoril primei 
zile: 100 m: Hajamaeki (Finlanda) 10.3; 
400 mg: Koske (Kenya) 50.3: 1 500 m: 
Paeivaerinta (Finlanda) 3:46.8: 400 m 
plat : Kukkoaho (Finlanda) 46.1 disc : 
Kaluna (Finlanda) 63.48 m; triplu salt: 
Kukasjaervi (Finlanda) 16,46 m; 10 004 m: 
,Turna (Kenya) 23:10,0; suliță: Siitonen 
(Finlanda) 87.10 m; ștafeta 4x100 m: Ita
lia 39.9. Scorurile după prima zi de în
treceri: Finlanda — Kenya 35—27 puncte; 
Finlanda — Italia 37—25 puncte; Kenya 
— Italia 31—31 puncte.

Echipa feminină de volei a Ungariei, 
aflată în; turneu în Japonia, a jucat la 
Nara (oraș In nordul Japoniei) în com
pania formației locale Unițika Kaizuka. 
Oaspetele au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (12—15. 15—10, 15—3, 15—6). Acea
sta a fost prima victorie realizată de 
voleibalistele maghiare din cele 6 par
tide disputate plnă în prezent.

Marele maestru maghiar L. Szabo, cu 4 
puncte și o partidă întreruptă, conduce 
în turneul internațional de șah de la 
Hilversum după runda a 6-a. Pe locul 
doi se află Sax (Ungaria) 3*/s p. iar pe 
locul trei Gheller (U.R.S.S.) — 3 p '(1). 
In runda a 6-a, iugoslavul Liubojevicl 
l-a învins pe olandezul Timann, iar Sax 
a remizat cu suedezul Andersson. Res
tul partidelor s-au întrerupt.
■

A început turneul internațional mascu
lin de tenis de la Eastbourne. In primul 
tur australianul Stone l-a eliminat cu
6— 2, 6—3 pe brazilianul Mandariho. Alte
rezultate: Costanen (Spania) — Lloyd
Anglia) 4—6, 6—1, 6—4: N. Godrella (Fran
ța)"— Warboys (Anglia) 6—4. 8—10, 6—3: 
McManus (S u.A.) — Kramer — ~ -
7— 5, 8—6; Cox (Anglia)
(Suedia) 7—5, 8—6.

(R.S.A.) 
Bengtson

ciclist alCea de-a 4-a etapă a Turului
Austriei, desfășurată pe distanța Salz
burg — Innsbruck (164 km) a fost cîști- 
gată de alergătorul sovietic Vladislav 
Neliubin. El a fost cronometrat în 
3 h 42:50. învingătorul a dispus la sprin
tul final de austriacul Kurt Schatten- 
bauer și de italianul Dematte. în clasa
mentul general conduce austriacul Ste- 
inmayr — 13 h 34:34, urmat la 14 sec. 
de Neliubin șl la 19 sec. de Kretz (Aus
tria) .

J.O. de la Montreal. Deși din 
ceeași generație cu Urbanska. flore- 
tista suedeză Kerstin Palm a avut 
un sezon mai fructuos dovedind o 
remarcabilă constanță 'locul II la 
Torino și Como, locul I la Buda
pesta). Să fie acesta un indiciu că 
dentista din Stockholm va aduce 
concetățenilor săi o mare satisfac
ție, luna viitoare ?

Dintre reprezentantele scrimei 
sovietice, Valentina Nikonova s-a 
impus în mod deosebit (III — To
rino,, V — Minsk și I Paris) în 
fruntea unui lot numeros care mai 
cuprinde în poziții fruntașe, pe : 
Elena Belova (I — Minsk, III Paris), 
Valentina Burocikina (III — Minsc, 
I — Buenos Aires), Nadia Ivanova 
(III — Sofia) ș.a. Deținătoarea me
daliei olimpice de argint, maghiara 
Ildiko Bobis a avut o evoluție mai 
puțin convingătoare (IV — Como) 
decît colegele sale Tordasi (III — 
Budapesta, III — Como) 
rolffy (IV — Budapesta, 
Como)

în ceea ce le privește pe 
tele noastre din eșalonul 
numai Ana Pascu nu a intrat în 
finala vreunuia din turneele acestui 
an, deși ar fi meritat-o, la Como, 
Ileana Gyulai are două prezențe 
(V — Torino, IV •— Minsk), iar alte 
trei cîte o prezență : Suzana Arde- 
leanu (I — Sofia), Ecaterina Stahl 
(IV — Torino}, Magdalena Bartoș 
(VI — Torinp). Aceste rezultate 
dovedesc că dispunem de o garnitu
ră valoroasă și omogenă, capabilă 
de rezultate- mari în proba pe e- 
chipe.

și Ka- 
V —

floretis- 
fruntaș,

SEMNIFICAȚIA UNUI REZULTAT
Dacă urmărim traiectoria compor

tării campionului olimpic al flore- 
tiștilor, polonezul Witold Woyda,

WIMBLEDON ȘI-A
1 SMITH,

telefon).LONDRA, ,19 (prin
Comitetul de organizare al campio
natelor internaționale de tenis ale 
Angliei, care se desfășoară pe tere
nurile „AII England Club" de la 
Wimbledon, a fixat ordinea c’api- 
lor de serii' în turneele finale în 
probele de simplu, care înceo la 
26 iunie. „Primii 16’’ la simplu 
masculin sînt următorii: 1. Smith, 
2. Năstase, 3. Newcombe, 4. Ashe,

Rosewall, 6. Okker, 7. Riessen, 
8. Emerson, 9. Gorman, 10. Richey, 
11. Panatta, 12. Orantes, 13 Alexan
der, 14. Lutz, 15. Kodes, 16. Tay
lor. La feminin, „primele 8“ sînt: 
1. Court, 2. King, 3. Goolagong, 4. 
Evert, 5. Casals, 6. Wade, 7. Mel
ville, 8. Morozova.

5.

Jenă Kamuti (stingă) și Marek Dabrowski (dreapta), doi din finaliștii 
olimpici care au dat un bun randament și în actualul sezon

constatăm că el are un foarte bun 
start (locul III în Trofeul Martini — 
Paris și I în trofeul Martini de la 
New York), dar o comportare sub 
așteptări la ultimul turneu premer
gător „mondialelor" (eliminat în se
mifinale la Bologna de către spor
tivul nostru Constantin Nicolescu). 
în contrast cu Woyda, campionul 
nostru Mihai Țiu, trece modest prin 
aproape tot sezonul pentru a se 
evidenția la Bologna (locul JI, după 
baraj cu Jeno Kamuti (Ungaria), 
mșdaliat cu argint la Munchen.

Este greu de admis că laureatul 
olimpic nu tinde să ajungă în ma
ximum de formă la Goteborg. Dar 
eșecul lui în fața lui Nicolescu 
poate avea altă semnificație și a- 
nume că trăgătorii noștri în care 
s-a investit, de altfel, un serios ca
pital de pregătire (fizică tehnică 
și — sperăm — taetică), au capa
citatea necesară de a se impune în 
compania celor mai iluștri scrimei i 
ai lumii. Aceasta, însă, cU condiția 
de a aborda întrecerea cu voința 
fermă de a da maximum de ran
dament, de a acționa lucid și pre
cis. Menționând și îmbucurătoarea 
prezență a Iui Tudor Petruș în fi
nala turneului de la Bonn, vom tre
ce — în continuare — Ia ceilalți 
floretiști care au dominat tabloul 
competițional în acest an.

Medaliat cu argint la Munchen, 
maghiarul Jenă Kamuti a dovedit 
o formă remarcabilă și în sezonul 
postolimpic urcînd gradat în clasa
mentele marilor turnee din 1973: 
IV în Trofeul Martini — Paris, II 
la Trofeul Martini — New York și I 
în Trofeul Giovannini. Campionul

Franței, Bernard Talvard 
două , victorii la începutul 
(Trofeul Martini Paris și Trofeul 
Rommel), a evoluat modest la Bo
logna (Trofeul Giovannini) dar, re
cent,, a cucerit titlul de campion al 
țării .sale. Clasat pe locul II în tro
feul Rommel și pe IV la New York, 
polonezul Marek Dagrowski pare să 
aibă mai mari resurse decît a lăsat 
să se întrevadă în turneele de pînă 
acum.

Floretiștii sovietici au avut mai 
puține prezențe la marile turnee 
furnizînd totuși finaliști îa Paris 
(Trofeul Rommel) pe actualul cam
pion al U.R.S.S., A. Koteșev (IV) 
și VI. Denisov (V), iar la Sofia pe 
V. Stankovici (II), pe tînărul trăgă
tor din Alma Ata, S. Isakov (IV) Și 
pe alt tînăr scrimer, I. Cij, clasat 
al VI-lea la campionatele URSS (V).

Și fiindcă a venit vorba despre 
reprezentanții noului val nu vom 
încheia turul nostru de orizont Î11 
domeniile floretei fără a atrage a- 
tenția asupra trăgătorului Martin 
Behr (R.F. Germania) care, după ce 
s-a clasat al II-lea la campionatele 
mondiale de tineret, a dovedit mul
tă maturitate în Trofeul Giovannini 
terminînd pe locul III o competiție 
cu floretiști de mare clasă.

a obținut 
sezonului

Sebastian BONIFACIU

„OUEENS“ ÎN PLINĂ

DESFĂȘURARE

DESEMNAT FAVORIȚII
2. NĂSTASE

După cum se vede. în proba mas
culină, organizatorii au preferat 
ordinea rezultată după disputarea 
ediției de anul trecut a Wimble- 
don-ului, în care Stan Smith învin
gea pe Ilie Năstase, după o finală 
de mare luptă. în schimb, la femei, 
Billie Jean King — campioana „an 
titre" — lasă primul Ioc australien- 
cei Margaret Court, campioana edi
ției 1970 a întrecerii

în această săptămînă se dispută 
tururile preliminare și iată primele 
rezultate : Kronk — Toci 6—3, 6—2; 
Kenderal — Di Matteo 6—3, 
Karp — Kukal 6—4, 4—6,
Chanfreau — McMillan 8—6, 
Dell — Thamin 6—3, 6—1.

6-i;
6—4;
6—4 ;

LONDRA, 19. — în prima sa par
tidă susținută la Londra. în cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la „Queens Club", Ilie Năstase l-a 
învins ne americanul Dick Stockton 
cu 5—7, 6—1, 6—4. în alte întilnirî, 
olandezul Tom Okker l-a întrecut, 
cu 7—5, 6—3 pe englezul Gerald 
Battrick, iar americanul Roscoe 
Tanner a dispus cu 6—4, 4—6, 6—3 
de francezul Pierre Barthes.

în turneul feminin, sovietica 
Olga Morozova a elimanat-o pe 
Kery Harris (Australia), la scorul 
de 6—1, 6—4. Alte rezultate: 
Ziegenfuss (S.U.A.) — Fucs (Fran
ța) 6—1, 7—5; Goolagong (Austra
lia) —Kroșina (U.R.S.S.) 6—1, 3—6, 
6—3; Stove (Olanda) — 
haus (R.F.G.) 8—6, 6—1; 
(Australia) — Sandberg (Suedia) 
6—0, 6—1 ; Evert (S.U.A.) — Ros- 
souw (R.S.A.) 6—2, 6—2; Melville 
(Australia) — Roubin (Franța) 6—2, 
6—1.

Ebbing- 
Court

MÎINE, LA MOSCOVA ȘTIRI • REZULTATE

Echipa U.R.S.S. primește vizita campionilor mondiali
crații E. Rudakov, VI. Pilgui, M. 
Hurțilava, VI. Kaplicinîi, V. Kolo
tov, VI. Muntean și E. Lovcev. După 
părerea antrenorului sovietic, efi
cacitatea în joc va fi acumulată în
cet cu răbdare, fără să se aștepte 
apariția vreunei „stele" salvatoare. 
Accentul se pune pe alcătuirea unor 
linii echilibrate, în care jucătorii să 
se înțeleagă bine, alcătuind un ade
vărat ansamblu. Se caută, de ase
menea, îmbunătățirea mobilității 
echipei, practicarea unui fotbal în 
regim de viteză dar un cuvînt îl 
are și pregătirea psihologică.

Rămîne să vedem cum va trece 
reprezentativa U.R.S.S. „examenele" 
în fața viitorilor adversari de mare 
reputație, în primul rînd cei de 
mîine, fotbaliștii Braziliei, cam
pioana mondială.

Bucuria brazilienilor după golul victoriei in meciul cu echipa campioană 
a Europei, R. F. Germania. De la

torul golului)
stingă: Rivelino, Dirceu Lopes (au- 
și Ze Maria.

Telefoto : A. P. AGERPRES

cu 
marcate

Italiei*
rezul-

■ Pesta 18 OM de spectatori au urmă
rit la Atena meciul amical dintre echipa 
olandeză AJax Amsterdam șl formația 
greacă Salamis, din liga a doua. Fotba
liștii olandezi au obținut victoria 
scorul de 2—0, prin punctele 
de Rep.

• în turneul final al „Cupei 
au fost înregistrate următoarele 
tate: Juventus — intemazlonale
NapOll — A. C. Milan 0—3 ; Cagliari — 
Atațanta 1—2. în grupa A, pe primul 
loc se află Intemazionale, cu 5 p, din 
trei meciuri, urmată de Juventus — 3 
p, Kcggiana șl Bologna, cu cîte 2 p. 
Echipele A. C. Milan șl Atalanta con
duc în grupa B, cu cîte 4 p, din trei 
meciuri susținute. Cagliari are 3 p, iar 
Napoli 1 p.
• în cadrul 

elvețiană F.C. 
teren propriu
deauz. Partida s-a încheiat la egalitate» 
2-2 (2—2).

gCupei Alpllor*, echipa 
Lausanne a tntfinlt p® 
formația franceză Bor*

A luat sflrșit campionatul bulgar

J.S.K A. SOFIA ȘI-A SĂRBĂTORIT SPECTACULOS JUBILEUL'

Miine, la Moscova, are loc meciul 
dintre reprezentativele Uniunii So
vietice și Braziliei. Partida este aș
teptată cu un interes deosebit de 
amatorii jocului cu balonul rotund 
din capitala sovietică ; toate cele 
103 000 de locuri ale stadionului de 
Ia Lujniki vor fi, după toate pro
babilitățile. ocupate.

Pentru brazilieni, întîlnirea de 
mîine va constitui o nouă verificare 
în cadrul 
neul final al 
joc susținut 
afro-europen. 
selecționata 
pînă acum 
lificărilor, 1 
Franței și

pregătirilor pentru tur- 
[ C.M, Este al șaselea 

în cadrul turneului 
După cum se știe, 

U.R.S.S. 
cu bine

terminînd 
Irlandei.

a trecut 
etapa ca- 

înaintea 
Ea mai

are de disputat jocuri tur-retur cu 
învingătoarea grupei a III-a din 
America latină — Peru sau Chile, și 
numai în caz de victorie își va asi
gura biletul pentru

în vederea unei pregătiri temei
nice. antrenorul echipei sovietice, 
Evgheni Goreanski, a alcătuit în 
continuare un program de prima 
mină ; Brazilia (după cum am spus, 
la 21 iunie), Suedia (5 august) și 
R.F. Germania (5 septembrie). într-o 
asemenea companie selectă, antre
norul Goreanski și secundul său 
Aleksei Paramonov vor încerca po
sibilitățile și forțele cîtorva tineri 
jucători i I. Vasenin, V. Kuznețov, 
V. Nikonov, O. Blohin, și S. Olșans- 
ki, care vor juca alături de consa-

SOFIA. 19 (prin telefon, de 1» cores
pondentul nostru). — Duminică a avut 
loc ultima etapă a actualei ediții a cam
pionatului bulgar de fotbal, a 34-a în 
ordinea disputării. Rezultate mai Im
portante : Ț.S.K.A. Sofia — Cernomoreț 
3—1, Lokomotiv Sofia — Lokomotiv 
Plovdiv 1—0, Volov — Levski Spartak 
3—1, Laskov — J.S.K. Spartak 0—1, Spar
tak Pleven — Dunav 1—4.

Campioană devine — lucru cunoscut 
de mai multe etape — din nou, echipa 
militară Ț.S.K.A. Septemvriisko zname 
Sofia, care astfel ridică numărul titlu
rilor de campion cucerite în cel 23 de 
ani de existență a clubului la 17 1 In 
plus. în acest an jubiliar, Ț.S.K.A. a 
reușit frumoasa performanță de a-și 
adjudeca șl „Cupa". Dacă lupta pentru 
primul loc era, așa cum am spus, de 
mai multă vreme încheiată, ultimul 
semn de întrebare, al celei de a do. 
echipe care urma să părăsească prima 
scenă fotbalistică, a primit răspuns abia 
în ultima etapă, și în urma unui meci 
direct între cele două formații amenin
țate. Deși meciul a avut loc la Iambi 
gazdele, fotbaliștii de la Laskov, au 
trebuit să cedeze locul echipei J.S.K. — 
Spartak din vama, care, învingătoare 
cu 1—0, a practicat cel mai bun joc din 
acest campionat. Lupta indirectă pentru 
locul 2 în clasamentul final, dintre Lo
komotiv Plovdiv și Slavia Sofia, s-a 
terminat cu succesul primei echipe, 
care astfel ocupă cel mal bun loc din 
întreaga existență a clubului. In meciul 
Trakla Plovdiv — Slavia Sofia (2— 
s-a produs un eveniment de remarcat : 
extrema dreaptă a echipei gazdă, Der-

mendjiev, a susținut al 330-lea meci în 
prima divizie (el are la activ și 54 de 
selecționări în echipa reprezentativă» 
unde a marcat 18 goluri).

Titlul de cel mal eficace atacant a fost 
de asemenea decis abia în ultima etapă. 
Petar JeKov (Ț.S.K.A.) a înscris două 
goluri șl astfel l-a întrecut pe „linia de 
sosire" pe Bonev (Lokomotiv Plovdiv), 
primul totallzînd 29 de goluri, Iar al doi
lea 28. Pe locul al treilea, Hristov (DU- 
nav Ruse), cu 23 de goluri marcate.

în cadrul unei festivități de încheiere 
a campionatului, au fost decernate mai 
multe premii și cupe onorifice.’ Cupa 
pentru cel mai eficient atac a revenit 
echipei Ț.S.K.A. — 80 de goluri înscrise. 
Aceeași echipă a cucerit și cupa pentru 
formația cu cea mai bogată cont- 
ție la alcătuirea echipei naționale. Cupa 
„fair-play" Individual a fost decernată 
jucătorului Șalamanov (Slavia). Iar pe 
echipe trofeul a revenit formației Lo
komotiv Plovdiv.

Iată, în încheiere, cum arată 
parte a clasamentului final al 
1972—73 
Ț.S.K.A.
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prima 
ediției 

a campionatului bulgar : 1.
, .. Sofia — 51 p; 2. Lokomotiv
Plovdiv — 43 p: 3. Slavia Sofia — 
4. Levski — Spartak Sofia — 40 
Akademlk Sofia — 38 p.

Laskov Tambol și Volov Șttmen 
retrogradat în divizia secundă. în 
lor au promovat câștigătoarele . . 
două serii a diviziei B, Iantra Gabrovo 
și Pirin Blagoevgrad (pentru prima oară 
în această postură). Noua ediție a cam
pionatului va lua startul la 3 august.

TOMA HRISTOV
------------ --------- ' "•-.ȚȚ"..................

43 
p: 3.

au 
locul 
celor


