
LUCRĂRILE sesiunii 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

tn prezența tcvarățujul 
Ceaușescu, a celorlalți 
ai partidului și statului, 
nnneața au fost reluate

Nicolae 
conducători 

miercuri di- 
lucrările tn

pjen ale Sesiunii a X-a a celei de-a 
VI-a legislaturi a Marii . Adunări Na
ționale.

în sală, alături de deputați se a- 
f'du nnmefoși invitați — membri ai 
C.C, al P.C.R., miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, activiști de partid, și 
de stat, oameni ai muncii, persona
lități ale vieții științifice și cultu
rale, ziariști.

Erau prezență, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sala de ședință, 
conducătorii partidului și statului au 
fost Intîmpinați cu vii și puternice 
aplauze.

în lojile oficiale au luat loc' tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
glie Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Ghedr- 
ghe Pană, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, membri ai 
" _î al
P.C.R., precum și membri ai Consi
liului de Stat.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Ștefan Voitee, preșe
dintele Marii Adunări Naționale.

Cei prezențt au păstrat un moment 
de reculegere în memoria, eminen
tului om de știință. înflăcărat, și neo
bosit militant pentru propășirea pa- 

fericirea poporului, pentru 
cauzei socialismului, aea- " - -)ai_

de 
27

șil Trofin, Ilie Verdeț, membri 
Comitetului Executiv al C.C,

triei și
triumful ------ «,
depiicianul profesor Constantin D; 
coviciu, membru al Consiliului 
Stat 
mai.

Deputății au ordinea de zi 
relor proiecte

— Proiectul

care s-a stins din viață .la
peaprobat includerea 

a sesiunii a. urniătoa- 
de legi:
de lege privind pro

tecția mediului înconjurător ;
— Proiectul de lege privind Co

mitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare :

— Proiectul de lege privind Con
gresul deputaților consiliilor 
lnre județene și conferințele 
dinților consiliilor populare 
nai® și orășenești ;

— Proiectuî de lege privind

popu- 
preșe- 
coiriu-

tariful

vamal de .import al ■ Republicii So
cialiste. România :

— Proiecte de legi: pentru aproba
rea decretelor cu .putere de lege emi
se de Consiliul de Stat.
■ ^Intrîndu-se ih ordinea de . zi(to
varășul 'Dumitru C'oliu, președintele' 
Comisiei pentru 'agricultură și silvi
cultură, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător, iar tovarășul 
Traian Ionașcu, președintele Comi
siei juridice, a prezentat raportul co
misiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Potrivit Hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., acest proiect 
de lege a fost supus în prealabil, 
dezbaterii publice, . numeroși oameni 
ai muncii, specialiști, făcînd intere-' 
'ante propuneri de care s-a ținut 
seama la definitivarea lui.

La discuția generală au luat 
viatul deputății 
prim-seerstar al 
țean Maramureș al 
Mîlcu, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
hail Florescu, ministrul 
chimice.

. După discutarea pe articole a pro
iectului de lege, cu unele amenda
mente propuse de deputați. Marea 
Adunare Națională a aprobat, prin 
vot secret. Legea privind protecția 
mediului Înconjurător.

în continuarea lucrărilor, tovară
șul Virgil Trofin, vicepreședinte al 
Consiliului, de Miniștri, a prezentat 
expunerea la proiectul de lege pri
vind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare. Tovarășul Mi
ron Constantineșcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat apoi 
expunerea la proiectul de lege pri
vind Congresul deputaților consilii
lor populare județene Și conferințele 
președinților consiliilor populare co- 
muhale și orășenești.

Raportul Comisiilor, permanente ale 
Mării Adunări Naționale, care au 
examinat cele două proiecte de lege, 
a fost prezentat de tovarășul Du
mitru Balalia. președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și admi
nistrația de stat.

Tn cadru; discuției generale,. au 
luat cuvîritul deputății Iosif Uglar,

eu-
Blaj. 
jude-

GheOrghe 
Comitetului

P.C.R., Ștefan
Mi- 

industriei

prim-secretar al Comitetului jude
țean Sâtu Mare al P.C.R., președintele 
Consiliului Execuții’ al Consiliului 
popular județean, Nicolai Morariu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
județului Suceava.

Cele două pioiecte de lege au fost 
apoi discutate pe articole și, cu 
unele amendamente propuse de de
butați, au fost supuse separat votu
lui secret cu bile.

Marea .Adunare Națională a adop
tat Legea privind Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare și 
Legea privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și con
ferințele președinților consiliilor 
populare comunale și orășenești.

tn ședința de după-âmiază, în con
tinuarea lucrărilor, tovarășul Ion 
Pâțan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind tariful va
mal de import al Republicii Socia
liste România. Tovarășul Aurel Vi- 
„ioli, președintele Comisiei economi- 
co-îinahciare, a prezentat apoi rapor
tul acestei comisii și al celei juridi
ce, asupra proiectului de lege supus 
dezbaterii.

După discuția pe articole, Marea 
Adunare Națională a votat, prin vot 
secret cu bile,. legea privind tariful 
vamal de import al Republicii So
cialiste România.

La ultimul punct al ordinii, de .zi, 
tovarășul Constantin Stătescu, secre
tarul 'Consiliului de stat, a prezen
tat expunerea Ia proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu pute
re de lege, emise de Consiliul de 
stat, după închiderea celei de-a IX-a 
sesiuni a MAN. Tovarășul Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte, al Co
misiei juridice, a prezentat. apoi, 
raportul comisiilor permanente ale 
MAN care au examinat 
de legi.

Supuse votului secret
■ ne, decretele <?u. putere' de 

de Consiliul de' Stat au 
bate do deputății

Tovarășul Ștefan Voitee, președin
tele Marii Adunări Naționale, a de
clarat apoi închise, lucrările celei 
de-a X-a sesiuni.

PKOtETAM MN TOATE ȚĂ.KLE, t/WȚZ-VX I

ZIAR AU CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

DIVIZIA A LA FOTBAL. EDIȚIA 1972-73. S-A ÎNCHEIAT, DAR.

LIDERUL („U“ Craiova) Șl URMĂRITOAREA LUI (Dinamo)

• Invingînd la Constanța, uinamovițtii produc emoții craiovenilor pînă în ultima clipă • Pe 
ultimele doua locuri, Sportul studențesc și Universitatea Cluj • Oaspeții au acumulat 4 puncte 
în etapa de ieri • Oblemenco a depășit norma de 20 de goluri devenind — din nou — golgeter

proiectele

eu buleti- 
lege emise 
fost apro-

Pe marginea dezbaterilor din plenarele C. J. E.F.S. și a planurilor de măsuri adoptate

[DUCAJIA MASELOR DE SPORTIVI - 
PE PRIMUl PIAN Al PREOCUPĂRILOR ACIUAU

Plenarele C.J.E.F.S., moment de 
mare însemnătate în viața mișcării 
noastre sportive, în acțiunea de 
consolidare organizatorică a ei 
recomandată în Hotărîrea de par
tid, au constituit un excelent pri
lej de analiză a muncii desfășurate 
pînă acum,' de relevare a lipsuri
lor și greutăților . ee au existat sau 
mai există, de prospectare lucidă 
și responsabilă a posibilităților dez
voltării continue a acestei activi
tăți în lumina documentului de 
partid.

Nu. întîmplător, în dezbaterile 
ample care au avut loc și în pla

nurile de măsuri adoptate, un 
punct central l-a constituit pro
blematica legată de munca educa
tivă ee trebuie desfășurată cu ma
sele de sportivi. Spunem nu întîm- 
p.lător, deoarece consultarea mate
rialelor prezentate în plenare, sin
teza discuțiilor purtate pe margi
nea lor, concluziile trase de repre
zentanți marcanți ai organelor lo
cale de partid, primi-secretari sau, 
secretari ai comitetelor județene, 
au arătat că acest aspect al acti
vității a fost deseori, și în mod cu 
totul regretabil, neglijat, trecut pe 
un plan secundar, lăsat exclusiv in

Pentru înfăptuirea sarcinilor Hotărîrii de partid

PRIMARII DIN ORAȘELE SUCEVENE 
SE PREOCUPA DE DEZVOLTAREA 
RAZEI MATERIALE A SPORTULUI

seama unor alte instituții sociale 
(familia, școala, locul de muncă), 
implicate, de bună seamă, direct 
în desfășurarea ei, dar nefiind sin
gurele care trebuie s-o ducă intr-un 
mod statornic și cit mai eficient.

Arăta un antrenor, cu tîmplele 
albite de lunga experiență a a- 
ceste! munci pedagogice delicate și 
anevoioase, că astăzi, în condițiile 
cerințelor sportului 
pregătirii intensive, 
manța începe la o 
suit numeroși copii 
din timpul lor liber 
mai multe ore în tovărășia antre
norului decît. în aceea a, părinților 
sau a profesorului-diriginte. Iată 
dar că, „maistrul" de sport de
ține, prin forța împrejurărilor, 
sfetnicul cel mai apropiat, priete
nul și confidentul, mentorul tînă- 
rului pornit pe cărările întorto
cheate și de loc ușoare ce duc spre 
marea arenă a consacrării sportive.

S-a insistat, în aceeași, ordine de 
idei, asupra marii forțe a exemplu
lui personal, a conduitei ireproșabile 
a pedagogului, din păcate afecta
tă nu o dată de comportări și ati
tudini necorespunzătoare.

Voci foarte autorizate menționau, 
la multe plenare ale C.J.E.F.S. 
(ceea ce ne determină să socotim

modern și ale 
cînd perfor- 
vîrstă fragedă, 
care petrec — 
zilnic — mult

DUMINICA

Înțelegînd să traducă activ în 
viață prevederile recentei Hotărîri 
de partid, cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, primarii din orașele județu
lui Suceava sprijină din plin acțiu
nea. de diversificare a amenajărilor 
sportive, contribuie — prin organele 
în subordine ale consiliilor popu
lare —. la îmbunătățirea substan
țială a inventarului sportiv. Este o 
constatare de dată recentă, care o- 
feră frumoase perspective dezvol
tării mișcării sportive din acest ju
deț al țării. Spiritul de înțelegere 
al primarilor de orașe se face a- 
proape pretutindeni simțit.

în municipiul Suceava, de pildă, 
a fost rezolvată spinoasa (și mereu 
aminata) problemă a spațiului de 
mișcare, de exercițiu fizic pentru 
studenți. Atît fostul prorector al 
Institutului, pedagogic, actualul pri
mar al municipiului Suceava, coni’, 
univ. loan Siminlceanu, cît și cont 
univ. Vasile lonescu, rectorul în 
funcție al institutului, au creat toate

condițiile pentru ca în vecinătatea 
acestui loc de învățămînt, să ia 
ființă un complex sportiv pentru 
atletism și jocuri sportive. Nici 
nu este de mirare că, avînd la 
îndemină un asemenea complex, 
studenții suceveni au fost tentați să 
poposească mai des pe stadion, să 
îmbrățișeze o disciplină sau alta, 
cu rezultate care încep să se vadă 
la nivelul municipiului și chiar al 
județului.

Tot în Suceavă, edilii se îngri
jesc ca în luna iulie să fie dat 
în folosință un ștrand, „plantat" 
într-o zonă de baze sportive. Un 
ștrand cu bazin de 50 de metri 
(8 culoare), așa cum n-a avut nici 
o așezare din Țara de Sus a. Mol
dovei ! Pentru cei mai mici cetă
țeni ai Sucevei, la ..Cetate" se va 
inaugura un „sat al vacanței". Este

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

activi tatii 
sportive 
ele masa

IAȘI întrecerea celor 10 000 de 
sportivi

Stadionul „23 August" din muni
cipiul Iași a fost gazda unor inte
resante manifestări cultural-sporti
ve organizate de C.J;E.F.S., în co
laborare cu Consiliul județean al 
organizației pionierilor șl Consiliul 
județean al sindicatelor. Cu această 
ocazie au avut Ioc întreceri de lup
te, judo, box, trîntă, ciclism, carturi, 
fotbal . feminin ețe. Pe stadion au 
evoluat de asemenea ansambluri de 
gimnastică.

De' notat faptul că serbarea spor
tivă a fost precedată de defilarea 
elevilor pe străzile lașului, însoțiți 
de fanfară.

In continuarea programului sportiv 
au avut loc acțiuni culturale susți
nute de formații sindicale fruntașe 
din municipiu. (Dumitru DIACO- 
NESCU)

BUCUREȘTI Reprezentanții „Cu
tezătorilor** In plină pregătire...

țjl vederea competițiilor la care 
•țif fi prezenți la sflrșitol acestei săp- 
țîmîni, minisp&rtivii de ,1a „Cute- 
iătorti» au susținut ultimele preț*.-

O fază din meciul Steaua — Steagul roșu: cu 
poartă.

toată opoziția lui X'aahi, Sătmăreanu reia cu capul spre
Foto : Ion MIHĂICA

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA 
SPORT CLUB BACĂU 
F. C. CONSTANȚA 
STEAUA
SPORTUL STUDENȚESC 
„U" CLUJ
F. C. ARGEȘ

— PETROLUL
— C.F.R. CLUJ
— RAPID
— DINAMO
— STEAGUL ROȘU
— JIUL
-U.T.A.
— C.S.M. REȘIȚA

2—1 (1—1}
4—2 (1—0)
2—1 (2—1)
C—1 (0—1)
1—1 (0—0)
2—1 (1—1) 

0—0
1—0 (1—0)

MECIURILE
DINAMO
U.T.A.

CLASAMENT

RESTANTĂ (24 iunie)
— C.F.R. CLUJ
- UNIV. CRAIOVA

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

10. Petrolul
11. A.S.A.
12. Rapid
13. U.T.A.
14. C.S.M. Reșița
15. Sportul studențesc 
" „U" Cluj16.

29 15 9 5 54—35
29 16 ' 5 8 47—32
30 14 7 9 44—28
30 13 8 9 36—35
29 11 11 7 31—26
30 9 13 8 36—30
30 11 8 11 39—24
30 10 8 12 35—34
30 11 6 13 38—43
30 9 10 11 22—32
30 12 3 15 37—47
30 7 12 11 29—29
29 7 12 10 32—36
30 8 10 12 34—39
30 6 13 11 32—50
30 7 9 14 25—50

39
37
35
34
33
31
30
28
28
28
27
26
26
26
25
23

CLASAMENTUL GOLGETERILOR A lV-o

OBLEMENCO
11 m.

21 GOLURI : 
iova) — 3 d.n

14 GOLURI : Pescaru (St. 
din 11 m.

13 GOLURI : Duriiitrache 
Roșu (F. C. Argeș),

11 GOLURI : Adam
4 din 11 m.

9 GOLURI : Marca- (Univ.

(Univ. Cra-

roșu)

(Dinamo)( 
(Jiul).
Cluj) —

_________ _ _ , Craiova). 
Năstase (Steaua), Naghi (A.S.A.) — 2
din 11 m.

8 GOLURI : Mărcuiescu (F. C. Cons
tanța). Iordănescu (Steaua). Țegean 
(C.F.R. cluj), Mureșan (A.S.A.). Dem- 
brovsehi (S. C. Bacău) — 2 din 11 ni, 
Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 in.

Rozr.ai 
(C.F.K.

7 GOLURI : Troi (F. C. 
șovschi. și Kun (U.T.A.), 
(Petrolul), R. Nunweiller 
Georgescu (C.S.M. Reșița). 
(Univ.'Craiova) — 1 din 11 m. M. Ste- 
lian (Rapid) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Bălan (Univ. Craiova), 
Pușcaș (C.S.M. Reșița), M. Sandu și 
do-veanu 
(Steaua), Dumitriu III (Rapid). 
(U.T.A.). M. Popescu (F. C. Argeș), 
gliei (Steagul roșu), Băluță (S. C. 
cău). Caraman (F. C. Constanța), 
re^an („U“ Cluj) — 1 din 11 m,

Argeș). Bro- 
I. Constantin 
(Dinamo), D.

Țar ălurigă

CITIȚI IN PAGINA 
AMĂNUNTE DE LA MECIURILE 
ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A

Iată că sTa , consu
mat și ultima etapă 
a acestei pasionante 
ediții a campionatului 

Diviziei A, fără să răspundă 
ia întrebarea, pe care iubitorii 
fotbalului și-au pus-o, desi
gur, chiar de la prima etapă: 
cine va cîștiga campionatul ? 
Răspunsul îl vom. afla abia 
duminioă. după disputarea ce
lor două jocuri restantă, 
U.T.A. — Universitatea Cra
iova și Dinamo — C.F.B. Cluj, 
în care liderul și contracan
didata lui vor arunca în luptă 
toate resursele lor pentru a 
obține rezultatele necesare u- 
neia sau alteia pentru cuceri
rea mult invidiatului titlu de 
campioană.

Nu s-ar putea spune că . re
zultatele de ieri au pus pe 
poziții mai favorabile, pentru 
ultimul asalt, pe dinamovi.ști 
sau pe craioveni. Este adevă
rat că Universitatea Craiova 
a mai luat un avans de .tin 
punct la golaveraj, ceea ce ar 
putea fi foarte important la 
ora bilanțului, dar, cîștigjnd 
în deplasare, Dinamo și-a 
menținut șansele și are tot 
dreptul să spere, în marele 
dar pe care i 1-âr putea a- 
duoe, prin jocul rezultatelor, 
ziua de duminică. Se poate 
spune că a fost unul dintre 
cele mai interesante campio
nate. cu lideri care se ridicau 
și cădeau, la un moment dat, 
după fiecare etapă, cu două 
echipe rămase să lupte pînă 
în ultimul ceas.

Echipa care mai define, pînă 
duminică, titlul de campioană, 
F.C. Argeș, și-a onorat cartea 
de vizită, încheind întrecerea 
pe locul al treilea și cîști- 
gîndu-și astfel dreptul de a 
fi prezență în una din cele 
trei competiții europene. Re
marcabil, desigur, este și lo
cul al patrulea, al fotbaliștilor 
de la Sport Club Bacău, după 
cum, în ciuda unui finiș mai 
slab, nu poate fi trecut cu ve
derea rolul activ pe care J-a 
jucat în acest campionat echi
pa C.F.R. Cluj, care, cu un an 
în. urmă, se zbatea în. ghiarele 
retrogradării.

Pe locurile 15 și 16, Sportul 
studențesc și Universitatea 
Cluj, oare știau, de altfel, 
că ultima etapă nh demai 
poate aduce ceea ce nu le a- 
duseseră celelalte 29.

Alături de toti' iubitorii fot
balului așteptăm* acum, cu 
emoție, duminica. Cine va bea 
din cupa victoriei ? (J. BE- 
RARIU).

:oi- 
(Sportul’ studențesc), Dumitru _ ... . .. Domide

An-
Ba- 
Mu- 

_ __ _ Boc
(Rapid) — 3 din 11 m, Beldeanu (C.S.M. 
Reșița) 4 din 11 m.

S-AU PIERDUT ȘASE GIMNASTE!
I J

CU UNA-DOUĂ EXCEPȚII, ESTE VORBA DE 0 CONDAMNABILĂ ABDICARE
DE LA ÎNDATORIRILE DE SPORTIV FRUNTAȘ

FORUL DE RESORT VA TREBUI SĂ ANALIZEZE FOARTE SERIOS ACEST „FENOMEN-
Cititorul avizat al rubricilor de 

specialitate ale ■ ziarului nostru va 
fi sesizat, cu siguranță, ’ dispariția 
din comentariile, notele și știrile 
de gimnastică, a numelor cîtorva 
maestre reputate, pînă mai ieri 
componente ale lotului nostru re
prezentativ. Dacă cititorul nostru va 
fi reținut și faptul că toate aceste

sportive candidau, nu mai departe 
decît acum un an, la selecția in 
echipa României 
Olimpice și că o 
au evoluat chiar 
dumerirea sa va 
firească. Iar întrebarea vine de la 
sine : unde se află acum și ce fac 
Paula loan, Elisabeta Turcu, Mar-

pentru .Tocurile 
parte dintre ele 

la Miinchen, ne- 
apare ca foarte

ț

din Balta Alba este locul preferat cil amatorilor ci

cela Păunescu, Ștefania Bacoș, Fe
licia Dornea și Mariana Gheciov, 
pînă mai ieri gimnaste de bază aie 
echipei noastre naționale ?

Și pentru ca informațiile prezen
tate cititorilor să fie cit mai com
plete, vom aminti că Paula loan, 
Elisabeta Turcu și Marcela Pău
nescu au făcut parte din reprezen
tativa României lâ Jocurile Olim
pice din 1972, iar Mariana Gheciov 
s-a deplasat și ea la Miinchen, și 
numai un accident i-a . răpit șansa 
de a fi selecționată în echipă. Ște
fania Bacoș a făcut parte din lotul 
olimpic pină in preziua plecării de
legației, iar Felicia Dornea, cîștigâ- 
toare. la începutul anului trecut, a 
unei importante competiții, emitea 
justificate pretenții ljj un loc în se
lecționata țării.

lată, așadar, șase gimnaste de ve
ritabilă clasă, o ECHIPA, capabilă 
să înfrunte în orice moment rfgo-

Cenrtantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎNAPOIEREA DELEGAȚIEI C.N.Lf.S.

De la 18 la 20 iunie a.C., o de
legație a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
dusă de general-locotenent Marin 
Dragnea, a făcut o vizită în Repu
blica Populară Ungară, la invitația 
Oficiului Național pentru Educa
ție Fizică1 și Sport din această țară.

Cu acest, prilej, delegația 
C.N.E.F.S. a făcut un schimb de 
păreri cu președintele O.N.E.F.S., 
Sandor Beckl, și : alți conducători 
ai sportului ungar, asupra cola
borării bilaterale și altor probleme 
de interes comun.

A fost semnată o înțelegere pe 
termen lung privind colaborarea 
sportivă' dintre C.N.E.F.S. ;.și 
O.N.E.F.S. care prevede extinderea 
relațiilor reciproc avantajoase în 
domeniul educației fizice' și spor
tului, dezvoltarea schimburilor de

Ill R.P. UNGARA
experiență, de antrenori și cerce
tători științifici.

Din partea română înțelegerea a 
fost semnată de general-locotenent 
Marin Dragnea, iar din partea un
gară de Arpad Csanadi, vicepre
ședinte el O.N.E.F.S. La semnarea 
înțelegerii a fost de față Sandor 
Beckl, președintei» O.N.E.F.S.

Delegația C.N.E.F.S. a vizitat baze 
șa instalații sportive precum .și 
centrul olimpic ungar din locali
tatea Tata.

în tot timpul vizitei, delegația ro
mână s-a bucurat de o atepție 
caldă, prietenească.

La înapoierea în București, dele
gația a fost întâmpinată de Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., și 
de alți activiști ai mișcării spor
tive.

Aspect din ediția precedentă a „Cupei Voința"

1 START ÎN PRIMA ETAPĂ
D/N ORAȘUL

bacau: j A „CUPEI VOINȚA" LA CICLISM

Parcul
rative. Gimnastele s-au antrenat, în 
sălile de la Palatul pionierilor, sub 
îndrumarea pfof. Angela Melcescu 
(fetele de la modernă) și a prof. 
Lucia Sasu și prof. Grigoro Gheor
ghe (cele de la „sportivă"). Jucătorii 
de tenis de cîmp au evoluat pe te
renurile de Ia clubul Progresul, sub 
îndrumarea antrenorilor Tudorel 
Bădin el Enrico Modiano, Attt glm-

e întreceri 
aastele cît și minijucătorii de tenii 
vor lua parte la Cluj la campiona
tele rezervate copiilor și juniorilor 
mici.

Preparative speciale au. efectuat 
și micii atleți, care vor lua startul 
la întrecerile de copii de la Tg 
Mureș, fotbaliștii participant! la 
campionatul municipiului. Buewești 
(locul I) precum și școlarii fruntași 
din secția de baschet, inecriși la

sportive din acest mare cartier
Festivalul de minibaschet de la Su- 
ceas a

FOCȘANI Concurs pentru de
semnarea „Țintațului de elita"

Elevi din localitate precum și din 
orașele Adjud, Panciu, Odobești și

(Continuare tn pag. a 3-a)

Astăzi, la ora 8.30, se \a da star
tul din orașul Bacău în prima eta
pă a „Cupei Voința" (cursă cicliș
ti de lung kilometraj) care-i va 
supune de la început pe cei 80 de 
concurenți înscriși în competiție, la 
un sever examen de rezistență. 
Deși etapa măsoară doar 147 km 
(Bacău — P. Neamț — Roman — 
Bacău), profilul sinuos al traseului, 
cu două urcușuri pronunțate (pe 
care se vor da, desigur, „bătălii" 
pentru acumulare de puncte in 
clasamentul cățărătorilor) va oferi 
ocazia grimperilor să-și etaleze ca- 
lîtățiie.

Dar nu prima etapă va 'fi, după 
părerea noastră, determinantă în 
stabilirea ierarhiilor în clasamentul 
individual al competiției. Mai este 
etapa contracronometru (programa
tă în dimineața zilei a doua a în
trecerii), probă în care cicliștii ro
mâni nu au prea excelat în ulti
mul timp, iar spre finalul compe
tiției, etapa maraton : Bacău 
Moinești — Comănești — Tg. Ocna 
— Slănic — Livezi — Măgura — 
Bacău care cuprinde nu mai puțin 
de 3 puncte de cățărare. Această 
etapă, de o excelentă frumusețe, 
cu multe serpentine, tascîpd prin

zone împădurite, prin Cheile Slă- 
nicului, prin stațiunea Slănic, „per
la Moldovei11, va reprezenta pentru 
concurenții cei mai bine pregătiți 
prilej de afirmare și poate chiar 
de răsturnare a situației stabilită 
pînă la acea oră în clasamentul ge
neral individual al „Cupei Voința". 
. După cum am anunțat, la ediția 
â XVIII-a a „Cupei Voința" parti
cipă și patru echipe de peste ho
tare. Iată componența lor (în fața 
fiecărui concurent am trecut nu-

(Continuare în pag, a 2-tț>
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Al Vll-lea Festival national de minibaschet

TOȚI PARTICIPANT!! VOR Fl PREMI ATI!
SUCEAVA, 20 (prin telefon). Cu 

meciurile desfășurate în cursul zi
lei de miercuri au luat sfîrșit între
cerile preliminarii ale ediției a 
Vil-a a Festivalului național de 
minibaschet, urmînd ca joi și vi
neri să se dispute partidele care 
vor stabili configurația finală a cla
samentelor. Preliminariile s-au des
fășurat, de fapt, pentru echipele de 
băieți și fete de categoria I, unde 
participă 18 și respectiv 24 de for
mații ; minibaschetbaliștii de 8—10 
ani alcătuind o singură grupă, în 
cadrul căreia își dispută întîietatea 
sistem turneu.

Dar este bine de precizat că, in
diferent de locul ce-1 va ocupa în 
clasament, fiecare echipă va fi pre
miată pentru că a luat parte la 
acest festival a cărui deviză sună : 
..Important este si participi și apoi 
să cîștigi !“ 1 000 de perechi de
pantofi de tenis, cite 100 de tre
ninguri supraelastice, mingi noi și 
tricouri oferite de F. R. Baschet, 
alte premii împărțite de Loto-Pro- 
nosport, precum și frumoase pla
chete de bronz făurite special de 
muncitorii grupului de uzine pen
tru producția de utilaje și piese de 
schimb Suceava, toate acestea vor 
fi împărțite celor 732 de pionieri 
care luptă, nu numai pentru un 
loc cît mai bun în clasament, ci și 

„pentru a demonstra că minibasche- 
tul a făcut progrese însemnate.

O dovadă a acestui salt o con
stituie valoarea atinsă de cei mai 
mulți dintre practicanți. Procedeele 
tehnice variate și bine puse la 
punct (driblingul cu mîna dreaptă

și cea stingă, schimbările de ritm 
„și de direcție, aruncările la coș din 
săritură, cu o mină, și chiar semi- 
cîrligul sînt frecvent văzute) și ten
dința de a folosi tactici moderne 
(pressingul temporar, atacurile fără 
dribling, cu pase rapide și pătrun
deri fulgerătoare) oglindesc preocu
parea profesorilor-antrenori, de a 
contribui la ridicarea, cu' un ceas 
mai devreme, a tinerelor talente 
spre vîrful ierarhiei baschetului. A- 
vem convingerea, că nu va trece 
multă vreme și din rîndurile celor 
văzuți. zilele acestea la Suceava 
vor răsări valorile necesare repre- 
zental tvelor României, așa cum s-a 
petrecut cu Viorica “ - ‘
Mihalic, C. Mănăilă (Satu Mare), 
Liliana Rădulescu, 
dreescu, Niculescu
Zdrenghca. Banu (Mediaș), Cernat, 
Dumitru (Constanța), Irina Szekcly, 
Liana Jighișan, Viorica Moraru și 
Mariana Merca (Cluj), care au ur
cat treptele de la minibaschet pînă 
în selecționata de juniori și chiar 
de seniori. Cu atît mai mult este 
de așteptat ca noua promoție de 
minibaschetbaliști să producă valori 
reale, deoarece pe lingă calitățile 
tehnice de care am amintit, apare 
evidentă și sporirea preocupărilor 
față de selecție. Intr-adevăr, a- 
proape in fiecare etapă evoluează 
băieți și fete de 11—12 ani. cu înăl
țimea de 1,70—1,80 
buie recunoscut, 
lucru.

în sfîrșit, să mai amintim și alte 
preocupări ale minibaschetbaliștilor 
și ale profesorilor lor. Marți seara

Balai, Diana

Mariana An-
(București),

m, ceea ce, tre- 
nu este puțin

SAU PIERDUT ȘASE GIMNASTE!
(Urmare din pag. 1)

rile unei aspre confruntări inter
naționale, cu șanse de deplină reu
șită. Șase gimnaste în pregătirea 
cărora s-au investit sume impor
tante de bani și care azi au dis
părut pur și simplu din activita
tea competițională, 
punderea personală ce 
pentru prematura

țelege într-un mod propriu acest e- 
șec, se supără pe gimnastică, 
mai pune nici o stavilă poftei 
mîncare 
goare...) 
numărul 
țirea ei 
nentă.

nu 
de 
ri- 
zi,

(cu consecințele de 
și reduce cu fiecare 
antrenamentelor. Despar- 
de gimnastică pare imi-

ignorînd răs- 
le revine 

despărțire de 
sportul de la care au primit foarte 
mult și care, la rîndul lui, 
Leaptă rezultatele promise și, 
ce să n-o spunem, meritate.

în dorința de a afla motivele care 
le-au determinat pe cele șase spor
tive să abandoneze (și cîtă nevoie 
are echipa noastră națională de 
maestre veritabile'.), am stat de 
vorbă fie cu ele, fie cu antreno
rii cave le-au pregătit. Trebuie să 
spunem însă de la bun început că, 
cu excepția Marianei Gheciov, ur
mărită parcă de ghinion (acciden
tări succesive, tratamente îndelun
gate) și, într-o măsură, a Elisabe- 
tei Turcu, în toate celelalte cazuri 
explicațiile aduse nu rezistă la o 
analiză profundă și nu vor putea 
servi ca argumente în cazul în 
care cineva ar face o mică soco
teală și Iș-ar întreba pe gimnas
tele respective dacă știu cit anu
me s-a cheltuit cu desăvîrșirea mă
iestriei lor sportive.

Să vedem, totuși, în fiecare caz 
în parte, cum s-a ajuns la situa
ția amintită.

aș- 
de

MARCELA PĂUNESCU : Ultima 
apariție publică — ia ..Cupa fede
rației", la Pitești, în decembrie 1972. 
După vacanța de iarnă nu se mai 
întoarce însă la Liceul de gimnas
tică din Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, punîndu-și astfel în aplicare o 
mai veche dorință a ei de a nu 
locui în cămin. în aprilie 1973, a 
/'ost chemată la București, pentru a 
participa la concursul de selecție 
pentru "" 
dar a 
cauza 
lipsei 
Nu a 
lor din acest an.

Campionatele internaționale, 
fost retrimisă 
excesului de 
complete de 
participat la

la Craiova, din 
greutate și a 
pregătire (?) I 

finala maestre-

FELICIA DORNEA : în meciul 
cu Olanda, de anul trecut, s-a ac
cidentat ușor la mină ; a fost tri
misă pentru tratament la Bacău, 
reușind ca înainte de J.O. să fie 
din nou în formă bună. Dar, nu 
participă la concursul de selecție 
pentru echipa olimpică organizat 
la Brașov, preferind să urmărească 
întrecerile olimpice din... tribună 
(excursionistă prin B.T.T.). Se în
toarce acasă cu un surplus masiv 
de greutate (70 kg în loc de 58 !). 
Numărul antrenamentelor săptămî- 
nale se împuținează vertiginos (de 
la 7 la 4), manifestă delăsare în 
muncă, trecînd tot mai rar pe la 
sală. în februarie, anul acesta, se 
accidentează la picior, fiind nevoită 
să întrerupă mult timp antrenamen
tele. A reluat, nu de mult, pregă
tirea, dar este departe de a mai 
spera să revină în echipa națio
nală.

PAULA IOAN : După J.O. a con
tinuat o perioadă pregătirea în ca
drul Liceului din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, cîștigînd în toamna 
trecută titlul de campioană de ju
nioare la categoria maestre. în no-’ 
iembrie, la Leningrad, în meciul cu 
echipa U.R.S.S,, a fost, a doua în; 
selecționata noastră. Motivînd ab
sența antrenorului său, Valeriu 
Munteanu, dintre cadrele de spe
cialitate ale liceului, revine Ia 
București. Un accident la gleznă îi 
influențează 
greutatea
mod sensibil, 
ce să mai vorbim I...

însă pregătirea, 
sa corporală

De marea

iar 
crește în 
măiestrie,

După J.O.

de 
ce 
se 
de

ȘTEFANIA BACOȘ : Ratează 
puțin selecția în echipa de „7“ 
pleacă la J.O., dar continuă să 
pregătească 
specialitate, 
chemată la 
de selecție 
pei ce urmează să se deplaseze în 
S.U.A., însă ratează, din nou, ca
lificarea. Se situează doar pe locul 
8, ca urmare a pregătirii sale insu
ficiente. Dar, maestra noastră

•î
în cadrul liceului 
în februarie 1973 este 
București la concursul 
pentru alcătuirea echi-

în-

ECHIPA FEMININĂ

ELISABETA TURCU : 
de la Miinchen și scurta perioadă 
de odihnă ce a urmat, a continuat 
pregătirea în 
gimnastică 
Gheorghiu-Dej pînă în decembrie, 
dar cu exces de greutate... Un con
trol medical amănunțit âi depistează 
o maladie care impune reducerea 
efortului, ceea ce — practic — în
seamnă scoaterea ei din circuitul 
gimnasticii de performanță. Firesc, 
își concentrează atenția pentru în
cheierea cu bine a anului școlar, 
cu intenția de a susține cu succes 
examenul de admitere la l.E.F.S.

Așa cum aminteam, Mariana Ghe- 
ciov a avut neșansa unor acciden
tări repetate. Mai întîi la Buda
pesta, în mai 1972, în cadrul me
ciului Ungaria — România. Apoi, 
în concursul demonstrativ de la 
Miinchen dinaintea startului oficial 
al J.O. Primul verdict medical a 
fost că nu e vorba de ceva grav. 
Dar, în septembrie durerile la pi
cior se întețesc, iar în noiembrie, 
la București, i se pune primul 
ghips. în ianuarie, un nou control 
medical și internarea în spital. 
Tratamentul aplicat nu dă însă re
zultatele scontate. Urmează o com
plicată operație și un verdict du
reros : piciorul accidentat nu va 
mai putea suporta eforturile cerute 
de gimnastica de performanță.

cadrul Liceului de 
din Municipiul Gh.

DE GIMNASTICĂ
★

Ă PLECAT LA PRAGA
echipa feminină 

care
Ieri dimineață, 

de gimnastică a României, 
simbătă va înfrunta la Olomouc se
lecționata similară a Cehoslovaciei, 
a plecat spre Praga. Au făcut de
plasarea următoarele sportive: 
Anca Grlgoraș, campioană absolută 
a țării pe 1973, Alina Goreac, Elena 
Ceampelea. Rodica Sabău. Gabriela 
Trușci, Vanda Ispravnicii și Iu- 
lîana Simonfi. Antrenorul echipei 
este prof. Nicolae Covaci, iar ca 
arbitre au făcut deplasarea Elena 
Leușteann și Atanasia Ionescu- 
Albu.

Aceasta e povestea dispariției 
maestrelor gimnasticii noastre, o 
poveste tristă dar adevărată, în care 
nici acum nu e tîrziu ca federația 
de specialitate să intervină prin 
măsuri ferme, să analizeze în pro
funzime toate aspectele legate de 
acest „fenomen" și să tragă la răs
pundere factorii ce se fac vinovați 
de aceste pripite și mai întotdeauna 
nejustificate dezertări din familia 
gimnasticii. Problema dispariției, în 
mai puțin de un an, a ȘASE MAES
TRE, e prea serioasă, și prea im
portantă ca să fie lăsată în voia 
soartei.

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

DE GIMNASTICĂ AL ȘCOLILOR GENERALE
Timp de două zile, în Sala spor

turilor „Victoria" din Ploiești s-a 
desfășurat campionatul național de 
gimnastică al școlilor generale, în
trecere care a reunit 132 de concu- 
renți și concurente și 22 de for
mații din întreaga țară. Programul 
a cuprins exerciții impuse de an
samblu și sărituri la capră (pentru 
fete și băieți), precum și executa
rea de piramide (băieți). O impre
sie foarte bună a produs cea mai 
tînără .. participantă la concurs (8 
ani), cea a școlii generale nr. 11 
jfloiești (prof. Nicolae Costea), care

— deși pentru prima oară într-o 
finală republicană — a obținut un 
succes remarcabil. în general, însă, 
competiția nu s-a situat la un ni
vel tehnic prea ridicat. Iată rezul
tatele generale : feminin : Liceul 
Koznov 155,70 p, Școala generală 
nr. 9 Bîrlad 149,65 p, Liceul Solo
mon Erno — Gheorghieni 149,50 p; 
masculin : Școala generală nr. 11 
Pitești 151,95 p, Școala generală nr. 
7 Reșița 150,60 p, Liceul Solomon 
Erno — Gheorghieni 148,40 p. (Prof. 
Irina ȚONEA).

pildă, profesoara Aneta 
la Liceul nr. 4 din 
dus echipa sâ admire

Nr. 7450

EI TOATE SPORTURILE
a 
în 
în 
cestei 
rile se îngrijesc să profite de pri
lejul creat pentru a vizita locurile 
de interes turistic, clădirile și mo
numentele istorice care împînzesc 
județul. De 
Enache, de 
Galați, și-a 
frumusețea mînăstirilor Voroneț și 
Humor. Dar cele mai multe excursii 
vor fi organizate sîmbătă și dumi
nică, drept răsplată a micilor bas- 
chetbaliști pentru eforturile lor de
puse în cele cinci zile de întreceri.

avut loc o interesantă discuție, 
care profesorii-antrenori au scos 
evidență unele probleme ale a- 

activități ; mai toate lotu-

D. STĂNCULESCU
Alee Năstac, medaliatul cu ,.argint" la campionatele europene de la 

Belgrad, bine blocat, execută o directă ele stingă în partida cu francezul 
Pierre Gomez, pe care l-a învins prin abandon în ultima repriză.

Foto: Laszlo DORN AI — Belgrad

TUR DE ORIZONT IN ELITA BOXULUI EUROPEAN
Campionatele europene de box, înche

iate recent la Belgrad, au fost amplu 
comentate în presa de specialitate mai 
mult prin prisma rezultatelor boxerilor 
români. Mai toate comentariile s-au re
ferit Ia împrejurările în care ci au 
obținut victorii sau au fost înviiiși. Dar, 
în competiția continentală, alături de 
boxerii români (7 in semifinale), un 
rol însemnat au ;ucat și reprezentanții 
altor țări de pe continentul nostru, spor
tivi valoroși cu care pugiliștii români se 
vor mai înfrunta șl la viitoarea ediție 
a campionatelor europene și, poate. Ia 
Jocurile Olimpice de la Montreal Tn 
articolul de azi ne propunem s.l facem 
o scurtă trecere în revistă a celor mai 
valoroși boxeri din Europa la fiecare 
categorie de greutate și, de asemenea, 
să apreciem posibilitatea acestora de a 
concura cu succes și la viitoarea edi
ție a Jocurilor Olimpice.

CATEGORIA SEMIMUSCA î campion — 
VLADISLAV ZASÎPKO (URSS). Boxer 
înalt pentru această categorie, bun teh
nician, posedă o bună viteză de exe
cuție și lovește destul de puternic eu 
brațul drept. Este în vîrstă de ‘20 de 
ani și deci are toate șansele ră facă 
parte din reprezentativa URSS șt în vi
itoarele mari competiții. Este însă po
sibil să nu mai rămînă Ia cat. 48 kg. 
Dintre ceilalți concurenți se pot men
ține în rîndul celor mai buni boxeri ai 
categoriei, bulgarul Beihan Fuciadjev 
(18 ani, cu brațe lungi și deosebit de 
combativ, dar nu stăpînește încă sufi
ciente procedee tehnice), scoțianul John 
Bambrik (17 ani, cu garda inversă, îaalt 
și cu un foarte bun joe de picioare și 
bun tehnician : lovește variat și prin 
surprindere). Această categorie rămîne 
o problemă permanent deschisă deoare
ce este greu de găsit un sportiv la vira
ta senioratului care să nu cintăreas<ă 
mai mult de 48 de kilograme. De aceea, 
ia ultima ediție a campionatelor euro
pene am văzut — Ia această categorie — 
numeroși boxeri juniori, care însă n-au 
terminat încă perioada de creștere.

CATEGORIA MUSCA : campion CON
STANTIN GRUIESCU — boxer complet, 
dar din păcate, în vîrstă de, 28 de ani. 
In 1976 va avea 31 de ani și, deci, pu
ține șanse de a mai putea participa la 
J.O. Cei mai buni concurenți ai cate
goriei au fost — alături de el — Ni
colai Lodin (U.R.S.S.), Leszek Biazynski 
(Polonia) și Vicente Rodriguez (Spania). 
Lodin este în vîrstă de 27 do ani și, 
deși este destul de puternic și lovește 
tare cu dreapta, la 30 de ani (cît va 
avea în anul Olimpiadei) este puțin pro
babil să mai facă parte din echipa Uniu
nii Sovietice. Un candidat sigur și pen
tru J.O. este polonezul Blazynski — bo
xer cu garda inversă, rapid, foarte com
bativ, care lovește puternic cu ambele 
brațe. Finalistul categoriei, spaniolul 
Vicente Rodriguez Royan, este în vîrstă

de 19 ani, în plină ascensiune. Practică 
un box „in linie", folosește bine 
doi-urile“ și are o bună viteză 
xecuție. Este încă insuficient de 
în lovituri.

CATEGORIA COCOȘ : campion 
COSENTINO (Franța). în vîrstă 
de ani, pugilistul francez este cunoscut 
prin boxul tehnic practicat, bazat pe 
lovituri prin surprindere din continuă 
mișcare. Are o bună viteză de execuție 
și efectuează cu succes eschive derutan
te. Presat continuu, de un adversar de 
talia lui Tone (dar în condiții de com
pletă validitate), poate fi învins. Ceea 
ce a surprins la competiția de la Bel
grad a fost penuria de elemente valo
roase la această categorie, altădată 
populată cu un număr foarte mare de 
boxeri bine pregătiți, capabili să aspire 
la locurile fruntașe in ierarhia europea
nă. Dintre ceilalți participant, o bună 
impresie au mai lăsat doar bulgarul 
Dimitar Milev (27 de ani) și cehoslova
cul Vaclaw Hocke (21 de ani, rapid și 
bun tehnician).

CATEGORIA PANA ’ campion STE
FAN FORSTER (R.D.G.), deși adevăra
tul cîștigător al competiției a fost ro
mânul GABRIEL POMETCU. Este ca
tegoria cu multe elemente de valoare. 
Din păcate, sorții au decis ca boxerii 
cei mai buni să fie repartizați pe o sin
gură jumătate a tabloului de concurs. 
Așa se și explică faptul că în finală s-a 
calificat unul dintre concurenții slabi 
(iugoslavul Zoran Iovanovici). în timp 
Ce boxeri de talia lui Boris Kuznețov 
(campion olimpic). Gabriel Pometcu și 
polonezul Roman Gotfryd au privit fi
nala din tribună. În timp ce Pometcu 
și Kuznețov sînt Ia virsta de 26 «le ani 
și este incertă selecția lor în echipele 
olimpice pentru Montreal, polonezul Got- 
fryd are numai 21 de ani și. deci, ara 
toate șansele să mai facă progrese pînă 
în anul 1976.

CATEGORIA SEMIUȘOARA : 
NIMION CUȚOV (21 de ani și mari po
sibilități de progres tehnic). Cei mai 
redutabili adversari, polonezul Riszard 
Tomczik. maghiarul Laszlo Orban și so
vieticul Vasili Solomin. Toți acești spor
tivi sînt tineri (cel mai în vîrstă este 
Orban 21 de ani), buni tehnicieni și 
greu de depășit. Pe doj dintre ei (To^e- 
zik și Solomin) i-a eliminat din concurs 
chiar reprezentantul nostru. Un adversar 
periculos prin forța loviturilor sale sur
prinzătoare este Laszlo Orban (vicecam- 
pion olimpic la Miinchen). El posedă o 
foarte bună tehnică și o mare experien
ță competițională.

CATEGORIA UȘOARA : campion MA
RIAN BENEȘ (Iugoslavia). Boxer dotat 
cu o forță de lovire extraordinară si o 
mare viteză de execuție, A terminat 
competiția numai prin victorii înainte 
de limită, dar atunci cînd a intîl rit. un 
adversar la fel de puternic ca el (so-
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Daca vremea nu va fi potrivnica...

GHEORGHE GHIPU ÎN CURSĂ
SPRE UN NOU RECORD LA 800 m

■

vaCum va fi vremea sîmbătă și 
duminică în Capitală ? Este între
barea pe care și-o pun zilnic atle- 
ții și antrenorii lor în această săp- 
tămînă, la finele căreia vor fi pre
zenți la un nou știut în cadrul 
campionatului republican pe echipe.

O serie de rezultate — Argentina 
Menis aruncă discul la peste 65 de 
metri la Atena, Iosif Naghi, cu o 
încercare de 63,32 m reușește să 
intre în rîndul celor mai buni dis
coboli ai continentului, iar sibianul 
Carol Raduly, despre care nu s-a 
vorbit prea mult pînă acum, aruncă 
sulița la 76.94 m — atestă pregă
tirile intense pe care sportivii frun
tași le-au făcut în ultimele săp- 
tămîni. Fiecare tinde, firește, spre 
un rezultat superior și de aceea 
ochii tuturor se îndreaptă perma
nent spre înaltul cerului. Să spe
răm însă că ploaia ne va ocoli 
sîmbătă și duminică, stadionul din 
Dealul Spirii puțind sâ ofere ast
fel campionilor și recordmanilor 
noștri (și nu numai lor) ocazia unei 
noi afirmări.

într-o discuție purtată cu antre
norul federal GH. ZÎMBREȘTEA- 
NU, acesta ne mărturisea : „Am 
urmărit o serie de antrenamente 
ale sportivilor bucureșteni ; am pri
mit și citeva vești bune din pro
vincie. Există premise ca pînă la 
sfîrșitul acestei etape, recolta bu
nelor rezultate să fie bogată. Aș
teptăm rezultate superioare din

ES

„CUPA VOINȚA

partea lui Gheorghe Ghipu, poate 
chiar un nou record la 890 m. Tot
odată se întrevede o luptă deose
bită la o serie de probe cum ar ii 
aruncarea ciocanului (între STAN 
67,32 m anul acesta și SCHNEI
DER, 66,20 
Budapesta), 
GRIGORAS, 
PETRA), la
ca și la 100 m. unde lupta va fi 
deschisă între T. PETRESCU, D. 
CRISTUDOR și GH. ZAMFI- 
RESCU. în ceea ce privește con
cursul feminin nu ne facem iluzii 
prea mari. Citeva dintre cele mai 
bune atlete (ARGENTINA MENIS. 
VALERIA BUFANU, ILEANA SI- 
LAI, OLIMPIA CATARAMA, VA
LENTINA CIOLTAN, MARICICA 
PUICA, VIORICA VISCOPOLEA- 
NU) vor concura în aceleași zile 
la un mare miting internațional in 
orașul Frankfurt pe Main (R. 
Gerniania). Biroul federal 
tărit însă ca 
sportive să conteze 
probelor respective 
blicii".

Programul celor 
simbătă, de la ora 
1Î0 mg, înălțime (b), lungime (f), 
suliță (b), 100 m (b și f). 400 m 
(b și f), triplusalt, disc (f), greu
tate (b), 1 500 m (b și f), 3 000 m 
obstacole, 4 X 100 m (b și f) ; du
minică, de la ora 9,30 : 10 km marș, 
ciocan, 400 mg, înălțime (f), su
liță (f), 200 m (b și f), 800 m 
(b și f), 100 mg, disc (b), greu
tate (f), lungime (b) și 5 000 m.

m, zilele trecute la 
a suliței (SZILAGY, 
MEGELEA, RADTJLY, 
119 m g și 400 m g,

F. 
a ho- 

rezultatele acestor 
în clasamentele 
de pe Repu-

două reuniuni :
15,30 : prăjină,

(Urmare din pag. 1)

mărul pe care-l va purta în con-

Diisseldort — R.F.G.; 1. Klaus Pe
ter Thaler, 2. Rolf Wiegmann, 3. 
Manfred Fenner, 4. Helmut Ritter- 
feld, 5. Rudolf Menne; Stuttgardia 
— R.F.G.: 6. Alfons Kornmayer, 7. 
Walter Hoffman, 8. Roland Weis- 
singer, 9. Herbert Stodal, 10. Flo- 
ren Feravolie : „Start" Polonia : 11, 
Gazda Frantiszek, 12. Gnnejka 
Czestaw, 13. Pasowski Ryszard, 14. 
Ian Sekestinski, 15. Andrzej Stec; 
„Spartacus" R.P.U.: 16. Istvan
llirth, 17. Konrad Schneider, 
Istvan Nagy, 19. Antal Sallai, 
Janos Ando.

Dintre reprezentanții noștri 
marcăm pe ț 21. Vasile Teodor, 
Vasile Selejean, 24. Alexandra So- 
fronie (toți de la Dinamo), 33. Ar
pad Gydrfi (C.S. Mureșul), 37. Cris
tian Camer. 39. Ștefan Ene, 40 Ni
colae Gavrilă (Steaua). 45. Gavri
la Marton (C.S.M. Cluj), 50. Vasile 
Burlacu. 51. Francisc Gera, 55. Con
stantin Gonțea (Olimpia), 56. Mir
cea Bădilă, 57. Tiberiu Toto (CIBO 
Brașov). 61. Nicolae Andronache. 
62. Constantin Tănase, 65. Mircea 
Ilîndașu (Metalul Plopeni), 66. Ni
colae State. 67. Cătălin Haiduc (Pe
trolul Ploiești), 71. Mihaî Hrisoveni 
(C.S.O. Brăila). 74. Constantin Cio
can. 75. Petre Drăgan (Voința Bucu
rești).

vieticul Anatoli Kamnev) a lăsat să se 
întrevadă că nu dispune de suficiente 
resurse fizice, probabil, consecință a u- 
nei pregătiri superficiale. In fața unui 
adversai care reușește să-I pună la 
punct cu contre puternice, Ben^ș de
vine mai puțin agresiv. în vîrstă de 22 
de ani, mai are încă suficient timp să-și 
perfecționeze mijloacele de luptă. Ana
toli Kamnev (U.R.S.S.), 25 de ani, prac
tică un box destul de simplu (tatonează 
adversarul cu brațul din față și aplică 
puternic lovitura directă de dreapta), 
dar eficace. Pînă in momentul în care 
arbitrul a oprit lupta pentru rănirea sa, 
Kamnev era învingător în partida fi
nală cu Beneș. Un alt adversar puter
nic este Ulrich Beyer (R.D.G.). în vîrstă 
de 23 de ani, cu garda inversă, cu o 
mare capacitate de luptă, Beyer lovește 
puternic cu stingă și stăpînește bine teh
nica execuțiilor cu stingă de jos.

CATEGORIA SEMIMXJLOCIE : campion 
SANDOR CSJEFF (Ungaria) : boxer cu 
garda Inversă, posesor al unei „stingi*4 
puternice, rapid în execuție și bun teh
nician, dar destul de scund pentru a- 
ceastă categorie și, deci, ușor de învins 
de către un adversar cu alonjă. Este în 
vîrstă de 23 de ani și mai poate aspira 
Ia selecția pentru J.O. Un alt boxer care 
a lăsat o bună impresie a fost iugosla
vul Zivorad Jelisievici. tot cu garda 
versă și bazat pe lovitura decisivă, 
rest, această categorie a fost slab 
prezentată Ia întrecerile din capitala 
goslaviei. Din 
dispune de un 
mijlocie**.

CATEGORIA 
pion ANATOLI KLIMANOV (U.R.S.S.), 
un pugilist cu garda normală, practicant 
al unui stil de luptă după școala sovie
tică (box în linie, cu tatonări repetate 
cu brațul sting și lovituri directe de 
dreapta în momentele favorabile). în fi
nala cu polonezul Wicslav Rudkowșkl 
n-a impresionat și decizia sa de învin
gător a fost contestată de mulți specia
liști prezenți la Belgrad. Rudkowski este 
un boxer înalt, cu garda inversă, un 
foarte bun tehnician, cu o îndelungată 
experiență competițională. Este în vîrstă 
de 27 de ani. dar tehnica sa superioara 
îl poate menține în elita categoriei și la 
o vîrstă mai înaintată. Destul de dificil de 
învins s-a dovedit Peter Tiepold (R.D.G.), 
foarte înalt și bun în lupta de la dis
tanță, dar vîrstă destul de înaintată (28 
de ani), nu-i va mai permite, probabil, 
să se mențină în echipa R. D. Germane. 
Dintre ceilalți concurența s-au distins 
iugoslavul Alexandar Popovici (destul 
de bun tehnician și bine dotat fizic, dar 
fragil atunci cînd recepționează lovituri 
puternice) și Sandu Tîrilă (posesor al 
unor lovituri de temut, dar încă insufi
cient de bine pus la punct cu tehnica). 
Vîrstă sa (23 de ani) îi permite să aspire 
la progresul tehnic de care are nevoie 
pentru a putea aspira în competițiile vi
itoare la rezultate și mai bune.

C ATEGORIA MIJLOCIE : campion WI- 
ACESLAV LEMEȘEV (U.R.S.S.) — 21 de 
ani, excelent tehnician, foarte înalt pen
tru această categorie, lovește extrem de 
tare cu ambele brațe, dar in special cu 
dreapta. Se pare că întâmpină dificultăți 
în realizarea greutății pentru această ca
tegorie, motiv pentru care la aceste în
treceri, spre deosebire de trecutele sale 
evoluții, a apărut mai lipsit dc vigoare. 
Disputa sa cu Alee Nâstac a evidențiat 
faptul că Lemeșev nu este invincibil, 
în primul rund, el a fost foarte aproape 
de o înfrângere înainte de limită. Nu 
este exclus ca la viitoarea mar6 în
trecere internațională, pugilistul sovietic 
să evolueze la categoria semigrea. Alee 
Năstac, puncher recunoscut, dacă își va 
îmbunătăți în continuare apărarea (are 
25 de ani) poat* aspira la performanțe 
superioare și ia viitoarea ediție a J.O.

' ceilalți concurenți (nesemnifîca- 
valoare), Poul Knudsen (Dane- 
mai poate fi apreciat ca un ad- 
dificil. In schimb, „semigreul** 
Wiliam Knight (mult prea mic 
această categorie) poate fi un 
redutabil in rîndul „mijlociilor*.

SEMIGREA : campion
PARLOV (Iugoslavia) — 25 de 

Este un 
clar ca- 

fizică

ATLETISM Tradiționalul circuit 
de marș P.T.T., ajuns anul acesta la 
cea de a XXVLU-a ediție a sa, va avea 
loc în ziua de 24 iunie, cuprinzînd tn 
desfășurarea sa următoarele probe : 
3 km juniori cat. a III-a (startul la ora 
8), cursă internațională de 20 km (ora 
8,30). 10 km juniori cat. I și a II-a (ora 
8,40) și o cursă de 3 km rezervată fac
torilor poștali (ora 9). La cursa inter
națională și-au anunțat participarea ur
mătoarele formații : Trud Moscova, 
Konradia Gdansk (Polonia), Lokomotiv 
Olomouc (Cehoslovacia), Poștaș Buda
pesta, Levski — Spartak Sofia, Marcia 
Club Centro Lazio din Roma Și Poșta 
Atena. Cel mai masiv lot de concurenți 
îl va prezenta, firește, organizatoarea 
competiției, asociația sportivă P.T.T.

CICLISM între 29 iunie și 7 iulie 
se va desfășura „Turul Iugoslaviei 
competiție internațională de amploare, 
întrecerea începe la Belgrad și se în
cheie la Skoplje. Țara noastră va fi re
prezentată de o echipă alcătuită din ru
tierii Vasile Teodor, Constantin Gri- 
gore, Vasile Selejan, Alexandru Sofro- 
nle, Nicolae Andronache, Ion Cernea și 
Sorin Suditu. Formația va fi condusă de 
an.tren.orul emerit Nicolae Voicu « IjA 
BUDAPESTA au loc — Ia 6 și 8 iulie 
— concursurile internaționale de șosea 
la probe olimpice (100 km contratimp pe 
echipe și circuit). Printre rutierii români 
care vor fi prezenți la dispute se< află 
Coste! Cîrjc, Valentin Hoța, Vîorel Mti- 
rineanu și Ion Cosma. Delegația este în
soțită de antrenorul Marin Niculescu. 
Arbitrul internațional Octavian Amza a 
fost delegat de Uniunea Ciclistă Inter
națională să oficieze la campionatele 
mondiale ce se vor desfășura Ia sfîrșitul 
lunii august și Ia inceuutul lunii sep
tembrie în Spania, la Barcelona - și San 
Sebastian. Socotit a fi unul dintre cel 
mai buni arbitri, Octavian Am za a mai 
fost delegat și Ia alte ediții ale campio
natelor mondiale, la „Cursa Păcii“ și la 
Jocurile -----

mo București, se pregătesc intens Peh- 
tru partida derby de duminică. Fero
viarii care au un avans de două puncte 
și conduc în clasament, au preferat sa 
se antreneze în familie. Antrenorul t. 
Vasillu a insistat în ședințele de pregă
tire asupra apărării în zonă și atacului 
împotriva unui sistem defensiv „om la 
om“. Se profilează șl „T“-le pe care ra- 
pidiștii ii vor alinia în meciul de du
minică : Mureșan sau Chețan — portar. 
Bartolomeu, Schervan, C. Rusu, I. Sla
vei, N. Olac șl B. Băjenaru. DMamo- 
viștii au Jucat marți la două porți cu 
selecționata secundă de juniori a țarii 
(pregătită do maestrul sportului Ștefan 
Kroner), care va participa la „Cupa. 
Prietenia". Foștii campioni au exersat 
mal multe formule de atac și au insistat 
asupra trasului la poartă.

CAIAC-CANOE I.a sfirsiluj aces
tei săptămîni, profesorul Nicolae Nava- 
sart, președintele Comisiei tehnice a Fe
derației Internaționale de Canoe, va par
ticipa la ședința Biroului F.I.C., caro 
va avea loc tn orașul Motathal din El
veția. Ședința va analiza citeva pro
bleme legate de apropiatele Campionate 
mondiale, precum și de viitoarele Jocuri 
Olimpice do la Montreal.

Mediteraneene.

in- 
tn 

re- 
lu- 
nupicate, nici România 

pugilist de clasă la „semi-

MIJLOCIE MICA : eam-

Dintre 
tivi ca 
marca) 
versar 
englez 
pentru 
pugilist

CATEGORIA 
MATE . ________ _
ani, in plină putere de luptă, 
boxer complet, care a dominat 
tegorla, deși pregătirea sa lizică n-a 
fost cea mai bună. Dintre ceilalți concu
renți s-au remarcat Janusz Gorlat (Po
lonia) — 24 de ani, foarte înalt șl bun 
tehnician și sovieticul Oleg Karataiev 
(24 de ani, posesor al unor lovituri de 
temut — l-a trimis la podea și pe Par- 
lov). în rest, participare slabă aitt va
lorică Cit și numerică (11 participanți).

CATEGORIA GREA : campion WIK- 
TOR ULIANICI (U.R.S.S.) — boxer ex
trem de puternic, dar încă rudimentar 
ca tehnică. în vîrstă de 24 de ani, Ulia- 
nici mai poate încă progresa. Peter Mus
sing (R.F.G.) este in declin de formă 
(cade cu prea mare... ușurință) si a 
pierdut din vigoare din cauza virstei 
(26 de ani) și a meciurilor grele susți
nute. Un boxer care promite să de
vină mult mai " 
nas Suvandjev, 
și foarte bine

bun este bulgarul Atha- 
In vîrstă de 23 de ani 
dotat fizic.

Mihai TRANCA

BOX
Brașov, 
(R.D.G.) 
țara noastră, ____ ____ , _ ___ __
de la Dinamo Brașov. Prima întîlnir® 
se va disputa azi, Ia Brașov, iar cea' 
de-a doua, luni 25 iunie, în Sala spor
turilor din Sf. Gheorghe.

FOTBAL Cu ocazia aniversării a 
50 de ani de la înfiinfare, clubul Rapid 
a organizat o competiție de fotbal fe
minin. Astăzi, de la Ora 18.15, pe sta
dionul Giulești se va disputa finala a- 
cestei competiții între echipele Rapid 

•și Unirea Tricolor. Tn deschidere, încc- 
pînd de la ora 17, se vor întîlni Minerva 
și Diana.

HANDBAL 
slavă Zombor 
reluî turneu _____ —
dotat cu „Trofeul Iugoslavia* 
participă citeva dintre cele mai puter
nice formații din lume. în prima etapa 
s-au înregistrat in general rezultate 
scontate. Iugoslavia A a învins Norve
gia cu 19—7 (9—2), iar Ungaria a între
cut Iugoslavia B cu 15—10 (10—5).

Echipa României a întîlnit în meciul 
inaugural formația R.D. Germane, ac
tuala campioană mondială. La capătul 
unui meci in care au dominat în per
manență, handbalistele din R.D. Ger
mană au obținut victoria cu scorul de 
19—12 (12—6). Golurile echipei române 
au fost realizate de Arghir 3, Tbadula 2, 
Cojocaru 2, 
Petrovici 2.

La invitația clubului Dinamo 
echipa de box Wismuth Gera 
va susține două meciuri în 
' ' In compania pugilistilor

Tn localitatea iugo- 
au început întrecerile ma- 
intemațional tradițional - - - la care

Furcoi 3 și Metzenrath

SCRIMA 
plecând în 
șan, membru în Biroul federal, preșe
dintele Colegiului de arbitri. El va lua 
parte incepînd de joi la un curs inter
național de arbitri organizat la Livorno 
sub egida forului internațional de spe
cialitate. ÎN PRIMELE șase luni ale 
anului a fost operat un număr de 74 de 
transferări. De menționat că toate a- 
ceste transferări au un caracter regula
mentar > DE LA 20 AUGUST la 8 sep
tembrie se va desfășura la Brașov un 
curs de antrenori organizat de federa
ție. în aceeași perioadă, și tot In orașul 
de sub Hm pa, va funcționa tabăra de 
tineret. • LOTUL ROMAN pentru C.M. 
de scrimă va pleca la Gdteborg în două 
manșe. La 28 iunie floretiștii și sabreril, 

.iar la 5 iulie floretistele și spadasinii.
De menționat că în lot figurează și trei 
arbitri : prof. D. Tepșan —
general al F.R.S., ca invitat al 
ției internaționale de scrimă, 
Mureșan și 1. Falb.

Ieri a părăsit Capitala 
Italia, prof. Tănase Mure-

secretar 
Federa- 

prof. T.

TENIS DE MASA Luni și marți, 
sala de la stadionul Republicii a găz
duit întrecerile celor mai tineri jucă
tori din București care vizează parti
ciparea la finala campionatului . repu
blican al copiilor, programată să sa 
desfășoare la începutul lunii iulie, la 
Ploiești. Iată sportivii și echipele care 
au obținut dreptul de participare la 
finală : Categoria 10—12 ani. băieți : 1. 
Dorel Onețiu (Gr. Roșie). 2. Fernando 
Godini (Gr. Roșie), 3. Valentin Blănaru 
(Munca), 4. Florin Bădescu (Spartac); 
fete : 1. Virginia Popa (Șe. sp. 1), 2. 
Marilena Tecleș (Progresul), 3. Veronica 
Petrini (Șe. sp. 1), 4. Mariana Soldea 
(Șc. sp. 1); echipe: Șc. sp. 1 (antrenor
— Marius Lăzărescu) și Șc. sp. 2 (an
trenor — Geta Pitică) — la fete, Grivița 
Roșie (ion Georgescu) și Șc. sp. 1 (M. 
Lăzărescu); — la băieți ; Categoria 
13—14 ani. fete : 1. Lăcrămioara N’e- 
goescu (Politehnica), 2. Mariana Pinciuo 
(Spartac), 3. Florica Ciulei (Politehnica), 
4. Simona Stoia (Progresul); băieți: 1 - 
Vasile Fodoran (Șc. sp. 2), 2. Mariana 
Vasluianu (Șc. sp. 1), 3. Marian Ciobii- 
nescu (Spartac). 4. Eugen Dianu (Șc. 
sp. 2); echipe: Politehnica (antrenor — 
Geta Pitică) șl Șc. sp. 1 (M. Lăzărescu)
— la fete. Șc. sp. 1 (M. Lăzărescu) și 
Șc. sp. 3 (G. Pitică).

TENIS In cadrul turneului de se
lecție pentru lotul reprezentativ s-au 
mai înregistrat următoarele rezultate : 
T. Mareu (Dinamo Brașov) — V. Sotiriu 
(Steaua) 6—3, 6—8, 4—6, 6—3. 6—1; T. 
Oviei (Progresul) — V. Sotiriu 6—1, 
6-4, 6—3, D. Hărădău (Steaua) — V. 
Mareu (Dinamo) 7—3. 6—D, 6—3: T. Mai 
eu — B. AÎmăjân (Dinamo) 6—0, 6—2,
6—0. Partidele continuă, pe terenurile 
Progresul, cu începere de la ora 16. • 
AU ÎNCEPUT campionatele municipiu
lui București rezervate categoriilor d® 
copii. Citeva rezultate: Băieți cat. 13—14 
ani. turul IU: I. iovănescu (Progresul)
— L. Bucur (Dinamo) 6—0, 6—1; L. Man
ca? (T.C.B.) — M. Tomescu (Dinamo)
6-4, 6—4: A. Mantii (Dinamo) — D.
Bucătarii (T.C.B.) 6—3. 6—2; A. Cioclov 
(Steaua) — O. Popovici (Cutezătorii) 
6—1, 6—2: S. Zaharia (Dinamo) — A. 
Pantazopol (Cutezătorii) 6—3, 6—4; A.
Popovici (Cutezătorii) — T. Kadar (Di-

‘ namo) 6—3, 6—4; c. Crăciunescu (T.C.B.)
— F. Segârceanu (Dinamo) 6—4, 0—6, 
6—4. • UN LOT de. juniori compus din 
Luci Romanov (Cutezătorii), e. Pană 
(Cutezătorii) și A. Dîrzu (Progresul), 
însoțit de antrenorul V. Serester, va 
evolua în cadrul unor întilniri interna
ționale la Mariboi- (Iugoslavia) și Mi
lano (Italia).

TIR tn 
bliean, „Cupa 
cent în orașul 
ținut citeva rezultate foarte "bune. Astfel. 
Nicolae Rotaru a cîștigat toate probele 
de armă liberă calibru redus : 1160 o 
la 3x40 f. 399 p la 40 f culcat. 370 p la 
40 f picioare. 391 p Ia 40 f genunchi și 
597 p la 60 f culcat. In celelalte probe 
au terminat victorioși, printre alții : D. 
Nieolescu (l.E.F.S.) cu 583 p la juniori 
și Valea Leonte (l.E.F.S.) cu 573 p la 
junioare la armă standard GO /; Eva 
Ol ah (Brașov) cu 359 p la armă cu aer 
comprimat 40 f și 553 p la armă stan
dard 3x20 f; I. Andrei (Brașov) cu 512 p 
la pistol liber GO f; M. Budurisan (Arad 
cu 553 p la pistol -viteză juniori și sil
via Bujdei (Arad) cu 560 p Ia pistol 
sport. Pe echipe: 1. Brasov 6503 p. 2. 
Arad 6447 p, 3. Cluj 6363 p.

POLO Cele două echipe 
ale polo-ului românesc, Rapid

fruntașe 
și Dina-

Asociația 
sportivi din 
organizează 
pescuit sportiv 
pe lacul 
șoseaua București — Brănești. Con
cursul este deschis tuturor membri
lor pescari sportivi ai asociației.

înscrierile pe listele de participare 
— la sediul asocaiției. pînă vineri, 
orele 20.

SA FIM SPORTIVI !
In ultima vreme s-au semnalat 

mai multe încălcări ale regulamentu
lui de pescuit sportiv și a legislației 
piscicole, încălcări care au generat 
acte de contravenție- și au fost sanc
ționate ca atare. Cele mai frecvente 
incălcări 
tul fără 
vizat la 
de două 
două cîrligej, 
șind cantitățile legale de pește per-

CONCURS DE PESCUIT 
SPORTIV

vînătorilor și pescarilor 
sectorul III al Capitalei 
duminică un concurs de 

tineret și. adulți — 
Pantelimon, în amonte de

semnalate au fost : pescui- 
a avea permisul de pescuit 
zi, pescuitul cu mai mult 

vergi (undițe, fiecare cu cite 
pescuit abuziv, depă-

cadrul concursului repu- 
Brașov“, desfășurat rc- 
de sub Tîmpa, s-au ob-

’i'^carujw^.
mise a fi prinse într-o zi de pescuit, 
nerespectarea dimensiunilor 
ale peștelui stabilite pentru 
specie în parte și altele._ ____
mult, nu este demnă de laudă prac
tica unora de a comercializa pestele prins. 2\ceștia numai pescari sportix i 
nu se pat numi!

A.G.V.P.S. face apel către toți pes
carii sportivi să practice acest sport 
în spiritul și litera legii. în mod 
sportiv, să fie cu adevărat sportivi !

VINĂTORI COLECTIVE 
DE COMBATERE

Duminică, asociațiile vînătorilor si 
pescarilor sportivi de sector din Ca
pitală organizează vînători colective 
de combatere a răpitoarelor în pădu
rile : Fetești — Baltă. Chirculești, Ciu- 
păgeanca, Vasilați, Negoești, Videle, 
Zăvestreni, Novaci, Bordușani, Groa
sa, Ciocănești, Cernica, Plătărești, Ne
grești și Cornana.

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

legale 
fiecare 

Ba mai

Gheorghe Ghipu va încerca să do
boare recordul național de seniori 
la 800 in (1:47,5), și să șe apropie 
de recordul european de' juniori al 

distanței (1:45,9)

CAMPIONATUL DE JUNIORI ESTE ÎNCĂ 
DATOR FATĂ DE PROGRESUL GENERAL 

AL HANDBALULUI NOSTRU!
în cursul săptămânii trecute, la 

Bistrița, s-au desfășurat întrecerile 
turneului final al campionatului 
republican de handbal al juniorilor 
și școlarilor. Competiția — care a 
reunit cele mai bune formații de 
juniori și junioare din handbalul 
nostru — ș-a bucurat de o exce
lentă organizare, asigurată prin gri
ja organelor sportive locale *și a 
stîmit în rîndurile amatorilor de 
sport din acest oraș un interes 
deosebit.

După consumarea acestei runde 
finale am avut prilejul să 
vorbă cu prof. LUCIAN 
RESCU. secretar general 
rației de specialitate, care 
rit desfășurarea întrecerilor. încer- 
cînd să sintetizeze cele mai impor
tante observații 
care au evoluat 
lului românesc, 
al federației a 
de la bun început că victoria fi
nală a echipelor Liceului Sebeș (la 
masculin) și Liceului nr. 2 Brașov 
(la feminin) a fost pe deplin meri
tată. în acest sens este de subli
niat. în mod deosebit, succesul ti
nerilor jucători din Sebeș, care au 
cucerit primul loc într-o dispută 
extrem de echilibrată, fapt dovedit 
cum nu se poate mai bine prin 
aceea că, înaintea ultimei etape, 5 
din cele 6 participante la turneul

stăm de 
GRÎGO- 
al fede- 
a urmă-

legate de felul în 
speranțele handba- 
secretarul general 
ținut să precizeze

masculin aveau șanse la obținerea 
tricourilor de campioni 1 Formația 
din Sebeș (antrenor FI. Fleșeriu) 
s-a dovedit, însă, ceva mai matu
ră, a manifestat o mai mare sigu
ranță în organizarea sistemului de
fensiv și a arătat. în general, mult 
mai multe cunoștințe de ordin tac
tic, ceea ce l-a ajutat să se Impună 
într-un final agitat. în turneul fe
minin, echipa Liceului nr. 2 Bra
șov (antrenor Dan Hotnog) s-a de
tașat prin constanța cu care a e- 
voluat și, în special, prin dîrzenia 
cu care și-a apărat șansele. Impor
tant este, însă, că ambele formații 
s-au prezentat foarte bine din 
punct de vedere al selecției, cei doi 
antrenori culegînd, astfel, roadele 
preocupării lor în această direcție.

Din păcate, una din principalele 
observații după consumarea acestui 
act final al competiției celor mai 
tineri jucători sau jucătoare 
handbal este aceea că nivelul 
loric arătat de ei se 
cerințele actuale ale 
performanță. A fost 
principala preocupare
lor formațiilor de juniori a rămas 
doar aceea de a cîștiga etapă de 
etapă, instruirea purtind amprenta 
solicitărilor din campionat. Or. a- 
<este solicitări au fost, în majori
tatea cazurilor, destul de. modeste, 
astfel că U ora bilanțului general

de 
va- 
sub

de 
că

situează 
sportului 

evident 
a antrenori-

se constată că progresul față de 
ediția trecută este minim, fără a se 
situa într-un raport direct cu creș
terile înregistrate pc plan interna
țional. Problema este mai veche și 
eforturile depuse pentru lichidarea 
unei astfel de concepții nu au dat 
încă roade. Poate în viitor...

în acest sens semnificativ este 
faptul că cea mai mare parte a 
componenților loturilor reprezenta
tive s-au comportat sub nivelul aș
teptărilor (C. Georgescu, R. Urioc. 
N. Coțofană, Rița Florea, Monica 
Mihăilă, Georgcta Vasile, Tudorița 
Nifu și Ileana Crivăț). în schimb, 
s-au impus selecției alte elemente 
tinere, cum sînt Valentina Marines
cu (Ploiești), Ion Avram și Mircea 
Oprea (Cluj), Ion Rauch (Brașov), 
Gh. Cianu (Sebeș), Mariana lacob 
(Brașov), Mariana Chiariuc (Bucu
rești), Elena Fărăoanu (Gh. Gheor
ghiu-Dej), Floarea Aromânesei (Bis
trița).

Tn concluzie, este clar că, deși pe 
plan spectacular, al echilibrului 
disputelor, al dîrzeniex cu care e- 
chipele și-au apărat șansele s-au 
putut vedea lucruri frumoase, cam
pionatul republican al juniorilor și 
școlarilor rămîne încă dator față 
de eforturile generale pentru pro
gresul handbalului românesc.
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Mărășești au luat parte la întrece
rile de tir organizate pe județ pen
tru desemnarea ..Tintașului de elită**. 
Fetele și-au desemnat ciștigătoarea 
in persoana elevei Anișoara Sairciu 
de Ia Liceul economic Focșani, iar 
băieții au avut cel mai eficace tră
gător in Florin Bejenaru (Liceul 
Adj ud). Pe echipe, locul I fete-Lî- 
ceul economic Focșani si Liceul din 
Adj ud (băieți).

Tot la Focșani s-au desfășurat 
întrecerile pentru „Cupa Vrancei" 
Ia volei. Pe locul I, echipa de băieți 
a Școlii sportive din Rîmnicul Sărat. 
(Viorii MANOLIU)

PITEȘTI Peste 6000 de portiței- 
panți la „Trofeul Dacia"

Peste 6 000 de tineri — muncitori, 
tehnicieni și ingineri — au luat 
parte, în fazele preliminarii, pe sec
ții, la întrecerile dotate cu „Tro
feul Dacia**, organizate la fotbal, vo
lei, handbal, cros, tenis de masă, 
trîntS, orientare turistică etc. Nu
mai la fotbal s-au disputat plnă a- 
cum 240 de meciuri pe secții, în fi
nala competiției particlpînd 24 de 
echipe. Voleiul șl handbalul numără 
vite 8 echipe finaliste.

De notat că „Trofeul Dacia1' s» 
desfășoară pe parcursul a trei luni, 
ceea ce asigura o activitate pe o lun
gă durată de timp saiariaților în
treprinderii de autoturisme din Pi
tești, cărora li se adresează. Com
petiția se bucură de o bună organi
zare asigurată de asociația, sportivă 
Dacia, comitetul sindicatului șl co
mitetul U.T.C. Vom reveni și cu al
te amănunte. (Alexandru MOMETE)

Prima întrecere, primii pași in sport...

I
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TURNEE
DE TENIS

la 
pe 
pe 
pe

în fața
In a 
acest 
pe R.

americanului B. 
doua sa partidă sus- 
turneu, Iile Năstase 
Moore (U.S.A.) cu 6—0,

Rezultate din pri- 
- Cruz 6—1, 6—3 ;

Goven — 
Gime-

LONDRA. — c;teva surprize au mar
cat ziua a doua a ftirneului de 
„Queens Club" : Solomon l-a învins 
I’anatta cu 6—4, 6—4 ; El Shafftl 
Richey cu 3—6, 7—3, 6—3;. Estep
Rlessen cu 7—3, 6—2. campionul sovietic 
A. Metrevell a dispus cu 7—5, 6—8, 6—4 
de olandezul T. Okker, Iar neo-zee- 
landezul B. Fairlie a obținut victoria cu 
7—5, 6—4 
Gottfried, 
ținută in 
l-a Învins 
6—2.

EASTBOURNE. - 
mul tur : Orantes 
Parun. — Țiriac 6—3, 6—4 ; 
kaloglieropoulos 6—2, 5—7, 9—7 ;
no — Molina 6—4, 6—4 ; Fletcher — 
Borowlak 6—4, 6—3.

WIMBLEDON. — continuă califică
rile : Sântei (România) — stock (S.U.A.) 
6—3, 6—3 ; Lara (Mexic) — Cuajolle 
(Franța) 6—4. 6—1 ; Lail (India) — Meyer 
(Franța) 6—2, 3—6, 6—3 ; Parun (Noua 
Zeelandă) — Zednlk (Cehoslovacia) 6—4, 
6—4 ; Giltinan .(Australia) Marzano
(Italia) 6—4, 6—4.

RfZULIATt HCtLtNîf
ALE ATLEȚILOR KfflfNI Șl CUBANfZI

BEN JIPCHO — 8:19,8 PE 3000 m
La Helsinki, in cadrul „triunghiu

larului" de atletism Kenya — Ita
lia — Finlanda, sportivul kenyan 
Ren Jipcho a stabilit un nou re
cord mondial la 3 000 ni obstacole, 
cu timpul de 6:19,8 (v.r. 8:20,8 a- 
parținea tot lui Jipcho). El a fost 
urinat de compatriotul său Mogaka 
cu 8:21,2 și finlandezul Kantanen 
cu 8:29,2. Alte rezultate : 110 mg
— Liani (Italia) 14,0 ; greutate — 
Yrjoelae (Finlanda) 19,36 ; 800 m
— Fiasconaro (Italia) 1:46,3; 5000 

(Italia) 13:30,8
Viren a 
Iată sco- 
Finlanda 

63—60,

m — Del Buono 
(campionul olimpic Lasse 
ocupat 1OCU13, cu 13:32,8). 
rurile finale : Kenya — 
62—61 ; Italia — 
Finlanda — Italia

★
Atleții cubanezi 

excelent în
de Ia Praga, cucerind numeroase 
victorii : 100 m bărbați Pablo

Kenya
64—(50.

OBSTACOLE (RECORD MONDIAL)
Montes 10,1;
Chivas 11,1 (record cubanez 
400 m bărbați — Alberto 
rema 46,0 ; 400 m femei —
Penton 53,0 ; 800 m femei — 
men Truste 2 :C9,0 : lungime femei 
— Marcia Garbei 6,37 m. Alte re
zultate înregistrate în probele mas
culine : 400 mg — Bolding (S.U.A.) 
49 9 ; suliță — Csik (Ungaria) 32,08; 
greutate — Feuerbach 20,40 ; 110 
mg — Csech (Cehoslovacia) 13,5; 
disc — Powell (S.U.A.) 60,46 rn.

100 m femei — Silvia 
egalat); 
J uanto- 
Aurelia 
— Car-

noi Întreceri
DE CAIAC-CANOE
BELGRAD, 20 (Agerpres). — 

înaintea campionatelor mondiale 
de caiac-canoe, care vor avea loc 
la Tampere, în Finlanda (26—29 
iulie), în apropiere de Belgrad se 
va desfășura, Ia 30 iunie și 1 iu
lie, un mare concurs. La această 
competiție și-au anunțat participa
rea unii dintre cei mai valoroși 
sportivi din România, Belgia, Bul
garia, Finlanda, Olanda, Cuba, 
R. F. Germania, Polonia, Ungaria 
și Iugoslavia.

BOXUL POLONEZ PRIVEȘTE

JUDEȚUL MUREȘ. Peste 45 000 
de participant la Festivalul 
sportiv al pionierilor și școlarilor

In organizarea Consiliului jude
țean Mureș al Organizației Pio
nierilor, Inspectoratului școlar jude

țean și C.J.E.F.S., în toate unită
țile școlare din județ a fost inițiată 
o largă competiție de masă la 
atletism, handbal, volei, fotbal, 
cu etape pe școală, localitate, 
zone, centre de localități și o eta
pă finală. Este vorba de Festivalul 
.sportiv al pionierilor și școlarilor. 
La această inedită întrecere au

EDUCAȚIA SPORTIVILOR
(Urmare din pag. t)

fenomenul aproape general), că a- 
titudinea critică și măsurile ferme 
față de abateri, depășesc destul de 
rar nivelul unor campionate de 
categorii inferioare, școlare sau de 
juniori, Vîrfurile sportului pe plan 
local se bucură, adesea, de indul
gență (vecină cu complicitatea), a- 
baterile lor sînt cîntărite cu alte 
balanțe, mai puțin sensibile, dacă 
nu chiar trecute cu vederea.

Analizele au scos la iveală mul
te lucruri care trebuie modificate 
sau înlăturate în munca educativă 
cu sportivii. Planurile de măsuri 
adoptate in plenarele C.J.E.F.S. su
bliniază necesitatea unei cotituri 
radicale în această privință, își 
propun acțiuni interesante și efi
ciente. Esențialul este să se treacă 
neîntirziat Ja realizarea lor.

în cadrul amplei acțiuni de ri
dicare a nivelului de conștiință al 
maselor, partidul ne-a înarmat cu 
documentele de mare preț ale 
Plenarei din noiembris 1971. Ex
punerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la „Pro
gramul P.C.R. pentru îmbunătăți
rea activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii și 
educația socialistă a maselor, pen
tru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor e- 
lieii și echității socialiste** repre
zintă un tezaur de idei teoretice 
și soluții practice, o călăuză sigură 
pe acest drum.

Este necesar ța în toate orga
nele și organizațiile sportive să

se. aprofundeze documentele Plena
rei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, iar întreaga activitate 
politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă cu sportivii să fie axată pe 
sarcinile care decurg din ele. Ea 
trebuie să stea permanent in aten
ția conducerilor taberelor școlare 
ale vacanței, asemenea reuniuni 
creînd un cadru deosebit de potri
vit și un teren foarte fertil pentru 
munca, educativă cu tineretul. Nea
junsurile ce s-au vădit în acest an 
în desfășurarea învățămîntului de 
partid ou sportivii vor trebui se
rios și multilateral analizate spre 
a nu se mai repeta în anul viitor. 
Perioada de întrerupere a unor 
campionate oferă posibilitatea ac
centuării activităților cu caracter 
poUtico-educativ, pentru . lărgirea 
orizontului de cunoștințe al spor
tivilor.

„Activitatea ideologică-educativă 
de dezvoltare a conștiinței socia
liste. arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, constituie o sarcină 
permanentă a întregului partid, 
cere o muncă stăruitoare, plină de 
răspundere și răbdare. Fără nici o 
exagerare trebuie spus că însusi 
viitorul comunist al patriei noas
tre depinde de dezvoltarea cu suc
ces a acestei munci".

Iată de ce problema educației 
tineretului nostru sportiv nu poate 
fi niciodată socotită ca o sarcină 
rezolvată. Ea cere o activitate per
manentă, neobosită, presupune ne
întrerupte eforturi, căutări și so
luții !

participat peste 45 000 de pionieri 
ți școlari. Etapa finală, desfășu
rată la Tg. Mureș a dat cîștig de 
cauză echipelor Liceului din Săr- 
maș (volei fete), Liceului „Papiu“ 
Tg. Mureș (volei băieți), Școlii ge
nerale nr. 2 Tîrnăveni (handbal 
fete). Liceului din Iernut (handbal 
băieți). La atletism, pe locul I s-a 
situat Școala generală nr. 7 din Tg 
Mureș. (Ioan PAUS, ©oresp.)

s-au comportat 
.Memorialul Rosicki"I SPRE EUROPENELE DIN 1975! ■II

DEZVOLTAREA
(Urmart din pag. 1)

o zonă de agrement unde se vor 
putea practica atletismul și gimnas
tica, jocurile sportive. în intenția 
vrednicilor gospodari din primul o- 
raș al județului se află și crearea 
unui complex asemănător la Șcheia 
(5 km de Suceava), necesar atît 
sportivilor cit și oamenilor muncii, 

într-un alt oraș al județului Su
ceava, la Cîmpulung Moldovenesc, 
prin grija primarului Ion Tărnî- 
ceru, au fost reamenajate bazele 
sportive din incinta stadionului. Și 
tot acolo se va amenaja o tribună 
pe versantul taluzat. Pentru copii, 
în cartierele noi ale orașului au 
fost fixate trei zone de joacă și 
s-au montat 15 mese de tenis din 
beton. Pentru început... Ceva mai 
mult, edilii din Cîmpulung se gîn- 
desc și Ia alte amenajări sportive 
care să sporească interesul vizita
torilor autohtoni și străini pentru 
această așezare deosebit de pito
rească.

Un iubitor al sportului este și 
primarul orașului Vatra Dorneî, 
Ion Nedelea. Fost schior, n-a mai 
surprins pe nimeni de a-1 întîlni 
aproape de fiecare dată la con
cursurile ce se organizează pe „Mă
gura". Primarul caută acum soluții 
pentru asigurarea unor mijloace 
mecanizate, de ascensiune pe pîrtii, 
astfel ca nu numai „Măgura", ci 
și alte zone propice practicării

BAZEI MATERIALE
schiului și săniușului să fie luate 
cu asalt de amatori, în speță de 
tineretul din școli și din întreprin
deri. Tot Ia Vatra Doinei este de 
semnalat preocuparea pentru re- 
amenajarea terenului de volei din 
parc și, într-un viitor apropiat, a 
unei arene populare de popice.

Pentru orașul Fălticeni (primar, 
Gheorghe Acatrinei) este demn de 
remarcat faptul că aici există un 
bazin de înot de dimensiuni olim
pice, că s-a creat o zonă pentru 
sport, în „Dumbrava minunată1*, că 
pe harta așezării vor apărea noi 
terenuri de volei și tenis, o arenă 
de popice. în perspectivă, și un sta
dion. Este o necesitate, cel vechi 
fiind dezafectat, din motive obiec
tive, prin lucrările de sistematizare 
a orașului. Iubitorii sportului din 
Fălticeni nădăjduiesc că nu va trece 
prea mult timp pînă la Inaugu
rarea noului stadion, care — este 
o dorință firească — trebuie să se 
înscrie în profilul modernizat al o- 
rașului.

Un primar inimos, Petru Țăranu 
se află și la cîrma orașului Gura 
Humorului. Altfel n-ar fi fost po
sibil ca noul ștrand să aibă înfă
țișarea frumoasă de acum, cu ba
zine atît pentru adulți cît și pen
tru copii, cu zonă de agrement. în 
intenția gospodarilor de aici se a- 
flă și amenajarea unor terenuri 
pentru baschet, tenis și volei, fapt

DE LA ȘCOALA DE SPECIALIZARE 
POSTLICEALĂ DE ANTRENORI
SECRETARIATUL ȘCOLII DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ 

DE ANTRENORI atrage atenția elevilor anilor I și II ai secției fără 
frecvență că sesiunea de examene — semestrul II — are loc la 
București între 1—5 iulie — iar examenul de absolvire anul II are 
loc între 5—10 iulie a.e.

Corespunzător planului de învățământ, în săptărnîna 26 iunie 
— 30 iunie, vor fi organizate lecții recapitulative, iar cei restan- 
țieri își vor susține restanțele în această perioadă.

Examenele prevăzute în perioada 1—5 iulie — sesiunea a II-a 
(Anul I: teorie, biomecanica, igienă, fiziologic, specializare; anul II: 
organizarea ed. fiz. și sp., masaj sportiv, psihologie, specializare) vor 
fi programate succesiv și pe grupe de elevi în zilele de 1, 2, 3, 4, 5 
iulie.

Admiterea elevilor la fiecare din aceste examene este condițio
nată de prezentarea lucrărilor de control la obiectele respective 
(anul I: biomecanica, fiziologie, teorie și .specializare; anul II: spe
cializare) pînă la data de .25 iunie a,c. _

FESTIVALUL SPORTULUI 
ȘCOLAR VRINCEAN

Sub egida C.J.E.F.S. Vrancea, a 
Inspectoratului școlar județean și 
a Consiliului județean al organiza
ției pionierilor s-a desfășurat, la 
Adjud, prima ediție a „Festivalu
lui sportului școlar vrincean". 
Bitcurîiidu-se de o foarte bună or
ganizare, la- întrecerile de handbal, 
volei, fotbal și oină au participat 
34 de echipe, însumînd peste 500 
de tineri sportivi, de la școlile ge
nerale din județ. în urma unor a- 
tractive dispute s-au făcut remar
cate formațiile feminine ale Șc. 
gen. 1 Adjud (handbal), Șc. gen. 
Terchești (volei), precum și cele 
masculine ale Șc. gen. Nădășești 
(handbal), Șc. gen. I Adjud (volei), 
Șc. gen. Adjudul Vechi (fotbal) și 
Șc. gen. Snraia II (oină), Celor 
mai buni participant li s-au acor
dat numeroase premii și diplome.

Em. F.

A SPORTULUI
care ar impulsiona interesul tine
retului pentru jocurile sportive.

în alte două orașe ale județului 
Suceava, la Rădăuți și Șiret, există 
un interes deosebit față de ame
najările sportive la nivelul școli
lor. La Rădăuți, de pildă (primar. 
Gheorghe Cuciureanu) s-a asigurat 
spațiul necesar pentru cele șase 
școli generale și licee de cultură 
generală și de specialitate (agricol), 
în timp ce la Șiret — primar, Teo
dor Dănilă — au fost finisate lu
crările la baza sportivă a/liceului 
și s-au adus unele îmbunătățiri la 
stadion.

într-o singură așezare urbană — 
la Solea — problema bazelor spor
tive a rămas, deocamdată, doar în 
parte rezolvată. Nu trebuie negli
jat faptul că există unele dificultăți 
obiective, legate și de poziția geo
grafică a așezării, dar o mai mare 
mobilitate a edililor de aici ar pu
tea determina unele îmbunătățiri și 
în acest sector.

Recunoscînd toate aceste realități, 
subliniindu-le totodată eficiența 
prof. Eugen Căbulcă, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Suceava a ți
nut să releve ajutorul neprețuit pe 
care îl dau, prin poziția lor netă 
in favoarea exercițiului fizic, pri
marii orașelor sucevene, lucru care 
se va oglindi în curind în obținerea 
unor rezultate mult îmbunătățite in 
raport cu anii precedenți. Ceea ce 
desigur este și de dorit...

AZI ULTIMA ZI PENTRU

LOTERIA ÎN

S£ AWBU/E PREMII ÎM

AUTOTURISME. DACIA1300"
St CÎSTIGURI ÎN OBIECTE ÎN MIOARE 
DE 20 OOO LET 10000LEL 5000 LET,
I.QQQ1SLZ&

Ciclistul sovietic Juri Osințev (cu brațul ridicat) sosește primul la 
Feldkirch, la capătul celei de a 5-a etape a Turului Austriei, în plutonul 

‘ ; a terminat și compatriotul său Vladimir Neliubin, liderul clasa
mentului general. Telefoto: A.P. — AGERPRESI fruntaș
mentuli
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7ELEX • TELEX £ TELEX
Continuarea partidelor întrerupte din 
cadrul turneului interzonal de șah de ia 
Leningrad l-a adus din nou în fruntea 
clasamentului pe Vikjor .Ko.rc.inQl, 
a cîștigat la M. Tal și a remizat cii'S. 
Giigorici. După 12 runde, Korcinoi tota
lizează 9 puncte și ește urmat in clasa
ment de Karpov’ (U.R.S.S.) Vis (1), 
Byrne (S.U.A.). 8’.,2 p, Larseg (Dane
marca) .și Smejkal (Cehoslovacia) 
8 p, Htibnei- (R.F.G.) — 7*/± P etc. 
rezultate din partidele întrerupte: 
pov — Uhlmann 1—0; Smejkal — 
kavina 1—0; Tukmakov — Giigorici 
Torre — Cuellar 1—9 ~ '
1—0; ’ 
min 
Lr-V

■
Campionatul european feminin de 
lărie (sărituri), desfășurat la Vlena, 
încheiat cu victoria sportivei engleze 
Ann Moore, care a concurat pe calul 
„Psalm". Ea a terminat in clasamentul 
final general cu 2,5 puncte, penalizare, 
fiind urmată de Caroline Bradltiv (An
glia) pe „True Lass" — 7 p. 't-riW ■ 
Weier (Elveția) pe ..Erbach" — 10,5 p și 
Marlon snoek (R.F.G.) pe „Janeau- — 
11 p.

Alte 
Kar- 
Ru- 

1—0: 
______ . -9: Tal — Tukmakov 

Talmanov — Uhlmann ‘ș—‘s: Kuz- 
— Tal 1—0; Larsen — Rukavina 
, Hiibner — Sinejltal 1—0.

Manuel Fuente (Spania) conduce, după 
6 etape, in Turul ciclist al Elveției, ur- 
mat de italianul Donato Giuliani la 

i5:45, Kt&pa. u 6ra.* .Goaechen-Meringen 
(199 km) a revenit lui Fuente, cronome
trat cu timpul de 6 h 03:36.
E
După consumarea a 7 runde, in turneul 
internațional ' ’ _____
(Olanda), pe primul loc al clasamentu
lui a trecut 
Efim Gheller

Plecat la Belgrad ca unul din 
favoriții „calculului hîrtiei*, bo
xul polonez a părăsit eferves
centa sală Pionir din capitala 
Iugoslaviei fără nici o medalie 
de aur, înregistrînd — pentru a 
treia oară după război — o per
formanță modestă, repetare nedo
rită a celor de la Europenele din 
1947 (Dublin) și 1969 (Bucu
rești).

Ceea 
vedere 
amare 
pentru 
însă doar un moment de analiză 
lucidă, pătrunzătoare, a noilor 
realități din boxul continental, 
domeniu în care pugilismul din 
această țară a realizat la Belgrad 
mai degrabă un statu-quo, tei- 
minînd pe locul III în clasamen
tul pe națiuni (după U.R.S.S. și 
România), acumulînd același nu
măr de medalii ca și la ediția 
bucureșteană a C.E. 
una mai puțin decît 
campionate, cele de

La o conferință de
după revenirea 
Belgrad, antre- 

al lotului polo- 
Kik, cel care a 
renumeliti cele- 

predecesor, Feliks

ce ar părea — Ia prima 
doar un subiect de 

reflecții, de descurajare 
boxerii din Polonia, este

— 5 — cu 
la ultimele 
la Madrid, 
presă, con-

de șah de la Hilversum

eâ- 
s-a

marele maestru sovietic 
cu 3 puncte, urmat de L. 

Szabo (Ungaria) — 4Vs p (1), Liubojevici 
(Iugoslavia), Sax (Ungaria), Andersson 
(Suedia) — 3'; p fiecare. In runda a 
7-a. Gheller a ciștigat la Sax, iar ivkov 
l-a învins pe Tlmann. Remiză a fost 
consemnată in partidele Liubojevici — 
Polugaevski și Andersson — Szabo.
C
Campionul mondial de box la cat. semi- 
ușoară, japonezul Kuniaki Shibata, și-a 
apărat cu succes centura. In gala des
fășurată la Tokio, el l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe șalangerul 
său oficial Victor Echegaray 
zuela). Ptnă in repriza a 14-a, 
pugiliști se aflau la egalitate, 
mul rund. Japonezul atacind 
reușit, - - ■ • ." .
nian, care a fost și numărat?

și-a

(Vene- 
cei doi 

în ulti- 
__  __  decis, a 

să-l domine copios pe argenti-

vocală imediat 
delegației de la 
norul principal 
nez, Franciszek 
moștenit povara 
brului său
Stamm, arată că principala cau
ză a evoluției palide a pugiliști- 
lor săi la Belgrad a fost legată, 
înainte de toate, de prelungirea 
formei de vîrf în timpul turneu
lui pe care lotul reprezentativ de 
box al Poloniei l-a efectuat la 
începutul lunii mai, în S.U.A. în 
căutarea unor explicații oarecum 
salvatoare, antrenorul Kik pare 
să aibă 
mă taie, 
periplul 
polonezi 
jere, în
tate in compania unor debutanți 
și desfășurate pe lungimea a nu
mai trei reprize a cîte două mi
nute.

Analizînd aparițiile „mânuși
lor* poloneze la C.E. de la Bei-

dreptate numai pe ju- 
căei trebuie amintit că 
american al boxerilor 
a cunoscut meciuri le- 

marea majoritate dispu-

grad, ziarul de specialitate „Prze- 
giad Sportowy" din Varșovia 
— în analiza ce o face campio
natelor — pare să se apropie 
foarte mult de adevăr, afirpiind 
că nu turneul în S.U.A. a con
dus la obținerea unor rezultate 
nesatisfăcătoare, pe ringul bel- 
grădean, cit faptul că „...alții au 
muncit mai mult, cu mai multă 
pasiune și perseverență**.

Pomenind, în treacăt, de „criza 
organizatorică și de cadre pe 
eave o traversează boxul polo
nez", editorialul din care am ci
tat mai sus se remarcă prtntr-ua 
ton cumpătat, refuzind sancțiuni 
dictate de mînie sau apreciere 
pripită, socotind că asemenea 
momente sînt absolut firești 
chiar și în evoluția unui spori 
cu atitea succese cum a fost 
boxul polonez. în locul unei cri
tici violente, specialiștii par mai 
puțin preocupați de momentul- 
Belgrad, ei îndreptîndu-și întrea
ga atenție către viitor, către 
anul 1975, find cnoarea de a or
ganiza campionatele continen
tale revine țării lor, mai exact 
orașului Katowice.

„Ce-i răniine de făcut ? — se 
întreabă autorul articolului a- 
mintit din „Przeglad Sportowy". 
Răspunsul urmează : „Toți facto
rii care răspund de boxul nostru 
trebuie să lucreze cu mai multă 
intensitate. Concurența internă 
trebuie să crească, pentru ca 
peste doi ani echipa noastră să 
fie bine pregătită și să nu joa
ce rolul unei cenușărese. Pugi- 
ltștii noștri trebuie să eișttgc în 
tărie, in vitalitate, viteză și con
diție fizică, in așa fel incit cam
pionatele de Ia Katowice să se
mene — din punct de vedere al 
succesului — cu ediția din 1953 
de la Varșovia, (n.r.: 5 medalii 
de aur). Sintem capabili de așa 
ceva ? Cu siguranță !**

Punctul de vedere exprimat 
mai sus pare mai sănătos decit 
orice critică, scutindu-ne de co
mentarii suplimentare

CHELTUIELI OLIMPICE
O parte din fantastica sumă de 310 

milioane dolari, cit vor costa construc
țiile destinate viitoarei Olimpiade de la 
Montreal, au și fost acoperite. Zilele 
trecute, Comitetul de o-rganizare a J.O. 
’76 a semnat contractul de concesiune 
pentru dreptul de difuzare prin tele
viziune a întrecerilor, cu compania ame
ricană ABC. E drept, suma obținută 
astfel nu acoperă nici 5 la sută din to
talul bugetului, fiind echivalentă cu 
13,5 milioane. La aceasta se va adăuga 
insă, cota vărsată de Euroviziune.

Olimpiada costă...

LOC TINERILOR!
Modificări In regulamentul nonagena

rului Wimbledon ! Limita de vîrstă 
scade pentru partielpanții tradiționalu
lui turneu de tenis, de pe courts-urile 
Iui ..All England Club". Fină acum ea 
era de 16 ani minimum, împliniți la t 
ianuarie ai anțilui respectiv disputării 
ediției. Dar, sub litera vechilor legi, 
copilul-minune suedez Bjorn Borg și nu 
mal puțin talentata jucătoare americană 
Jeanne Evert n-ar ii avut acum drept 
de joc.

Decizie ad-hoc : limita de 16 ani tre
buie împlinită pină in ziua startului, 
deci 25 iunie. Beneficiază de această 
fmblinzire a literei regulamentului — 
nota bene — și o a treia participantă, 
englezoaica Linda Mottram.

Istoriografii tenisului notează. totuși, 
că este a doua oară că se tac aseme
nea „dispense" de virstă. Prima este 
datată 18.37 șl fusese acordată toarte 
promițătoarei tenismane britanice Lottie 
Dold (15 ani). Măsura s-a dovedii abso
lut justificată. Lotti,, avea să ciștigc in 
acel an, Wimbledon-ul...

CE FACE BOBBY FISCHER?
Ziarul „New-York Trm«g" publică un 

lung reportaj despre Bobby Fischer și 
ultimele sale proiecte. După ce a obți
nut titlul suprem, campionul mondial 
de șah s-a retras, mai întîi la Passa- 
clena în California și apoi în orașul 
Denver, unde la ora actuală trăiește 
foarte izolat.

Deși inițial anunțase că nu va aș
tepta trei ani pentru a-și pune titlul in 
joc, ci este dispus să dispute chiar de 
trei ori pe an cite un îneci pentru cam
pionatul lumii, sau cel puțin să parti
cipe ].a mari turnee internaționale, iată, 
că acum Fischer — cel atît de iubitor 
de activitate — a devenit solitar și ina
bordabil. El a refuzat recent o propu
nere a firmei „International Hilton*4 de 
a-și pune titlul în joc. în cadrtil unui 
meci organizat la Las Vegas, cu oricare 
dintre șahiștii desemnați de dînsul. 
Bineînțeles, totul pentru o bursă în do
lari foarte consistentă..

Fischer a respins propunerea, cerînd 
—- conform obiceiului — majorarea ono
rariului său. Explicația unei, asemenea 
exagerări, după păreri autorizate, nu 
trebuie căutată în lăcomia sa caracteri
stică pentru bani ci în faptul că ei, pur 
și simplu, nu vrea să joace șah. . .

Cît va dura „pauza44 lui Bobby ? Ni
meni nu știe.

CONCLUZIILE JUSTIȚIEI 
IN „CAZUL JOCHEN RINDT"
La 5 septembrie 1970, austriacul Jochen 

Rindt — care avea să devină campion 
mondial de automobilism post-mortem 
— a decedat in timpul unei probe de 
încercare înaintea cursei pentru Marele 
Pixjmiu, al Italiei, pe circuitul de la 
Monza. Cu o încetineala criticabilă, ma
gi strații milanezi Însărcinați cu ancheta

Jerența de înălțime este 
scoasă in evidență în 
această fotografie și 
nici nu e greu, fiindcă 
tinărul echipier al se
lecționatei ucrainene, 
Nikolai Govorunov, 

măsoară exact 2,14 m!

au făcut abia, acum publice concluziile 
lor. Accidentul s-a datorat — după cum 
menționează dosarul — nu stării de
fectuoase a pistei, ci unui deranjament, 
mecanic la cutia de viteze a mașinii 
lui Rindt.

în acest caz, Colin Chapman, directo
rul tehnic al firmei .Jxitus44, se vede 
inculpat în calitatea sa de responsabil

specialist, fiind acuzat de „omucidere 
involuntară44. De la publicarea conclu
ziilor, agitația în lumea automobilis
mului a. crescut, așteptindu-se de la o 
zi la alta ca șeful uneia dintre cele mai 
renumite firmo europene să fie pus sub 
stare de arest...

COPIIND FOTBALUL...

PROCURAREA BILETELOR LA
NLMERELE IXiRASE l.l 

TRAGEREA TRONOEXPRES DIN 
29 JUNIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.032.804 iei

EXTRAGEREA I : 21 27 11 42 12 17
EXTRAGEREA a II-a : 40 23 6 7 25
Plat.i premiilor va începe în Ca

pitală de la 28 iunie pînă la 4 au
gust 1973 : in țară de la 2 iulie pînă 
la 4 august 1973, inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 

15 IUNIE 1973
EXTRAGEREA I : Cal. 2; 8 va

riante IO»-, a 8.051 lei ; a 3-a : 10.25 
a 6.284 lei : a 4-a : 13.95 a 4.617 tdi ; 
a 5-a . 90.05 a 715 Iei : a 6-a : 167.30 
a 385 Iei.

REPORT CATEGORIA 1 : 203.74-1 
lei

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 
4.10 variante a 37.0.32 lei : B : 3,90 a 
12.276 lei; C: 11,95 a 4.006 lei; D: 
24,95 a 1.919 lei ; E : 74,95 a 639 lei ;

: 270,15 a 177 lei ; X ; 2107,25 a 100 
lei.

Două celebrități ale pistelor de automobilism își fac reapariția intr-o 
cursă de „veterani'1 la l.e Mans: pilotul englez Stirling Moss și mațina sa.

„Atmosfera specifică fotbalului începe 
sa pătrundă cu Încetul și in alte spor
turi" — afirmă ziarele vest-germane a- 
nunțtnd ca numai in cursul sezonului 
actual, cinci cluburi din prima ligă a 
handbalului — și anume Gummersbach. 
Hamburg, Essen. Henningen și Kiel — 
au desfăcut, contractele antrenorilor... 
Gazeta „General Anzeiger» remarcă 
„Măsurile cu care ne-a obișnuit fotbalul 
încep să pătrundă și aci, In lumea mică 
a handbalului. Ar fi de dorit ca această, 
contaminare să fie generală, adică și 
clasa handbalului nostru să se apropie 
de aceea a fotbaliștilor !“.

O asemenea urai-e optimistă nu prea 
este confirmată de campionatul de 
handbal al R.F. Germania, unde rezul
tatele sînt contradictorii, iar meciurile 
nu se ridică Xa o valoare deosebită.

ȘAH Șl ELECTRONICĂ
După turneul internațional de șah de 

la Dortmund, marii maeștri sovietici 
Boris Spasski și Paul Keres au parti- 
cloat la o interesantă experiență care 
avea ca scop testarea valorii unui „ro
bot de șah", pus la punct de Centrul de 
calcul al Universității din Bonn. Spasski 
și Keres și-au învins „adversarul invi
zibil" în 18 și, respectiv, 28 de mutări, 
de unde reiese că, deocamdată, în do
meniul șahului omul este mai puteraid



GOLURI PUȚINE (19) ÎN CELE 8 MECIURI
ALE ETAPEI A XXX-a A DIVIZIEI A

UNIV. CRAIOVA ^4(1)

CRAIOVA, 20 (prin telefon)
Astăzi am avut impresia că ne 

aflăm, oarecum, pe stadionul Steaua 
Roșie diri Belgrad, în urmă cu două 
Băptămint. Intr-un fel, nedezmințițil 
suporteri ai craiovenilor țin ca t 
cu titlul de campioni pe care îl 
teste echipa lor să rea&izeza și 
impresionant salt in clasamentul 
ieriilor. Multe sțeaguri, șepcuțe 
culorile Universității, trompete, 
tregul arsenal clasic al atmosferei 
fotbalistice a fost prezent astăzi pe 
stadionul Central unde s-a Înregis
trat recordul absolut de spectatori al 
sezonului. Sigur că toate acerte lu
cruri de atmosferă caldă care do
vedesc suportul moral pe care Uni
versitatea îl are în publicul local 
nU poate înlătura toate emoțiile 
cestei lupte așa de echilibrate pe 
ultimii metri pentru titlu. Și partida 
de astăzi. încheiată cu o victorie in
discutabilă a gazdelor, i-a făcut pe 
numeroșii suporteri sâ trăiască din 
plin emoțiile acestei întreceri în 
care calculul golaverajului poate să 
intre în funcțiune în ultima etapă.

Craiovenii au început foarte con
vinși și susținut întâlnirea, s-au in
stalat In jumătatea de teren a fero
viarilor clujeni și și-au creat multe 
situații de marcare (minutul 2, Obie
menco ; min. 7, Țarâlungă ; min. 8, 
Obiemenco ; min. 25, Strîmbeanu), 
dar nu e mai puțin adevărat că și 
apărarea echipei antrenată de dr. 
Rădulescu a jucat foarte precis fără 
să comită neregularități, cu depose
dări foarte corecte ; iar de două ori 
contraatacurile oaspeților i-au obli
gat pe apărătorii cratovenl la inter
venții de ultimă oră (min. 10, plon
jon Manta în fața lui Adam, min. 29 
intervenție, in extremis, Bădin la 
Țegean). Cînd presiunea gazdelor 
scăzuse a intervenit, totuși, primul 
lor gol : Marcu a executat o lovitu
ră liberă, indirectă in careu (ob
strucție Vișan la Niță) și BADIN a 
reluat, cu capul, în plasă : 1—0 (min. 
41).

După pauză, Universitatea joaca 
mult mai organizat și are un sfert 
de oră care va decide rezultatul, 
perioadă în care realizează două go- 
luri prin NIȚA (la o greșeală a lui 
Penzes), in min. 51, și prin OBLE- 
MENCQ, autorul unui șut care a

ințiții 
o-qată 

țin- 
un 

ga- cu 
în-

a-

CLUJ 0
U.T.A. 0

CLUJ, 20 (prin telefon)
Un meci lipsit de ambiție, cu rare 

șuturi la poartă și acelea imprecise. 
Atmosfera letargică din .teren s-a

încheiat o frumoasă acțiune a Iul 
Țarălungă (min. 56). Feroviarii răs
pund foarte prompt, și ADAM, cel 
mai incisiv înaintaș clujean reduce 
din handicap printr-o acțiune per
sonală (min. 60). Dincolo, Niță, cel 
mai bun jucător de pe teren, orga
nizează cu multă imaginație șl exac
titate acțiunile echipei lui și craio- 
venii vor ajunge la 4—1 (min. 68)
după o acțiune inițiată de micuțul 
dar tehnicul atacant craiovean și in 
care pasa decisivă a fost trimisă de 
Deselnicu la OBLEMENCO, ajuns 
astfel la golul nr. 21 
acest campionat.

al său

Stadionul Central ;
mos ;. teren, moale, denivelat (a 
plouat înainte de începerea par
tidei) ; spectatori, aproximativ 
45 000. Au marcat BĂDÎN (min. 
41), OBLEMENCO (min. 60 și 68), 
NTȚA (min. 51), respectiv ADAM 
(min. 60 și 82). Raport de cor
nere.: 16—1. Raportul șuturilor 
la poartă : 18—12 (pe spațiul por
ții : 9—5).

UNIVERSITATEA : Manta — 
NICULESCU, BADIN, Sameș, Ve- 
lea — STRLMBEANU, Deselnicu 
— ȚARALUNGA (min. 85 Bălan), 
OBLEMENCO, NIȚA, Marcu (min. 
87 Pană).

C.F.R. : Gadja (min. 71 Mol
dovan) — Lupu, Penzeș, VIȘAN, 
Roman — M. bretan, cojoca- 
RU — Bucur (min. 62 S. Bretan), 
Țegean, ADAM, Petrescu.

A arbitrat : AUREL BENTU
(București) ajutat ia

linie de Ion Rus (Tg. Mureș) șl 
Alex. Parascliiv (București).

Cartonașe galbene.: nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Unievrsita- 

tea — C.F.R. 4—0 (4—0).

timp £ru-

In min. 37 Moldoveanu l-a lansat excelent y>e Leșeanu. Acesta a trecut de fundașii centrali ai Jiului și. pătruns 
în careu a înscris fără drept de apel. Foto : V. BAGEAC

SP. STUDENȚESC 2(1)
JIUL 1(1)

t

cu soarta 
insistă în

Clujenii nu se împacă 
acestui scor categoric, ei 
atac, dar, nu e mai puțin adevărat, 
că golul care va reduce diferența 
la numai două puncte, marcat tot 
de ADAM (min. 82), este mai mult 
opera lui Sameș care a greșit la o 
intervenție în propriul careu. Par
tida se încheie cu atacuri furibunde 
ale craiovenilor Ia poarta lui Moldo
van (care l-a înlocuit pe Gadja), dar 
scorul întâlnirii nu se mai modifică 
și cei aproape 50 000 de suporteri ai 
Universității pleacă mulțumiți pen
tru victoria formației lor și cele 
șase goluri pe care le-au văzut astăzi

Eftimie lONESCU

Parti da de deschidere din cupla
jul bucureștean, care nu mai pre
zenta absolut nici o importanță 
pentru clasament, a debutat cu 
multe minute de joc monotone. 
Foarte rar, jucătorii ajungeau în 
fața porților, atacurile destrămin- 
du-se undeva în apropierea careu
lui de 16 m. Aceste stopuri nu se 
datorau intervențiilor de ultim mo
ment ale apărătorilor ci execuțiilor 
greșite, atunci cînd era vorba de 
pasa decisivă. Abia în min. 23 în
registrăm faza cea mai electrizantă 
la poarta Jiului, creată, paradoxal, 
de fundașul acesteia, Onuțan. Iată 
cum s-au petrecut lucrurile : Leșea
nu a centrat de pe partea dreaptă

MECI DE SLABĂ FACTURĂ
două formații. Ne-am fi așteptat — 
acum la finele campionatului — să 
fi urmărit o întâlnire oarecum echi
librată și de bună factură tehnică 
mai ales că cele două .combatante, 
cunoscîndu-și „soarta", puteau să

Stadionul Municipal; teren bun ; timp frumos : spectatori, aproxi
mativ 2 000. Raport de cornere : 9—1. Raportul șuturilor la poarta : 16—10 
(pe spațiul porții : 6—l).

„U“ CLUJ: ștefan — Ciocan, Pexa (min. 46 Solomon), Matei, CÎM- 
PRANU — Anca, Fanea — L Munteanu (min. 8« Coca)’, Uifăleanu, UCA, 
Barbu.

U.T.A. : Vidac — BISAU, Schep, POJONL Popovici — PETESCU, Do- 
mide (min. 56 Condruc) — Axente (min. 78 Calinin), KUN. Broșovschi. Sima.

A arbitrat M. RIGA ***♦*, ajutat la linie de C. Dtaulescu și 
Gh. Oltean u (toți din București).

Cartonașe galbene : nici unul.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : „U" Cluj — U.T.A. 3—0 (2—0).

transmis și în tribune acolo unde 
cele Cîteva grupuri de spectatori se 
vedeau nevoiți să asiste la jocul în- 
cîlcit, plictisitor, prestat de cele

evolueze relaxat, să practice un joc 
cursiv, cu acțiuni la ambele porți. 
Este adevărat că universitarii au 
dorit mai mult decît adversarii lor

JOC ATRACTIV DOAR DOPA PAUZA...

să obțină victoria, dar degringolada 
din sinul echipei s-a observat și în 
acest ultim joc, cînd jucători ca 
Anca, Uifâleanu sau 'Barbu nu au 
fost în stare să lege mai mult de 
două pase. Arădenii au jucat deschis, 
au acționat mal degajat dar și la ei 
s-a observat criza de. formă prin 
care trec de mai multă vreme. Au 
fost și ocazii de gol. Am putea a- 
minti pe cea din min.. 39 cînd Mun
teanu a recuperat o minge din pi
cioarele lui Pojoni, a pătruns pe 
partea dreaptă a terenului, a centrat 
pe jos și Uifăleahu. singur în careul 
mic a trimis mult peste poartă. Sin
gurul șut mai zdravăn din întreaga 
partidă a fost reușit de Fanea 
(min. 27), cînd Vidac a fost 
într-adevăr întrebuințat serios și. cu 
un reflex uimitor, a respins min
gea. Ar mai fi de menționat și ac
țiunea din min. 45 cînd tot Fanea a 
expediat mingea puternic pe jos și 
l’ojoni a deviat-o în bara transver
sală. Cea. mai mare ocazie de a des
chide scorul au avut-o însă, oaspe
ții prin Kun. scăpat singur pc con
traatac și în clipa în care îl avea 
în față numai pe Ștefan s-a împie
dicat pe punctul de la 11 rn. In 
min. 67, Broșovschi a reluat din vo
leu în stîlpul lateral al porții apă
rată de Ștefan.

în rest, faze confuze, jucători obo
siți cu ochii mai mult la acele cro- 
nometrului...

și Onuțan a reluat cu capul spre pro- 
pria-i poartă, întrebuințindu-1 serios 
pe I. Gabriel. în continuare, reține 
atenția jocul bun făcut de Mul- 
țescu, acuratețea paselor lui, în a- 
dîncime, către Roznai sau Szabados.

In min. 37. Moldovan realizează, 
de la mijlocul terenului, o lansare 
către LEȘEANU și acesta, depășind 
fundașii centrali ai Jiului, șutează, 
din careu, în plasă. Petroșenenii 
reacționează prompt : Urmeș, ajuns 
in fața porții Iui Suciu, șutează 
inofensiv ; bucureșteanul, însă, sca
pă balonul din brațe și SZABA
DOS, atent, aduce egalitatea pe ta
bela de marcaj.

Repriza a doua aparține aproape 
în totalitate studenților, oaspeții a- 
jungînd destul de rar în jumătatea 
de teren a gazdelor. Golul marcat 
de Lucaci (min. 51), cu un excelent 
șut, în urma unui corner scurt exe
cutat de Tănăseșcu, nici pe departe 
nu reflectă superioritatea evidentă 
a echipei antrenată de Gheorghe 
Ola, formație care și-a creat nenu
mărate situații de gol pe acea parte 
unde Lucaci a fost cel mai bun om 
al partidei.

treagă in... priză, care a încercat to
tul, apărîndu-și corect șansele, să 
urce dincolo de ultimele locuri. 
Cu această victorie bucureștenii au 
totalizat 17 puncte cucerite în retur. 
Sesiunea de primăvară a fost absol
vită cu bine. Păcat că au pierdut-o 
pe cea din toamnă.

Stelian TRANDAFIRESCU

SENTIMENTUL OBIECTIVITĂTII
oi sint, deci, 90 de minute. Echipa campioana va fi stabilita dumi
nică, într-un veritabil „cuplaj" de Cupă, în prelungirile Campio
natului.

Duminică vom, ști cine va Juca cu.„ Liverpool șî cine va înfrunta 
pe... Leeds. Amintirea acestor două nume dintr-o urnă internațională po
sibilă nu face decît să accentueze balotajul valoric permanent pe care 
instituirea acestor cupe europene l-a creat în campionatele naționale.

Duminică vom ști dacă tricourile de campioni vor poposi încă o dată 
la Dinamo sau dacă vor flutura, transformindu-se in steaguri, în pre
mieră națională, la Craiova.

în aceste momente, cronicarul încearcă sentimentul deplinei obiec
tivități. Ambele echipe își păstrează șansa, deși Universitatea Craiova 
râmîne, oricum, favorita acestei neașteptate finale.

Duminică vom ști dacă în „Cupa campionilor europeni" ne va re
prezenta o echipă de atac, cu un trio ofensiv în care continuă sa stră
lucească golgeterul Obiemenco și extremele din finalul meciurilor cu 
Albania și R. D. Germană, sau dacă vom porni la drum cu Dinamo, cu 
internaționalii săi eșalonați in toate compartimentele și care au reușit 
acest spectaculos sprint final în primul rind prin efortul unei apărări 
organizate in ultimă instanță, prin mutații originale, și mai ales prin 
curajul de a-l arunca in foc pe juniorul Lucuță.

„Cariera" echipelor noastre campioane în Cupa cea mare a Euro
pei n-a fost niciodată strălucită. Acesta e și motivul pentru care Uni
versitatea Craiova, în eventualitatea în care va reuși victoria finală, va 
porni la drum fără complexe deosebite, chiar dacă în palmaresul lui 
Dinamo stăruie acel prestigios 2—1 și 0—2 cu Internazionale Milano.

Să dorim o echipă de atac ? Să dorim o echipa care șî-a filtrat 
cu răceală iluziile legate de atac ? în momentul de față, nu există 
preferințe. Dinamo a încercat marea lovitură, atunci, la Milano. A fost 
la un pas de victorie. Dar uriașul eșafodaj al „Cupei campionilor" i-a 
stat in cale. Poate că Universitatea Craiova nu va realiza o perfor
manță mai mare, dar ea are dreptul să încerce, cu formula ei mai 
puțin experimentată, dar mai plină de tinerețe.

Desfășurarea acestui campionat, care se încheie cu incandescență, 
în prelungiri, exprimă parcă jocul acesta de replici, în care experiența 
se înfruntă cu tinerețea. Dacă am încerca să simplificăm la modul ma
tematic lunga ecuație a acestui campionat, ne-am da seama că Bucu- 
reștiui a dorit ca titlul de campioană sâ revină Provinciei, iar Provincia 
s-a bătut pentru Capitală. Steaua și Rapid au jucat pentru Universi
tatea Craiova, primind 12 goluri la București, pentru a sugera, de fapt, 
oltenilor, un stil de joc adecvat posibilităților lor, în timp ce Steagul 
roșu s-a bătut pentru Dinamo, mai ales prin acel neașteptat 1—0 la 
Craiova.

Duminică vom cunoaște, deci, echipa campioană. „Meciul" final 
este „arbitrat" de alte două echipe provinciale — U.T.A, și C.F.R. Cluj. 
Primo a trăit aventura cupelor europene. A doua s-a sfiit parcă de 
prilejul unic ce i s-a acordat în acest campionat. „Meciul" final are, 
după cit se pare, șansa de a fi „arbitrat" de două echipe logodite cu 
fair-play-ul. Să-l așteptăm cu sentimentul deplinei obiectivități...

loan CHIRILA

ARMA CONTRAATACULUI S-A DOVEDIT EFICACE
F. C. CONSTANTA 0(0)
DINAMO

*

STEAUA 1(0)
STEAGUL ROȘU 1(0)
Meciul acesta a purtat prea preg

nant amprenta sfîrșitului de sezon, 
mai ales în primele 45 de minute, 
pentru ca puținii spectatori aflați 
aseară în tribune să' se poată de
clara mulțumiți... într-adevăr, de-a- 
bia în minutul "" — ’ 
prima fază mai

42 am înregistrat 
„aprinsă", aceea la

August" ; terenStadionul „23 —.
bun ; timp frumos, nocturna ; 
spectatori, 7 000. Au marcat : 
PESCARU (min. 56), TĂTARU 
(min. 67, din penalty). Raport 
de cornere : 15—1. Raportul șu
turilor la poarta : 14—9 (din care 
pe spațiul porții : 6—5).

STEAUA : Iordache (min. 67
Haidu) — SĂTMĂREANU, Sma- ' 
î-andache, Negrea, hALMAGEA- 
NU — ION ION, Iovănescu — 
Pantea, Tătaru, Răducanu, Voi- 
nea (min. 6o Năstase).

STEAGUL ROȘU i ADAMACHE 
— ANGHELINI. JENEI, NAGHI, 
Hlrlab — PESCARU (min. 76 
Anghel), BALINT — ȘerbănolU, 
Cadar, GHERGHELI, Zotincă.

A arbitrat : ION CIMPEANU
*****, ajutat la tușe de T. 
Gaboș șl A. Pop (toți din Cluj).

Cartonașe galbene : iovănescu. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeu] Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steaua —

Steagul roșu 3—2 (0—1).

care fundașul brașovean Anghelini 
a ratat cea mai mare ocazie de gol 
a meciului, o ocazie prelungită, de 
altfel, pentru că — în continuarea 
aceleiași acțiuni — deschiderea sco
rului a mai stat și în gheata lui 
Ghergheli și Pescaru... Pînă atunci, 
joc destul de lent, cu puține faze 
dinamice, cu neînsemnate solicitări 
ale portarilor. Din cînd în 
partida, este drept, s-a mai 
mat, (ca în min. 14, cînd Răducanu

cînd 
ani-

a ratat preluarea unei certări de la 
Pantea și în min. 25 cînd Șerbă- 
noiu a trimis cu capul peste poar
ta goală), dar jocul a fost departe 
de așteptări. $i aceasta, pentru că 
brașovenii au practicat un fotbal 
economic, cu prea puțină pondere 
pe atac 
furi de 
zați în 
Steaua 
care o , 
care, necîștigînd decît un meci, în 
întreg returul campionatului, era de 
presupus că va forța o victorie a- 
cum în ceasul al 12-lea...

A doua parte a jocului a fost 
însă mai bună. Steagul roșu a în
ceput să practice un joc mai com
plet, remareîndu-se la oaspeți un 
bun control al balonului, precizie 
în pase, o facilitate a demarcări
lor. Ca urmare, oaspeții au reușit 
să ia conducerea în min. 56 : Gher
gheli a șutat din marginea careu
lui, Iordache n-a putut să rețină 
mingea care s-a îndreptat spre linia 
de fund și Pescaru, dintr-un unghi 
foarte inebis, a reușit să trimită cu 
abilitate balonul in plasă. Riposta 
bucureștenilor a fost destul de vi
guroasă, dar inexperiența unor ju
cători tineri ca Ion Ion, Iovănescu. 
Răducanu nu i-a putut conferi și 
luciditatea de care era nevoie pen
tru străpungerea unei apărări solide 
și stăpînind bine armele organizării 
defensive. De altfel, egalarea nu 
s-a putut produce în urma unei ac
țiuni de joc ci ca urmare a unei lo
vituri de la 11 metri, transformată 
precis de Tătaru și acordată ca 
sancțiune a unui fault in careu co
mis asupra aceluiași jucător.

Pînă la sfirșitul partidei, milita
rii au atacat mai mult, dar „stega
rii", echipă tehnică și matură, n-au 
părut deloe complexați în fața ela
nului și partida s-a încheiat echi
tabil...

(de altfel, ambele lor vic
ieri sînt jucători speciali- 
mijlocul terenului) iar 

n-a atacat cu vigoarea pe 
așteptam de la o echipă

Radu URZICEANU

Gheorghe NERTEA

IERI, IN DIVIZIA B
BUCUREȘTIMETALUL

ȘTIINȚA BACAU 3—0 (2—0). 
cătorii Metalului au obținut 
victorie logică. După o prima 
priză reușită — marcată, de ieșiri 
frumoase din apărare,. de atacuri 
în viteza, cu schimbări rapide -de 
locuri și direcție, care au 
1« tțiBdrierea a dăuă goluri 
țări GeorgeSCUs miți, 23, și

Ju
ri 

re-

dus 
(au- 
Ne-

delcu min. 26) — bucureștenii au 
scăzut ritmul, permițînd oaspe
ților să construiască mai mult, 
însă fără orizont. în ultimele 20 
de minute, Metalul preia, din nou, 
inițiativa, dar Georgescu (min. 72 
și 78) și Profir (min. 74) trimit 
balonul pe lingă bară. în min. 83, 
însă; la o centrare înapoi a 
Rădoi, Georgescu înscrie 
tr-un șut sec de la, 18 m.
3—0 și Metalul e lidera seriei I, 
cel puțin pînă duminică.

A arbitrat satisfăcător N. Mo- 
goroașe (Craiova). (G. R.).

lui 
prin- 
Deci,

Stadionul „23 August “ ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 5 000. Au marcat 
LEȘEANU (min. 37), SZABADOS 
(min. 38). LUCACI (min. 51). Ra
port de coriiere : 10—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 28~.11
spațiul porții : 9—3).

SPORTUL STUDENȚESC : 
ciu 
Sandu, MANEA 
cir] an 
(min.
LUCACI.

JIUL : 
TONCA,

(pe

Su
ia. 

Cio- 
Ionescu 

Moldoveanu,

Tănăsescu, KRAUS, 
Chlhaia, 
Oct. “— Leșeanu,

40 Culda),

I. Gabriel
STOCKER, Dodu

Gabriel (min. 53 Luca),
ȚESCU — Urmeș, Roznai, 
bados, Naidin.

Â arbitrat M. ROTARU
★ ajutat la linie de
Manole (Constanța) șl I. i 
(Iași).

Cartonașe galbene : nici unul. 
Cartonașe roșii : nici unul. 
Trofeul petschovschi : io.
La tineret-rezerve : Sportul stu

dențesc — Jiul 3—0 (2—0).

Onuțan,
— S. 
MUL-

Sza-

(Iași) 
: Gh. 
Ciolan

Repetăm, partida n-a fost chiar 
atît de antrenantă. în fond, în acest 
joc nici nu puteam pretinde mai 
mult de la o echipă ca Sportul stu
dențesc care a stat o primăvară în-

CONSTANTA, 20 (prin telefon)
Cele două echipe au oferit, așa cum 

ne așteptam, o partidă de mare luptă, 
dramatică, dar disputată, îndeosebi 
în primele 45 de minute, lucru mai 
puțin de înțeles și de acceptat — 
îtr-o notă de accentuată tensiune care 
s-a transmis și în tribune.

Pentru a înlătura orice speculații 
sau suspiciuni constăntenii s-au ară
tat încă de la începutul jocului de
ciși să fructifice șansele lor de vic
torie. Stăruința lor (devenită poate, 
chiar, o obsesie) nu s-a putut mate
rializa, atît din cauza unor slăbiciuni 
proprii, cît și a replicii deosebit de 
dîrze date de adversar. Gazdele au 
avut în majoritatea timpului inițiativa 
mai cu seamă după pauză — cînd, 
paradoxal, au evoluat în numai 10 
oameni, prin eliminarea lui Ghirca — 
însă dominarea lor cam confuză, lip
sită de luciditatea necesară și mar
cată de o inexplicabilă nervozitate 
nu s-a soldat cu efectul scontat pe 
tabela de marcaj.

Dinamoviștîi, in schimb, s-au arătat 
mai calmi, mai ordonați șj mai siguri 
în joc, ceea ce a contat foarte 
în obținerea victoriei. Ei și-au 
rit apărarea prin retragerea lui Săt- 
măreanu II pe linia fundașilor cen
trali, dar nu s-au limitat la un joc 
defensiv (ceea ce nici nu le-ar fi fo
losit prea mult) și au folosit cu efi
ciență arma contraatacului, pe care 
au arătat încă odată, că o stăpînesr 
destul de bine .De altfel, la un astfel 
de contraatac, au reușit să înscrie și 
unicul gol al partidei i Lucescu s-a

lansat pe partea dreaptă, a centrat 
în apropierea careului de 16 m, min
gea a ajuns la R. NUNWEILLER, care 
a șutat odată și, apoi, (balonul reve- 
nindu-i de la adversar) încă odată, 
a doua oară deschizînd scorul. La 
centrarea lui Lucescu .arbitrul de li
nie V. Pîrvescu 
ofsaid discutabil 
nerînd astfel un

a semnalizat un 
la Dumitrache, ge- 
val de proteste ve-

Valentin Stănescu (care a chemat la 
ordine echipele, prin căpitanii aces
tora) a dus în bună măsură la cal
marea jocului în ultimele 45 de mi
nute, momentele de nervozitate și de 
tensiune fiind acum mai rare.

Rămași în 10 oameni, constănțenii 
au continuat să dețină și chiar să 
accentueze, progresiv, superioritatea în 
jocul de cîmp, au dominat cu tot mai

Stadionul fel Mal" ; teren moale ; vreme închisă ; spectatori, aproxima- 
tiv 14 COO. A .marcat : RADU NUNWEILLER (min. 16). Raport de cornere : 13— 
3. Raportul șuturilor la poartă : 17—0 (pe spațiul porții : 5—4).

F. C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Ghirca, Antonescu. BÂLOSU, 
— I. Constantinescu, Oprea (min. 56 Mihu) — Tăhase, MĂRCULESCU, 
man (min. 69 Negoescu), TURCU.

DINAMO : CAVAI — G. Sandu. DOBRAU, DINU, LUCUȚA — 
MÂREANU H, R. NUNWEILLER — Lucescu, Moldovan, Dumitrache 
81 Sălceanu), FI. Dumitrescu.

A arbitrat TR. MOARCĂȘ (Brașov) ★, ajutat la linie de Em.
Păunescu (Vaslui) și V. Pîrvescu (Buzău).

Cartonașe galbene : Ghirca, Dobrău.
Cartonașe ro-șii : Ghirca.
Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : F. C. Constanța — Dinamo 0—1 (0—0) (meciul s-a 

jucat în ziua de 20 mai).

Nistor 
Cara-

SAT- 
. anin.

mult 
întă-

hemerite din partea jucătorilor con- 
stănțeni și a spectatorilor (de la tri
buna a Il-a s-a aruncat chiar și cu o 
sticlă în teren). In aceste împreju
rări, arbitrul Moarcăș — care, după 
consultarea cu colegul său de linie, 
a validat totuși golul — a arătat car
tonașul galben fundașului Ghirca (pe 
care apoi l-a și eliminat înainte de 
pauză, pentru un fault asupra lui R. 
Nunweiller, aflat fără balon). Inter
venția energică din pauza meciului 
a observatorului federal, antrenorul

multă insistență și au fost mai pe
riculoși în atac, dar au și ratat si
tuații clare de gol, îndeosebi prin. 
Mărculescu în min. 6), 66 ,<șut res
pins de Cavai în bară) si 83. Oaspeții 
au mai avut și ei, la un nou contra
atac, în min. 78, o situație foarte 
bună : Lucescu a scăpat singur în 
careul advers, Ștefănescu a ieșit cu
rajos la blocaj șl mingea a ajuns la 
Moldovan care a șutat peste poartă.

Constantin FIRANESCU

0 SUITĂ DE OCAZII RATATE

RAPID
DOAR 0 REPRIZA MAI BUNA...

BACAU, 20 (prin telefon)
Dominare absolută a echipei bă

căuane în prima repriză.;Sub impui -

tn repriza secundă, contraatacurile 
echipei giuleștene continuă, dar bă
căuanii nu mai joacă în atac cu ace
lași aplomb. In 
trage în brațele

Stadionul „23 August ; teren excelent ; timp bun ;

F. C. ARGEȘ_ _ _ ■ _ _ ■ W)
C.S.M. REȘIȚA 0(0]

min. 62, Năsturescu 
lui Ghiță, iar în

„ . . spectatori, aproxi
mativ 13 000. Au marcat: DEMBROVSCHI (min. 26). BALUȚA (min. 35). BOC 
(min. 40 — din 11 m). Raport de cornere : 12—4. Raportul șuturilor la poartă : 
22—8 (pe spațiul porții : 11—3).

S. C. BACAU : GHIȚĂ — Mioc, Catargiu, Velicu, Margasoiu — HRIȚCU, 
DUȚAN — PANA, DEMBROVSCHI. Enescu (min. 70 Florea). Băluță.

RAPID : RADUCANU — Pop, BOC, FL. MARIN, Codrca — Rotaru. M. 
STELIAN •*' Năsturescu (min. 82 Tal), Dumitriu II (min. 75 Codreanu), Neagu, 
Petreanu.

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mane) ajutat slab la linie de
I. Chili bar (Pitești) și Z. Szecsei (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : Codrea.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Rapid 2—1 (1—1).

șurile lui Duțan și Dembrovschi, 
S. .C. Bacău, se dezlănțuie și. în min. 
19 și 23, Enescu are două excelente 
ocazii de a înscrie (la ultima dintre 
ele' balonul . lovind rădăcina barei). 
Trei minute mai tîrziu, DEMBROV-. 
SCHI își potrivește liniștit balonul, la 
20—22 m de poartă, și apoi șutează 
surprinzător, foarte puternic și min
gea se duce exact la .vinciul barelor; 
1—0. Rapidul joacă grupat in apăra
re, dar de aici pleacă spre atac doar 
cu mingi la întâmplare, la angaja
ment, spre < Neagu și Năsturescu. în 
min. 35, Dutan. centrează în fața 
porții adverse. Enescu și, apoi. Pop 
ratează intercepția, permițindu-i lui 
BĂLUȚĂ să șuteze și să înscrie din 
colțul careului mic. Oaspeții vor re
duce din handicap cinci minute mai 
tîrziu, cînd, la o centrare a lui Năs
turescu. Mioc comite hent în careu, 
după părerea noastră involuntar. Lo
vitura de la 11 m este transfor
mată cu mult singe rece de BOC.

CEAHLÂUL piatra neamț 
— CHIMIA RM. V1LCEA 3—1 
(1—0). Un joc frumos, în special 
în prima repriză, desfășurat în- 
tr-o notă de perfectă sportivita
te. Gazdele au dominat mai mult, 
concretizîndu-și superioritatea prin 
golurile marcate de Mustață (min. 
24, din 11 m și min. 56) și leneși 
(min. 80). Pentru oaspeți a înscris 
Iordache (min. 79). Foarte bun ar
bitrajul bucureșteănului C. Ni- 
culescu. (C. NEMȚEANU — coresp.)

min. 65, Boc centrează în careu, M. 
Stelian — venit în viteză din urmă 
— deviază cu genunchiul în plasă,

dar arbitrul Andereo nu acordă go
lul, la semnalizarea eronată a tu- 
șierului I. Chilibar ! Trei minute mai 
tîrziu, Dumitriu II scapă singur, îi 
driblează pe Ghiță, apoi îl așteaptă 
să reintre în poartă pentru 
să tragă pe lingă bară !

Ocaziile — foarte mari — se 
ced în următoarele minute de __ _ 
poartă la alta. Velicu și apoi Neagu 
nu ajung balonul în faze clare de 
gol, Hrițcu trage de la 10 m în Ră
ducanu. în min. 76, portarul rapi- 
dist se opune de două ori : prima 
oară, căzut, îl contrează cu palma 
pe Pană, apoi îl blochează pe Flo- 
rea. după care îi reține piciorul 
înaintașului băcăuan. Arbitrul închi
de ochii, probabil în • compensație... 
Portarul echipei noastre naționale 
reușește un tur de forță, cu trei mi
nute înainte de final, la două suituri 
consecutive ale lui Dembrovschi și 
Pană, la u-Itimul respingînd cu pi
ciorul, din cădere...

ca...
suc- 
la o

Dumitru GRAUR

PITEȘTI, 20 (prin telefon)
Deși la limită, victoria realizată 

de piteșteni este rodul risipei de 
energie făcută de întreaga formație 
de-a lungul celor 90 de minute. 
Elevii lui Halagian au trebuit să a- 
pele.ze la cunoștințele lor tehnico- 
tactice ca să poată înclina balanța 
în favoarea lor, deoarece partenerii 
lor de întrecere n-au renunțat în 
nici un moment la luptă, dînd o 
replică viguroasă. Din această cau
ză în prima repriză pe alocuri spi
ritele au 
calmarea 
a arătat 
Popescu, 
gescu.

La începutul întâlnirii, ritmul jo
cului a fost destul de vioi, fazele 
ofensive au alternat de la o poartă 
la cealaltă. Reșițenii au fost primii

fost mai agitate și pentru 
lor conducătorul partidei 
cartonașul .galben lui M. 
Atodiresei și Dudu Geor-

A. S. A. ’2(1)
PETROlUL 1(D

TG. MUREȘ, 20
Abia

Bîrsan 
șan a 
șut al 
tănoiu

(prin telefon) 
arbitrul .
partidei și Mure- 
scorul cu primul 
într-adevăr, Sul-

Grigorefluierase 
începutul 
și deschis 
meciului!

a pornit pe stânga, i-a trimis 
mingea lui .Mureșan, acesta a trecut 
în dribling, ca la antrenament, prin
tre jaloane (a se citi Toader, Mler- 
luț șl Dincuță), a urmat un șut cu 
stîngul din unghi „imposibil" și Mi
hai lonescu a scos balonul din plasă. 
Golul avea să liniștească 
moment această partidă care

Stadionul „23 August" ;

pentru 
a în-

7# 
care au ratat deschiderea scorului' 
în min. 13, cînd Szilaghi a întîrziat 
să șuteze și . Barbu a rezolvat situa
ția critică. Treptat, treptat piteștenii 
au pus stăpînire pe joc, iar Dobrin 
și-a servit excelent coechipierii, cro
ind faze spectaculoase. In min. 30, 
Ia o pasă excelentă a decarului pi- 
teștean, Roșu a trimis balonul in 
plasă peste portarul Ilieș, care îi 
ieșise in întâmpinare, înscriind ast
fel unicul gol al partidei. În min. 
36, după executarea unei lovituri 
libere, Dudu Georgescu a fost la 
un pas de a egala, întârziind, insă, 
cu o fracțiune de secundă, balonul 
a trecut alături de poartă. în min. 
41 a fost rîndul lui Szilaghi să luf- 
teze și să irosească posibilitatea de 
a egala.

In repriza secundă, gazdele s-au 
impus în jocul de cîmp, dar au 
greșit de nenumărate ori la fina
lizarea atacurilor. Așa s-a întâmplat 
în min. “ - - -
balonul 
jucător, 
în bară 
viei s-a 
tiv ca balonul să treacă linia porții 
la șuturile lui Troi. In finalul întîl
nirii, în urma introducerii lui Nea
gu în linia de înaintare, reșițenii au 
acționat mai viguros, dar, toate do
rințele lor de a restabili egalitatea 
s-au năruit în fata „zidului* de ne
pătruns, făcut de Vlad, Barbu și 
Olteanu.

63, cînd Roșu a expediat 
pe lingă poartă și același 
în min. 74, a trimis mingea 
! După 4 minute, George- 
opus de două ori consecu-

MAI GREU DEClT SE AȘTEPTA!
fel, acesta din urmă avea să aducă 
egalarea, fructificînd 
dreapta expediată de Ion Constantin. 
La faza golului, 
lcjși era absent.

După pauză, 
faulturile „curg" 
arbitrul Grigore 
departe de fază , _ _  .
juste decizii, contribuind la enerva
rea jucătorilor. Notăm .astfel, cîteva 
dueluri lipsite de sportivitate între 
Mureșan — Gruber, Rădulescu — Ispir, 
Caniăro — Ion Constantin. Am no
tat în carnetul nostru și nervozitatea 
iui Mihai lonescu care, în cîteva 
rînduri, a protestat la deciziile arbi
trilor Grigore Bîrsan și I. Dancu. 
Astfel, fotbalul a lipsit în bună mă
sură, execuțiile tehnice 
fiind foarte rare și de aceea go
lul înscris, în min. 60,

cheiat campionatul la Tg. Mureș, 
tn continuare, tot militarii au ini
țiativa și, în min. 4, Naghi expedia
ză un foarte frumos voleu apărat 
cu greutate de Mihai lonescu. A.S.A. 
se menține in atac, iar în momentele 
în care Petrolul încearcă să lege 
cîteva pase echipa oaspete este sur
prinsă in ofsaid. Și de abia în min. 
18 notăm primul șut spre poartă al 
ploieștenilor. Dar A.S.A. nu cedează 
inițiativa. Jucătorii mureșeni, însă, 
mult prea siguri de avansul luat, ne
glijează 
liștilor,

rapidele extreme ale petro- 
Pisău și Moldovan. De alt-

timp foarte frumos ; specta- 
(min. 2). NAGHI (min. 60)
Raport de cornere : 6—2.

Stadionul „23 August" ; teren foarte bun ; 
tori, aproximativ 12 000. AU marcat MUREȘAN 
pentru A.S.A., respectiv MOLDOVAN (min. 45). 
Raportul suturilor la poartă : 10—6 (pe spațiul porții : 6—3).
• A.S.A. : Nagel — Szollosi, UNCHIAȘ (min. 73 Kiss), ISPIR, Czako —
Varodi. Boloni — CANIARO, Naghi. MUREȘAN, SULTĂNOIU.

PETROLUL : M. lonescu — Toader. Mlerluț (min. 37 Tudorie), CIUPITE, 
Gruber — DÎNCUTA, Crlngașu — Pisău, I. CONSTANTIN, Oprișan (min. 67 
Rădulescu), MOLDOVAN. „ .

A arbitrat GR. BÎRSAN (Galați) *♦**, ajutat la lime de N. Hainea 
(BtrIad) șl I. Dancu (București).

Cartonașe galbene : Gruber și Dincuță.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeu) Petschovschj : iO.
La tîneret-rezerva : A.S.A. — Petrolul 3—2 (3—1).

o pasă de pe
ca și. la altele, Szol-
jăcul se înăsprește, 
de o parte și de alta, 
Bîrsan este, uneori, 
și nu dă cele mai

aplaudate
de Naghi, 

printr-o splendidă „foarfecă" pe spa
te,a fost ca o... oază într-un deșert 
Petroliștii au protestat, dar valabili
tatea golului era incontestabilă. Pasa 
a pornit de la Szollosi, a ajuns la 
Sultănoiu care, cu capul., a prelungit 
la Naghi și acesta a adus avantajul 
echipei sale.

Mircea TUDORAN

Pompiliu VINTILA

Stadionul 1 Mal ; teren excelent; 
timp noros ; spectatori, apro
ximativ 12 000. A marcat s ROȘU 
(min. 30). Raport de cornere : 
10—1. Raportul șuturilor la poar- 

porțil.:

(min. 30).

ta s 21—1 (pe spațiul 
8—4).

F. C. AKGEȘ : Arida — Oltea
na, BARBU, VLAD, Nedelcu — 
MUSTAȚEA, M. Popescu — TROI, 
DOBRIN, ROȘU, Cassal.

C.S.M. s ILIEȘ — Rednic, CEOK- 
GEVICI, Kiss, Kafka — PUȘCAȘ, 
Em. Dumitru — ATODIRESEI, 
Silaghi (min. 6n Neagu), D. 
Georgescu (min. 80 Roșea), Fto- 
rea.

A arbitrat AL. PtRVU (Bucu
rești) **, ajutat la linie

de Gh. Vereș și I. Constantin 
(ambii din Cluj).
cartonașe galbene ; M. Popes

cu. Atodiresei, Dudu Georgescu.
Cartonașe roșii : nici unul.
Trofeul Petschovschi s 10.
La tineret-rezerve : F. C. Ar

geș — C.S.M. Reșița 2-2 (1—0).

■k.
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