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Hotărirea de partid și planurile de măsuri elaborate generează 

energii și initiative noi

îl JKH IWA-UN SUFLU NOU 
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

Dl MASĂ Șl DE railDUMAAIA

PLUSURI Șl MINUSURI 
IN ACȚIUNILE DE MASA

Brăila, județ ce cunoaște o conti
nuă și rapidă ascensiune pe plan e- 
conomic și social, cu tradiție pe 
tărîmul sportului, face noi 'pași im
portanți pe drumul dezvoltării acestei 
activități, atît în ceea ce privește 
atragerea maselor în practicarea 
exercițiului fizic cit și în ridicarea 
performanței. Este evident interesul 
ce există aici în jurul activității de 
educație fizică și sport, recunoscută 
unanim nu numai ca utilă și necesa
ră dar, mai mult chiar, indispensabi
lă; Documentul de partid adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a insuflat tuturor ce
lor apropiați sportului noi energii, 
mai multă hotărîre în acțiune, dorința 
fermă de a face saltul calitativ cerut. 
Iar plenara Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport — desfă
șurată cu mai bine de o lună In 
urmă — a avut darul să elaboreze 
un plan de acțiune bine chibzuit, să 
stabilească măsurile practice pentru 
înfăptuirea sarcinilor majore privind 
dezvoltarea sportului în țara noastră, 
atragerea maselor într-o activitate 
organizată și continuă.

UN BILANȚ REALIST Șl UN 
PAS HOTĂRÎT

Fără îndoială că sportul, de masă 
sau de performanță, nu s-a simțit ni
ciodată un... străin pe meleagurile 
brăilene. Oameni și fapte au legat 
trainice tradiții aici, unde luptele, 
ciclismul', fotbalul și, mai ales, boxul 
au creat mereu trepte trainice spre 
marea performanță. Și totuși, oame
nilor cu responsabilități în acest do
meniu de activitate nu le-a fost tea
mă să recunoască Ia apariția Hotărî- 
rii de partid (cităm din cuvîntul 
actualului prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., Ion Diacomatu) că „...rea
lizările noastre nu sînt pe măsura po
sibilităților și tradițiilor locale, a po
tențialului uman de care dispunem". 
Plenara C.J.E.F.S., la care au luat 
parte tov. Dumitru Bălan, priim-se- 
cretar al Comitetului județean al 
P.C.R., alți factori de răspundere din 
organele locale de partid și de stat, 
reprezentanți ai C.N.E.F.S., a plecat 
tocmai de la acest adevăr recunoscut, 
investigînd resursele nevalorificate, 
criticînd metodele de muncă rămase 

La Costinești, după lecții îndelungate pe uscat, primele tentative de înot în apa mării. Foto

în urmă și elaborind un precis plan 
de acțiune, menit să ducă la înfăptui
rea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.K. 
Nimeni n-a ocolit faptul că se mai 
manifestă o doză de formalism și bi
rocrație pe filiera organelor locale ce 
răspund de activitatea sportivă, _ in
disciplină în asociații și cluburi, o 
oarecare lâncezeală a comisiilor pe 
ramură de sport și o insuficientă 
preocupare pentru amenajarea baze
lor sportive, îndeosebi cele simple, 
fără mari investiții și fonduri de la 
„centru", pe care multe asociații le 
așteaptă... pe tavă. S-a apreciat a fi 
ca imperios necesară în această di
recție activizarea consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale în 
dezvoltarea bazei materiale a sportu
lui brăilean, întărirea responsabili
tății factorilor implicați în îndeplini
rea bogatului plan de acțiune stabilit 
de plenară. La rîndul său, biroul co
mitetului județean de partid a întoc
mit un plan de măsuri privind dez
voltarea sportului în județ.

EVIDENT, EXISTA UN CLIMAT 
NOU, PROPICE UNOR 

REZULTATE BUNE
Nu vom face o afirmație de circum

stanță spunând că în sportul brăi
lean s-a instaurat un climat nou, de 
muncă mai entuziastă, cu lărgirea 
considerabilă a ariei de activități 
pentru atragerea unei mase mai largi 
de oameni ai muncii — îndeosebi ti
neri — în practicarea organizată și 
continuă a exercițillor fizice. Bună
oară, gimnastica de înviorare se des
fășoară în toate internatele școlare, 
cu participarea a aproximativ 6 000 
de elevi. Gimnastica zilnică s-a intro
dus, în anul școlar recent încheiat, 
în 208 unități, iar pentru început, 15 
clase și-au ținut orele de educație fi
zică la bazinul de înot, unde apro
ximativ 1 000 de copii au învățat să 
înoate. Turismul, drumeția, ca să ră- 
mînem tot în aria sportului școlar, 
au găsit un larg ecou în rîndurile a 
peste 32 000 de elevi, participanți la 
827 de acțiuni, după cum în 157 de 
școli au avut loc campionate ale a-

Ccnstantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

BUCUREȘTI
FESTIVITATE LA ȘCOALA 

SPORTIVĂ 2
Duminică, de la ora 17. Școala 

sportivă nr. 2 din București își va 
încheia, printr-o festivitate, activi
tatea pe anul 1972/1973. Cu acest 
prilej, la bazinul Obor (proprieta
tea școlii), vor avea loc demonstra
ții de înot, gimnastică sportivă și 
modernă, precum și întreceri de 
judo. în același timp, comitetul de 
părinți al școlii și inspectoratul șco
lar al municipiului și al sectorului 
vor răsplăti cu diplome și premii 
pe elevii merituoși...

GALATI
ACȚIUNI RATATE...

în ultima vreme, numeroși tineri 
din municipiu și județ au luat 
parte la însuflețite întreceri spor
tive de masă, în general bine or
ganizate. Sînt însă de semnalat — 
în materie de organizare — și u- 
nele minusuri. De pildă, sîmbăta 
trecută pe faleza gălățeană ur
ma să se desfășoare „Crosul va
canței" rezervat elevilor. întrecerea 
n-a avut loc. Și tot în aceeași zi, 
pe stadionul „Dunărea'1 a fost pro
gramată o serbare cultural-sportivă, 
sub egida Consiliului sindicatelor 
de pe platforma Combinatului si
derurgic. In realitate, organizatorii 
n-au oferit decît un simulacru, care 
a compromis acțiunea : 12 jucător» 
de Oină, 8 boxeri și cam atît la

RUTIERUL POLONEZ SZEKCINSKI -
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ 

A „CUPEI
BACĂU, 21 (prin telefon). Orașul 

Bacău, gazda tuturor plecărilor și 
sosirilor în etapele ediției a XVIII-a 
a „Cupei Voința", a dovedit mult 
interes față de această competiție 
ciclistă, oferind sportivilor, ca și 
întregii caravane cicliste, o primi
re plină de afecțiune. în preajma 
locului de start, amplasat în plin 
centrul orașului. între monumen
talul hotel Decebal și frumoasa 
clădire a Casei de cultură, a fost 
montată o. tribună de unde să se 
poată urmări mai bine lupta cicliș
tilor în fînalurile de etapă. 

capitolul sport. Ce se poate spune 
de o asemenea organizare ? (T. SI- 
RIOPOL).

CU RUCSACUL Si CORTUL 
PE DRUMURI DE MUNTE

Semnalăm o frumoasă inițiativă 
a profesorilor de educție fizică Eu
genia și Mircea Negulescu : orga
nizarea unei drumeții de 14 zile, 
prin munții Ciucaș, cu înoptarea în 
corturi și cu autogospodărire. Cei 
doi profesori, care nu sînt la prima 
lor acțiune de acest fel, vor aco
peri un circuit pe traseul București 
— Mineciu Ungureni — cabana Ciu
caș — Brașov — Predeal — Bucu
rești.

Participă elevi și eleve de frunte 
de la Școala generală nr. 122 și 
Liceul „Alexandru Sahia".

BAIA MARE 
ÎNTRE REALITATE Șl 

FICȚIUNE...

în localitate urma să aibă loc 
faza de zonă a campionatului re
publican de atletism pentru copii, 
categoria a II-a. Dar din cei 80 de 
miniatleți anunțați, la întreceri au 
participat doar 37, iar din cele 13 
județe calificate, unele au absen
tat (Bistrița-Năsăud, Harghita, Hu
nedoara și Sibiu), în timp ce altele 
au trimis — simbolic — cîte un 
reprezentant : Alba, Cluj și Sălaj... 
(R. C. POP).

VOINȚA"
în sfîrșit, joi, înaintea plecării în 

prima etapă, alături de cîteva mii 
de băcăuani, am asistat la o fru
moasă festivitate inaugurală a com
petiției. Cicliștilor li s-au oferit 
flori, fanfara Casei de cultură a 
intonat marșuri.

79 de cicliști din patru țări, re
prezentând 15 cluburi și asociații 
sportive, au plecat să-și dispute în
tâietatea într-o etapă de 144 de ki
lometri. Chiar după primii kilome
tri, avem satisfacția să înregistrăm 
o tentativă de evadare întreprinsă 
de un alergător român: Ferfelea. 
de la clubul Steaua. încercarea a- 
cestuia, bineînțeles, eșuează, însă 
el are meritul de a fi declanșat e- 
nergiile plutonului. Din grupul ma
siv țîșnește Camer, u.n alt reprezen
tant al Stelei. Și cum băieții sînt 
dezlănțuiți, acestuia i se alătură 
alți temerari printre care 10 ro
mâni și 4 străini (doi din R.F.G. 
și doi din Polonia). Acest grup, al
cătuit în genere din alergători ti
neri, rulează fără menajamente și, 
în scurt timp, își creează un avans 
de aproape două minute față de 
urmăritori. Același avans îl găsim 
și la trecerea prin Piatra Neamț, 
unde bătălia la sprint este cîștigată 
de polonezul Szekcinski, ca mai 
apoi să și-l mărească la trei mi
nute, Ia trecerea prin Roman, unde 
din nou sprintul este cîștigat de 
rutierul polonez.

S-au parcurs 102 km, iar pînă la 
Bacău, la sosire, mai sînt doar 42. 
Cei din spate, se alertează, in 
sfîrșit. începe o îndrăcită cursă de 
urmărire, dar fugarii nu mai pot fi 
ajunși. Pe străzile Bacăului, grupul 
fruntaș intră în trombă, încep hăr
țuielile și iată-1 din nou pe polo
nezul Szekcinski învingător.

CLASAMENT : 1. Szekcinski
(Start Polonia) 3h 29:40; 2. Menne

Apărarea dișiamovistă respinge. încă un atac al constantinilor. în imagine, mijlocașul Sătmăreanu 11 — de fapt 
un al cincilea fundaș — cîștlgă duelul cu Mărculescu (tricou, de culoare închisă).

Foto : M. RADULESCU — Constanța /

FINALUL SEZONULUI DE FOTBAL

CAMPIONATUL PREDĂ ȘTAFETA... CUPEI!
® ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A, O „RUNDĂ“ LINIȘTITĂ ® DUMINICĂ VOM 

CUNOAȘTE CAMPIOANA, ÎN TIMP CE „CUPA“ PROGRAMEAZĂ SFERTURILE 
DE FINALĂ @ 0 PROPUNERE REFERITOARE LA ARBITRII CARE VOR CONDUCE

MECIURILE DE LA ARAD Șl BUCUREȘTI

Așadar, miercuri s-a consumat 
ultima etapă a campionatului Divi
ziei A la fotbal, ediția 1972—1973. 
Și, totuși, ca să aflăm cine va fi 
campioană, trebuie să mai așteptăm 
cîteva zile. Așa i-a fost dat aces
tui campionat, să atragă Atenția iu
bitorilor de fotbal pînă la consu
marea ultimului său minut de joc. 
Dacă valoarea în sine a fotbalului 
practicat a fost și rămîne discuta
bilă, de ce s-o ocolim, pe alocuri,

JANUSZ SZEKCINSKI
Foto: V. BOGDĂNEȚ-Baeău 

(Diiseldorf — R.F.G.), 3. Dolofan 
(Steaua), 4. Pssacki (Start Polonia), 
5. Murineanu (Dinamo), 6. Imbuzan 
(C.S.M. Cluj), 7. Dulgheru (Voința 
Ploiești), 8. Camer (Steaua), 9. Ker- 
tesz (C.S.M. Cluj), 10. Cernea (O- 
limpia), toți același timp.

Vineri (n.r. astăzi) au loc două 
etape : dimineața, etapa a II-a, 30 
km. contracronometru, iar după- 
amiază, a III-a (Bacău — munici
piul Gh. Gneorghiu-Dej — Dealul 
Măgura — Bacău), 147 km.

Gheorghe ȘTEFANESCU 

DE VORBĂ CU LAZĂR BAROCA DESPRE

COMPORTAREA iALTEROHLILOR" NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

chiar, criticabilă, lupta ce s-a dus 
pentru cucerirea mult rivnitului 
titlu de campioană, pentru un Ioc 
în cupele europene, sau pentru evi
tarea zonei de la periferia clasa
mentului, a fost de-a dreptul pal
pitantă. De mulți ani n-am mai 
avut un asemenea campionat, cu 
atîtea suspensuri. Tinind seama că 
s-a disputat ultima etapă, sîntem 
tentați să spunem că peste această 
ediție a căzut cortina. Dar, iată, 
încă nu putem spune „hop"!. Pînă 
atunci, să ne oprim puțin la ce 
ne-a oferit etapa a 30-a.

A fost o „rundă" destul de liniș
tită. Se pare că după maratonul de 
care formațiile noastre s-au cam 
speriat, forțele s-au diminuat. Din 
cele 16 puncte puse în joc, oaspeții 
n-au reușit să cucerească decît

A Vl-a EDIȚIE A FINALEI
„CUPEI U.G.S.
Pentru a doua oară în acest se

zon, echipele fruntașe de oină vor 
lua parte la o întrecere de amploa
re, de această dată fiind vorba de 
finala „Cupei U.G.S.R.". După ce 
am asistat, cu cîtva timp în urmă, 
Ia competiția pentru desemnarea 
cîștigătoarei Cupei României — cu 
care ocazie trofeul -a revenit echi
pei Combinatului poligrafic Bucu
rești —, la startul acesteia fiind 
prezente 8 echipe, actuala reuniune 
aduce în întreceri 16 formații. Din
tre competitoare, 13 echipe vor re
prezenta asociațiile sportive sindi
cale, celelalte 3 fiind : A.S. Armata 
Constanța, Universitatea București 
și o formație sătească.

Ajunsă la a VI-a ediție (cele pre
cedente fiind cîștigate de C.P.B., cu 
excepția ediției din 1971 care a re
venit Universității București), fina
la „Cupei U.G.S.R." se va disputa 
de astăzi și pînă duminică pe sta
dionul din Cîmpina. Vor fi prezen- 

patru, după „două remize de sa
lon", am zice (Steaua—Steagul roșu 
și „U“ Cluj — U.T.A,), în care par
tenerii nu mai aveau ce pierde și 
nici ce cîștiga, și o victorie în de
plasare, singura, realizată de Di
namo, care își continuă lupta pen
tru titlu cu Universitatea Craiova. 
Dar liderul și-a făcut din nou da
toria, a acumulat încă două puncte 
prețioase în aplauzele a 45 000 de 
suporteri, plecați de pe stadion 
doar cu regretul că Adam și-a adus 
aminte tocmai la Craiova că a fost 
cîndva golgeter și a înscris două 
goluri în poarta lui Manta, goluri 
ce pot avea valoarea unor puncte.

Al. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a 3-a)

V LA OINĂ
te următoarele 13 echipe sindicale : 
C.P.B., Gloria București, Turbina 
Doicești (Dîmbovița), Chimia Tr. 
Măgurele, Torpedo Brașov, Celuloza 
Călărași, Confecția Rm. Sărat. V- 
vîntul Frasin, C.F.R. Iași, C.I.R. 
Sibiu, Constructorul Galați, Dacia 
Pitești și Petrolistul Urlați (Praho
va).

rață de prima ediție, la care au 
fost prezente doar 8 echipe, orga
nizatorii (comisia de sport a U.G.S.R. 
și federația de specialitate) au 
consemnat în acest an un adevărat 
record de participare la etapele ju
dețene. Da Galați, de exemplu, s-au 
întrecut 7 echipe, la Buzău — 6, la 
Suceava — 6 etc. Este de remarcat 
faptul că, în județele amintite, co
mitatele sindicatelor întreprinderi
lor care au participat la întreceri 
cu echipe de cină au sprijinit aces
te formații, le-au creat condiții op
time de antrenament și de con
curs.

ÎN VIZITĂ LA DRÂGĂȘANI

ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ȘL BAZELE LOR SPORTIVE

în drumurile sale, reporterul în- 
tilnește, deseori, oameni pasionați, 
capabili ca prin strădaniile lor să 
dea lucrurilor din jur un anume 
sens, să modifice peisajul ce-i încon
joară, să mobilizeze energiile altora, 
în folosul tuturor. Și, nu de puține 
ori, aceștia rămîn anonimi, despre 
activitatea lor vorbindu-se sau scri- 
indu-se adesea întâmplător. fără, însă, 
ca lipsa de „celebritate" să-i deter
mine a renunța. Dimpotrivă, ei con
tinuă să muncească cu si mai multă 
rîvriă.. cu gândul că eforturile lor 
sînt departe de a fi inutile.

...în urmă cu aproape un deceniu 
și jumătate în Drăgășuni — așezare 
cunoscută încă de pe vremea roma
nilor — nu exista nici măcar un me
tru de trotuar asfaltat, de rețea de 
apă și canalizare, iar energia electri
că era furnizată cu zgârcenie de o 
instalație rudimentară. Anul 1973 ii 
găseste pe cei peste 20 000 de locui
tori (în I960 erau abia 6000) într-un 
îraș în plină dezvoltare. Funcționea
ză aici 11 scoli — dintre care 2 licee; 
s-au ridicat construcții edilitare mo
derne ; s-au realizat, pînă în prezent, 
150.000 m.p. de trotuare, spații verzi 
— în zilele în care am vizitat Dră- 
fășanii, orașul era „inundat" de mulți- 
nea trandafirilor — și peste 40 km 
ie rețea de canalizare.

Paralel cu dezvoltarea multilatera- 
,ă din punct de vedere social-econo- 
nic a Drăgășanilor. sportul a avut 
lasionați susținători, ce au contri
buit la organizarea unor acțiuni în 
•are au fost atrași numeroși tineri 
;i vîrstnici, la crearea unor echipe 
is fotbal („Unirea" activează în divi
na C), de handbal (formațiile iicee- 
or sînt prezente în campionatul na

țional de juniori și școlari), de volei, 
baschet și altele.

Dar, așa cum sublinia si tov. Ni- 
colae Ignat, vicepreședinte al Consi
liului popular orășenesc și președinte 
al_ C.O.E.F.S., locuitorii orașului sînt 
mîndri, in. primul rînd, de construc
țiile sportive realizate, în cea mai 
mare parte, prin muncă patriotică.

★
...La cîteva sute de metri de „ini

ma" orașului, pe acolo pe unde tre 
cea odinioară celebrul drum al lui 
Traian — urmele se pot zări încă — 
se află stadionul. Aici, pe lingă tere
nul central, se află un teren desti
nat în exclusivitate antrenamentelor 
precum și spațiile necesare pentru 
baschet și tenis de cîmp. Peste tot, 
ordinea și curățenia sînt atotstăpîni- 
toare, sportivii puțind să-și desfă
șoare activitatea în bune condițiuni. 
„Ceea ce se vede în zona stadionului 
— ne mărturisea tov. Dumitru Vlă- 
duț, prim-vicepreședinte ăl C.J.E.F.S 
Vâlcea — este doar o parte din ceea 
ce au realizat locuitorii din Drăgă- 
șani. sprijiniți de organele de partid 
și de stat".

...Intr-adevăr, în apropierea zonei 
comerciale. în plin proces de moder
nizare, se află ștrandul, menit ca în 
sezonul de vară să ofere cetățenilor 
multe clipe de plăcută recreare. In 
momentul vizitei noastre se muncea 
intens. Se executau ultimele retușuri 
pentru ca bazinul — de dimensiuni 
olimpice — vestiarele, plaja, să per
mită. în scurt timp, primilor oaspeți 
să-și petreacă în mod util timpul 
liber. „De fapt, planurile noastre nu 
se opresc aici — ne-a spus tov. Con
stantin Stoica, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. Intenționăm — lucrările

O 0 sală de sport cu 400 de locuri ® Terenuri 
de Baschet, volei, handbal, tenis, săli de gimnastică — 
„zestrea" liceelor ® în perspectivă un iac de agrement 
și lin bazin de inot pentru copii • Practicați notația 
la bazinul... olimpic • FINCA—-atestat al calității 

echipamentului sportiv și nu numai atît...

La Drăgășani, inaugurarea sălii de sport, în prezența unui numeros 
public, a prilejuit organizarea unei frumoase duminici sportive.

au și început — să transformăm la
cul din imediata vecinătate într-un 
pitoresc loc de agrement și. totoda
tă, să construim un nou bazin, rezer
vat copiilor. Ca și în cazul amena
jărilor existente, și cele viitoare, so 
vor efectua prin munca voluntară a 
locuitorilor care de fiecare dată nc-au 
sprijinit cu entuziasm".

Foto : Miroslav ARTUCOV

Mulți dintre locuitorii Drăgășani
lor sînt salariați ai fabricii FINCA, 
cunoscută pentru produsele sale de

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

ion Hortopan, medalie 
de bronz la „smuls"

Ion Hortopan a obți
nut la Madrid o fru
moasă performanță, cla- 
sîndu-se pe locul al 
treilea la categoria 
muscă, la stilul smuls. 
Ridicînd 90 kg, el a ur
cat pe podiumul învin
gătorilor la acest stil și 
a primit medalia de 
bronz.

Zilele acestea s-au reîntors de 
la Madrid halterofilii români care 
au participat la cea de a 32-a edi
ție a campionatelor europene. De
legația sportivilor români a fost 
condusă de Lazăr Baroga, secre
tarul general al federației de spe
cialitate, căruia i-am solicitat un 
interviu.

— Cum apreciați comportarea 
halterofililor noștri la C.E. ?

— După cum știți, la aceste în
treceri țara noastră a fost reprezen
tată de patru halterofili: Ion Horto
pan și Zoro Fiat (cat. muscă), Vic
tor Rusu (cat. cocoș) și Vasile Da
niel (cat. pană). O performanță re
marcabilă a realizat Ion Hortopan, 
care la stilul „smuls" a ocupat lo
cul III, cucerind medalia de bronz. 
Hortopan a „smuls" 90 kg și ar fi 
putut urca pe podium și la totalul 
celor două stiluri, dacă ar fi ridicat 
măcar cu două kilograme mai mult 
decît cele 207,5 kg cît a realizat. 
Dar, oricum, locul patru în clasa
mentul general ocupat de el este 
meritoriu. Al doilea halterofil ro
mân care s-a impus atenției a fost 
tânărul Vasile Daniel. El a egalat 
recordul european de juniori 
(142,5 kg), și s-a clasat pe locul al 
7-lea din 14 concurenți. Toți spe
cialiștii prezenți i-au remarcat ca
litățile, apreciind că în scurt timp 
el se va putea afirma pe plan in
ternațional. Ceilalți doi reprezen
tanți ai țării noastre, Zoro Fiat și 
Victor Rusu au avut o comportare 
mai slabă. Deși Fiat a ocupat lo
cul 6, rezultatul său (195 kg) este 
departe de a mulțumi, fiind cu 
15 kg mai mic decît baremul ce i 
se prevăzuse! în fine, nici Victor 
Rusu (locul 8) și cu un rezultat 
mediocru nu a dat satisfacție. Pen
tru următoarele mari întreceri cred 
că Rusu nu trebuie șă mai slăbeas

că atît de mult (4—5 kg), pentru că 
și acum, ca și la J.O. de la Miin- 
chen, s-a observat că din cauza 
pierderii exagerate de greutate, 
înainte de concurs, el a avut o com
portare nesatisfăcătoare. Iată de ce 
se preconizează trecerea sa la o ca
tegorie superioară (pană).

— Ce concluzii puteți trage după 
aceste campionate?

— Cei doi halterofili despre care 
am vorbit mai sus în termeni po
zitivi — Hortopan și Daniel —, deși 
de vîrste diferite, pot progresa în 
continuare pe plan internațional. în 
ce privește Pe ceilalți doi am anu
mite rezervei Fjat are defecțiuni 

tehnice la „smuls", care cu greu se 
mai pot remedia, în timp ce Rusu 
— după cum am spus — trebuie 
să „urce" cu o categorie.

— Ce măsuri propuneți pentru 
creșterea performanțelor, avînd în 
vedere faptul că de mult timp re
zultatele se mențin aproximativ la 
același nivel?

— Din experiență am constatat 
că în pregătirile comune, sub su
pravegherea celor mai buni antre
nori, s-a lucrat mai metodic și 
științific. Ca urmare, rezultatele 
s-au îmbunătățit. Concluzia e lim- 
PȘ§e..,

i _ : Ion OCHSENFELD
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O sursă 
talentate pentru 
performanță din diverse discipli
ne o constituie liceele cu program 
de educație fizică și școlile spor
tive. In aceste unități de Invă- 
țămînt se ocupă de depistarea șl 
pregătirea viitorilor performeri 
peste 1 000 de profesori, lor adău- 
gîndu-Ii-se un număr însemnat 
de antrenori din cluburi și aso
ciații care au spre îndrumare 
copii și juniori. Este firesc, deci, 

a acestor cadre, care au misiunea 
de a -furniza sportului nostru re
zerva necesară de elemente de 
perspectivă, să li se ofere posibi
litatea de a-și împrospăta cunoș
tințele de specialitate, în cadrul 
”.nui sistem organizat (care nu 
'■xclude necesitatea documentării 
permanente a fiecărui profesor 
sau antrenor). Pentru îndeplinirea 
prevederilor din Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al Parti- 
dt I ii Comunist Român 
vi re la dezvoltarea continuă 
educației fizica și sportului, 
28 februarie — 2 martie, C.N.E.F.S. 
și Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului au decis să se --------
direct de perfecționarea 
cadre, urmînd ca în primii 
ani ai unui ciclu olimpic 
profesorii din școlile specializate 
și antrenorii de la copii și juni- — I -X . .... -------een_

au o

Importantă de elemente 
activitatea de

cu pri-
a

din

ocupe 
acestor 

doi 
toți

și profesorii amintiți, și unde se 
realiza o perfecționare generală, 
de această dată reciclarea 
de strictă specialitate.

în acest an, vor participa 
asemenea cursuri profesorii 
antrenorii de volei, baschet, lup
te, handbal și atletism (primele 2 
serii), tematica cuprinzînd două 
direcții principale: de informare 
generată (dintre temele ce vor fi 
abordate : factorii limitativi ai 
performanței ; obiectivizarea pro
cesului de antrenament ; elemen
te de statistică matematică utili
zate în analiza procesului de an
trenament ; elemente de psiholo
gie specifice ramurii de sport ; 
refacerea organismului după an
trenament etc.) și de cunoștințe 
specifice — în care nu se va face 
o repetare a noțiunilor de bază, 
ci o prezentare a ultimelor nou
tăți din domeniul respectiv.

Lecțiile (sub formă de expuneri, 
aplicații practice, seminarii, pro
iecții de filme documentare etc) 
sînt predate de lectori cu o bo- 

din cadrul 
Centrului 
Centrului

„Elevii" 
ciclului o

ori să frecventeze cursurile 
tr-ale de perfecționare, care 
durată de 8—10 zile.

Trebuie să precizăm că, spre 
deosebire de celelalte forme de 
pregătire a cadrelor didactice, la 
care pînă . nu de mult participau

gatâ experiență, 
C.N.E.F.S., I.E.F.S., 
cercetări științifice, 
medicină sportivă, 
susține la sfîrșitul 
crare scrisă, pe baza căreia se va 
elibera, de către Institutul cen
tral de perfecționare a cadrelor 
didactice, un certificat de absol
vire.

Această formă de pregătire, 
care se alătură celor deja existen
te, sperăm să contribuie eficient 
la ridicarea continuă a nivelului 
performanțelor.

SUB LINIA DE PLUTIRE!

Tinerii yachtmeni de la C.N.U. își pregătesc ambarcațiunile „Optimist" pentru lansarea pe apă.
Foto: Ion MIHAICA

I

După un debut frumos

MOTOCROSIȘTII ROMANI
O NOUĂ ETAPĂ

S-AU PREGĂTIT PENTRU

ÎN „CUPA DUNĂRII"
După frumoasa comportare din pri- 

mele întreceri ale „Cupei Dunării “ la 
motocros, unde echipa noastră națională 
a ocupat locul doi în clasamentul pe na
țiuni. membrii lotului reprezentativ au 
continuat să se pregătească cu aceeași 
seriozitate în vederea etapei a doua a 
acestei competiții internaționale, pro
gramată duminica la Sofia.

Formația țării- noastre va fi alcătuită 
din următorul lot : Ștefan Chițu, Adam 
Crisbai, Mihai Bantu Paul Filipescu, 
Francisc Szinte, Traian Moașa și Petre 
Lucaci. Selecționabilii au avut duminică 
o comportare bună în campionatul re

Notă
5EMNE DE ÎNTREBARE, DUPĂ

publican, aflat în plină desfășurare. Iar 
săptămîna aceasta au efectuat cîteva 
ședințe de pregătire după un program 
indicat de antrenorul Otto Ștefani.

La confruntările de la Sofia și-au a- 
nunțat participarea selecționatele uniu
nii Sovietice. Cehoslovaciei, Ungariei, 
Iugoslaviei șl, bineînțeles, cea a țării 
gazdă.

0 Duminică se va desfășura, pe un 
traseu ales în centrul orașului Reșița, 
etapa a Il-a a campionatului republican 
de viteză pe șosea. Reamintim că în cla
samente conduc următorii motocicliști : 
motoreta Mobra — M. Dinescu (Energia 
Cîmpina), 125 cmc — Alexandru Cristea- 
Ionescu (Oțelul Galați), 175 cmc — W. 
Hirschwogel (C.S.M. Reșița), 250 cmc: 
Ionel Pașcotă (Progresul Timișoara), 
500 cmc — Fi. Bejan (C.S.M. Reșița), ataș 
—T. Macșai — A. wltlinger (Motorul 

. Baia Mare),

în fiecare duminică însorită, a- 
leile parcului Herăstrău din Capi
tală devin neîncăpătoare, iar lacul 
pare mie față de sumedenia am
barcațiunilor care-1 brăzdează — 
pornind de la bărcile universale 
și vaporașe, pînă la schiturile su
ple și iolele cu siluete zvelte. în 
timpul săptămînii, însă, liniștea se 
așterne deasupra aleilor răcoroase, 
lăsînd să se aud'ă de departe doar 
clipocitul apei, loviturile ritmice 
ale vîslelor, ramelor, padelelor și 
pagaelor; pentru că, în 
săptămînii, lacul aparține — 
pe în exclusivitate — celor 
practică sporturile nautice ; 
taj, caiac-canoe sau yachting.

Dorind să vedem cum și în ce 
condiții își desfășpară antrenamen
tele membrii celor 11 cluburi care 
dispun de baze nautice pe malul 
lacului, am întreprins un raid-an
chetă, vizitînd. fiecare secție.

CINE SE SCOALĂ DE 
DIMINEAȚĂ? JUNIORII I

Primul popas l-am făcut Ia ele
ganta bază a Școlii sportive nr. 1.

timpul 
aproa- 

care 
cano-

La ora sosirii noastre (8,45), la an
trenament se aflau două grupe de 
juniori, una dintre ele efectuînd 
alergări de rezistență (sub supra
vegherea profesoarei Doina Băla- 
șa), iar cealaltă, antrenament va
riabil pe apă (condus de prof. C. 
Caragheorghe). Prezența la program 
a marangozului Paul Niculcea și 
ordinea desăvîrșită din hangar 
ne-au convins că aici se lucrează 
cu seriozitate, mărturie stînd, de 
altfel, rezultatele bune înregistrate 
în ultimul timp de schifiștii Școlii 
sportive nr. 1.

La aceeași bază — unde își are 
sediul și secția de caiac-canoe a 
clubului Cutezătorii — l-am întîl- 
nit pe profesorul Mihai Țurcaș îm
preună cu cîțiva mici sportivi. 
Deși programul indica „zi liberă", 
antrenamentul avea totuși loc... 
„Ia cererea tinerilor caiacișli, dor
nici să cunoască mai repede tainele 
acestui sport" — după cum ne-a 
spus profesorul Țurcaș.

Activitate susținută (tot cu junio
rii) și ordine în hangare am mai

găsit și la bazele cluburilor Voința 
(antrenor Ion Grigoriță), Metalul 
(Constantin Cătescu), C. S. Școlar 
(Gheorghe Gheorghiu — canotaj, 
Mihai Doară — caiac-canoe) și 6- 
liinpia (Georgeta Ciomîrtan), în 
timp ce la alte secții dimpotrivă 
a trebuit să ne notăm cîteva as
pecte nu prea plăcute.

BAZA NAUTICĂ A SCOLII 
SPORTIVE NR. 2 — 0 BARACĂ 

INSALUBRĂ!!

O ETAPĂ DE MOTOCROS...
Revenim astăzi asupra celei de a Vl-a 

etape a campionatului republicani de 
motocros — desfășurată la Cîmpina. 
pe dealul Muscelului — pentru a ne 
exprima unele nedumeriri.

N-am înțeles, de pildă, din ce cauză 
la startul curselor rezervate motoretelor 
Mobra — șl așa nu prea populat — aso
ciația sportivă Torpedo Zărnești (a fa
bricii constructoare) n-a prezentat decît 
... doi concurenți. A înscris la începu
tul campionatului patru alergători, dar 
pînă la urmă au rămas doi. Motoretele 
Mobra sînt bune, elegante, dar produ
cătorii ei trebuie să se gîndească și la 
faptul că în jurul lor trebuie realizată 
o eficientă propagandă. Cum se explică 
atunci că se ignorează cvasitotal propa
ganda ce s-ar putea face acestora prin 
participarea la concursurile de moto
cros ? Federația de motociclism — toc
mai în dorința de a populariza moto
reta românească — a inclus în campio
natul republican o probă rezervată nu
mai acesteia. Fabrica constructoare însă 
în loc să înscrie în cursă 10—15 concu
renți, să spunem, cu ajutorul cărora să 
și verifice rezistența motoretelor în con
cursuri, pierde prilejul trimițînd la în
trecere, formal, doar două motorete... 
Participă însă la competiție, din partea 
unor cluburi, altele, motorete vechi, ne
puse la punct, care nu merg bine si 
compromit marca.

Tn’ încheiere, două observații privind 
activitatea organizatorilor, respectiv, a 
asociației sportive Poiana Cîmpina. Pri
ma : de ce s-âu vîndut cu 1 leu pro
grame trase la șapirograf ? în aceste 
așa-zise programe, incomplete, erau de 
necitit multe din numerele de concurs 
ale alergătorilor. A doua observație se 
referă la activitatea oamenilor de or
dine. Arbitrii, care aveau de urmărit 
trecerea, tură de tură, a fiecărui concu
rent, n-o puteau face în bune condi- 
țiuni din cauza mulțimii de spectatori 
ce se adunau în jurul lor.

După ce la București a avut loc 
turneul internațional de lupte li
bere al Armatelor prietene, zilele 
trecute s-au desfășurat la Debrețin 
(Ungaria) întrecerile de greco-ro
mane. La această competiție au par
ticipat luptători ” - ■ •
R. D. Germană, 
(reprezentată de 
Steaua), U.R.S.S. 
luptătorii români 
comportare a avut-o ION 
care a cucerit primul loc la catego
ria 57 kg. Meritoriu au luptat Ionică

din Cehoslovacia, 
Polonia, România 

formația clubului 
și Ungaria. Dintre 
cea mai frumoasă

BACIU,

ION BACIU PE PRIMUL LOC
LA TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

Fiscuteanu (cat. 74 kg) și Roman Co- 
dreanu (cat. + 100 kg), clasați pe 
locul secund la categoriile respective.

Iată, însă, cîteva amănunte. Ion 
Baciu a încheiat repede primul meci, 
cu cehoslovacul S. Hoffreiter, de 
care a dispus prin tuș în minutul 3. 
înainte de limită a pus capăt și par
tidei din turul următor, cu L. 
Schwartz (R. D. Germană), nevoit 
să se apere tot timpul și primind, 
în consecință, avertismentul descali-

Începînd de azi, la Timișoara,

CAMPIONATELE REPUBLICANE
începînd de asăzi, sala Olimpia din 

Timișoara va fi gazda campionatelor 
naționale de lupte greco-romane re
zervate tineretului. La aceste între
ceri au dreptul să participe luptă
torii ce nu au depășit vîrsta de 23 
de ani. Dată fiind această prevedere 
a regulamentului, pe saltelele de 
concurs ale actualei ediții a campio
natelor de tineret vor apare mulți 
tineri consacrați, ce dispun de o 
mare experiență în competiții inter
naționale, de talia lui Victor Dolip- 
schi (medaliat cu „bronz" la J. O. 
de la Miinchen), Ion Păun, Mihai 
Boțilă, Nicu Gingă, Constantin Ale-

LA „GRECO-ROMANE" (tineret)
campionului 

Victor Pren-
xandru (învingătorul 
olimpic Gh. Berceanu), 
țu, Adrian Popa, Gheorghe Ciobo- 
taru, Dumitru Manea, Adrian ~ 
schi etc.

Judecînd după valoarea 
panților la aceste campionate 
de așteptat ca vineri, sîmbătă 
duminică, în sala Olimpia, să aibă 
loc meciuri interesante, în care tine
rii concurenți se vor strădui sa se 
afirme. In același timp, competiția 
de la Timișoara este — pentru an
trenorii loturilor și un. prilej de 
depistare de noi 'elemente talentate 
pentru sportul, de performanță.

Savlov-
particl

es te 
și

ficării. In semifinale, însă, Baciu 
luptat cu sovieticul F. Mustafin, 
adversar cu o impresionantă construc
ție fizică pentru categoria sa. Nici 
Baciu și nici sportivul sovietic n-au 
putut să se impună și arbitrii le-au 
dat al treilea avertisment. In schimb, 
meciul final cu G. Molnar (Ungaria) 
a luat sfîrșit cu victoria prin tuș a 
luptătorului' român.

Tinerii Ion Fiscuteanu șl Roman 
Codreanu au luptat cu deosebit curaj 
și nu le-au lipsit mult să se situeze 
pe primul loc. Fiscuteanu, de altfel, 
l-a întrecut pe cîștigătorul categoriei, 
S. Suvarev (URSS), dar a avut mai 
multe puncte de penalizare decît a- 
cesta. Rezultatele tehnice : I. Fiscu
teanu — b. p. S. Severev (URSS), 
b. t. P. Kossov (R. D. Germană), 
p. p. A. Vojda (Polonia), b. p. F. 
Kocsis (Ungaria) ; R. Codreanu — 
b. t. I. Perevalov (URSS), b. d. K. 
Bollenhagen (R. D. Germană), d.d. 
Z. Andrewski (Polonia), p. t. Z. Lajos 
(Ungaria). Iată locurile ocupate de 
ceilalți luptători români : C. Ionescu 
(cat. 48 kg), Gh. Stoiciu (cat. 52 kg) 
și Z. Sillak (cat. 90 kg) — 4, M. Ciu- 
tan (cat. 62 kg), S. Popescu (cat. 68 
kg), I. Gabor (cat. 82 kg) și 
(cat. 100 kg) — locurile 5.

în clasamentul pe echipe 
română a ocupat locul 3, cu 
te, după URSS — 53 p. si 
48 p.

a 
un

formația
33 punc- 
Ungaria
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SĂPÎĂMÎNA PORTULUI SI
A SPORTULUI REGHINEAN

în

Baza nautică a secției de caiac- 
canoe de la Școala sportivă nr. 2 
contrastează izbitor cu celelalte 
înșirate pe malul lacului. Avînd 
puțin peste 2 metri înălțime, 
coastă ' "................. - - -
șurile 
nici 
țin 
duri, 
chiu 
cestea ‘înghesuite).
(„instalat de curînd, după 
insistențe" — ne spune antrenoa- 
rea Adriana Bîrsănescu), două ma
gazii cu podea de pămint (în chip 
de vestiare), 
tru băut) și 
lani — iată

„bază", pierdută 
de

mai 
decît

în
cu vai

între 
apei, 
mai 

din

a- 
tufi- 
este 
pu- 

seîn- 
cu

pe malul 
mult nici 
o baracă 
care încap
— cîteva caiace (și a- 

Un bec palid 
multe

care se pregătesc zilnic, ca și în 
momentul vizitei noastre, circa 30 
de copii ! Profesoara A. Bîrsănescu 
ne mai dă și alte amănunte : „Băr
cile noastre se strică din cauza 
condițiilor improprii în care le ți
nem : marangozul nu are unde să 
lucreze, iar în timpul iernii baraca 
devine o adevărată ghețărie, nea- 
vînd, încălzire. Acum ținem la 
Snagov o sumedenie de ambarca
țiuni noi, primite recent de la Re
ghin, pentru că aici nu avem unde 
să Ie punem și, în lipsa lor, spor
tivii noștri se antrenează pe bărci 
vechi, stricate și peticite. Lipsa 
unor elementare instalații sanitare 
este o altă problemă care ne cre
ează dificultăți lesne de înțeles și, 
cu toate acestea, nimeni nu vrea 
să ne ajute, chiar dacă atît con
ducerea școlii, cît și eu 
nai am făcut demersuri 
forurile de resort!“
LA C.N.U. SE FACE

YACHTING?

perso- 
ia toate

NUMAI

se 
se face și caiac, 

în ziua vizitei

I

I
I
I
l
I

Aflată la cea de a doua ediție, 
Săptămîna Portului și a Sportului 
Reghinean a însemnat o 
acțiune cultural-sportivă, 
sată populației orașului 
Timp de 7 zile asociațiile 
Lemnarul, Metalul, Oțelul, 
Voința, împreună cu Liceele 1 și 
2 au organizat numeroase manifes
tații sportive de masă la handbal, 
baschet, fotbal, volei, și box.

In final, pe străzile orașului Re
ghin s-a desfășurat Parada spor
tului — la care au participat pes
te 1 500 de tineri. Apoi, a urmat 
un reușit Carnaval al tineretului.

Liviu MAIOR, coresp.
LA FÎRȚĂNEȘTI... RUGBYȘTI I

Absolvind anul trecut Facultatea 
de educație fizică din Galați, pro
fesorul Valeriu Seeuianu a fost , re
partizat în comuna Fîrțănești din 
județul Galați. Fiind un pasionat 
rugbyst (joacă la formația Ancora, 
din Galați), tînărul absolvent 
gîndit că n-ar fi rău să... 
leze elevilor săi dragostea 
această frumoasă disciplină

amplă 
adre- 

Reghin. 
sportive 
Avîntul,

tivă. Intenția transformat
faptă și astfel elevii Școlii gene
rale nr. 2 din Fîrțănești practică 
în prezent sportul bărbăției și cu
rajului cu multă ardoare și convin
gere, 
țarea 
prins 
dese 
Gaiu,

AȘ . . .
ticarea acestei discipline este pri
vită aici cu multă simpatie fiind 
sprijinită de către organele comu
nale și, bineînțeles, de conducerea 
școlii.

După nici un an de la învă- 
primelor noțiuni, rugbyul a 
rădăcini și mulți elevi dove- 
reale aptitudini: Buruiană,
Iamandi, Guiță, Butură ș-a. 

mai adăuga faptul că prac-

T. SIRIOFOL, coresp. județean.

Fabrica de rulmenți 
A. S. Rulmentul a or- 
Cupa Tînărul Mctalur- 
finala întrecerii dintre 
echipe formate din ti-

• La 
Bîrlad, 
ganizat 
gist. în 
cele 8 
nerii care urmează cursurile de 
calificare la locul de muncă 
„strungarii" i-au învins pe „rec
tificatori" cu 3—0 (2—0

Eliade SOLOMON,

• Concurs de deschidere a 
sezonului la patinaj pe roțile 
în Cluj la care au participat 
sportivi de la C.S.M. și Olimpia. 
Tinerii patinatori clujeni au do
vedit o formă bună. Amintim 
dintre ei pe cîștigătorii abso- 
luți: I. Csanyi, Ad. Lakatos, St. 
Anton, I, Kantor, Cl. Mike 
(C.S.M.) M. Tăuțan, H. Schmidt, 
G. Veress, St, Nagy, M. Kre- 
jek (Olimpia).

Paul RADVANYI, coresp.

DE PRETUTINDENI, DIN JUDEȚ, 
ACELEAȘI VEȘTI BUNE

Și în județul Buzău, sportul face 
pași înainte. în principal, printri 
altele, pretutindeni se acordă 
mare interes amenajărilor de baze 
sportive. Astfel, în prezent 
în măsură să vă comunic 
bune în această direcție. Iată, de 
pildă, î-n comuna Amara s-a inau
gurat de curînd o frumoasă bază 
sportivă care cuprinde terenuri de 
fotbal, handbal, volei, sectoare 
pentru atletism (aici s-au și orga
nizat primele duminici cultural 
sportive). La Smeeni, uteciștii din 
comună au amenajat două tere
nuri pentru practicarea tenisului

•e 
un

sînt 
vești

La încheierea returului campio
natului republican de juniori la 
fotbal, echipa Școlii sportive din

s-a 
inocu- 
pentru 

spor-

CAIAC-CANOE Luni și marți,
pe lacul Herăstrău s-a disputat întilm- 
rea amicală dintre caiaciștii și canmrtil 
cluburilor C.S. Școlar șl Stoczmewiec 
Gdansk (Polonia), la întreceri P^ic- 
pind și cîțiva reprezentanți ai clubului 
Dinamo București. Remarcind faptul ca 
C S Școlar a aliniat o garnitura alcă
tuită numai din juniori, in timp ce 
oaspeții s-au prezentat cu seniori tre
buie să subliniem nivelul ridicat al con 
cursului, precum și organizarea bună 
de care s-a bucurat. Iată, insă, rezul
tatele înregistrate : Luni — feminin . 
K 4-500 m: 1. C.S.S. I 2:03,0; 2 C.S^S. 
II 2:06.2; 3. Gdansk 2:14,1; K 1 ->00 m - 
1. S. Moldoveanu (C.S.S.) 2:27,0; 2. W- 
Gugniewicz (Gdansk) 2:33,1; 3. K. N - 
wicka (Gdansk) 2:34,1; K 2—500 m: 1- 
A. Wagner - I. Toma (C.S.S.) 2:2M: 2. 
E. Rișniță — M. Mirescu (C.S.S.) 2.1 v0. 
3. E. Andrei — I. Constantin (C.S.S.) 
2:28,0; masculin: K 1—500 m: 1. R. ȘO" 
fran (C.S.S.) 2:04,3; 2. Zb. Lawrow
(Gdansk) 2-.04.4; 3. J. Paeewicz 
2-05,8; C 1—500 m: 1. L. Radoehonski 
(Gdansk) 2:27,0: 2. M
(Gdansk) 2:29,6; 3. D. Ardeleanu (C.S.S ) 
2:35.4; K 2—500 m: 1. K. Bienaszewskt 
— V. Schmidt (Gdansk) 1:54,1; 
Sofran - P. Gherghlnoiu (C.S.S.) 
3 E Gora — J. Kraczei (Gdansk) 1:56,1, 
C 2—500 m: 1. L. Radochonskl — K. Data 
(Gdansk)- 2:1G.0:_2, D. Ardelean^- Gh.

Jwaniak (Gdansk) 2:284; K^-^O 
’ ’ K 4—500

. 2:00,0; 3.
1. Șt. MO1- 

2. W. GUg- 
, 3. K. Nowicka
K 2—500 m: 1. S. Mol- 

E. Rîșniță (C.S.S.) 2:24.9; 2. 
Jjj. wagxier — I. ȚOma (C.S.S.) 2:25, , •
W Gugniewicz — U. Rampvska (Gdansk) --- 4- o/in I. V. Fri- 

3:42,0.; 2.

1? V. Butelchin (Di- 
L. Radochonskl 

K Data (Gdansk) 
Krimschl 
3:19.0; 2.

(C.S.S.)

Stoica (C.S.S.) 2:26.5;
— B.
m: 1. Gdansk 1:43,0; __ 
Gdansk 1:46,0; Marți, feminin 
•m: 1. C.S.S. 2:06,0: 2. C.S.S. 
Gdansk 2:12,0; K 1—500 m 

’doveanu (C.S.S.) 2:27.0;,
niewicz (Gdansk) 2:36,0; 3. 
(Gdansk) 2:44,0: r ' 
doveanu — 1
E. Wagner 
V.. ~ _______ . -
2:25.5; masculin. K 1—800 m: 1. 
gioiu (Dinamo) 3:42,0.; 2. 
(C.S.S.) 3:45,0; 3. Zb. Lawrow^ (Gdansk) 
3:47.0; C 1—800 mî —rx _
namo) 4:23,0; 2,
(Gdansk) 4:30,0; 3.
4:34,0: K 2—800 m : 1. C.
— M Patrichi (Dinamo)
r șofran — P. Gherghinoiu 
3-20.0: 3. K. Bieniaszewski — W.
Schmidt (Gdansk) 3:20,5; C 2—800 m: 
1. E. Drăgan — V. Bucioc (Dmamo) 
3 -57 0 ■ •> Radochonski — K. Data
(Gdansk) 4:03,0; 3. M. Skokowski — B. 
Jwaniak (Gdansk) 4:11,0: K 4—800 m: 
1. Dinaino 2:55,0; 2. Gdansk 2:58,5; o. 
C.S.S 2:59,0. Pe echipe: 1. Stoczmewiec 
Gdansk — 109 p, 2. C.S. Școlar — 107 p.

CICLÎSM După particLparea la
„Turul iugoslaviei" și la 
pic", rutierii se vor
susține dificilul examen din cadrul, Can? 
nionatului Balcanic. programata la 
Istanbul, ediția pe acest an a între
cerii balcanice se desfășoară Ia ; ș. » 
august. în prima zi are loc . curs;a de 
100 km contratimp pc echipe, “
de a doua (după ce la 1 țauSu^r^le^^ 
federațiilor se întilnesc in . cadrul Con 
ferinței Balcanice) competiția pe c> 
cult. Ambele probe suit înscrise și 
programul Jocurilor Olimpice mo V 
pentru care fiecare dintre *ed®™,ț ț!® 
participante este interesată să verUrte 
potențialul reprezentativei sale a lam 
PIONĂTELE naționale de ciclism se vor 
desfășură anul acesta la constanța (de 
ce la Constanța ? - aceasta este P pro 
blemă asupra căreia vom reYer’1.
unul din numerele viitoare ale zmrvnul 
nostru). începînd din 6 și pînă m 19 a 
gust, rutierii se vor perinda pe 
din împrejurimile marelui port ™ ' 
tlm. programul întrecerilor este u™;- 
torul ; 6 august — contratimp ind'v;£u_aJ 
pentru juniori, 3 august 
pentru juniori, 9 august_ - 
individual pentru seniori,^ 
gust - " ' ’ "
petiție 
august 
august 
seniori, 
niori, 17 august 
echipeȘjun?ori. Așadar, 14 zile de ciclism 
pe litoral...

HANDBAL In localitatea zombor 
din Iugoslavia au continuat jocurile din 
cadrul .puternicului turneu internațional 
feminin dotat cu „Trofeul iugoslavia . 
în cea de a doua rundă a competiției, 
spectatorii au fost martorii unor sur
prize de proporții. Prima dintre ele 
este înfringerea suferită de actuala cam
pioană mondială, echipa R.D. Germane, 
în fata reprezentativei Ungariei, cu 
scorul de 10—15 (3—8). Al doilea 
tat surprinzător s-a înregistrat in par 
tida dintre echipa României șl cea a 
Norvegiei. Handbalistele noastre, nereu
șind să practice un joc bun. au parăsis 
terenul învinse cu 12—16 (7—9). Goluri.e 
echipei române au fost înscrise de 
Ibadula (4), Arghir (5), Cojocaru (2) și 
Vieru. Meciul Iugoslavia A — Iugoslavia 
B a fost cîștigat de prima formație cu 
16_8 (7—3) e ÎNFRÎNGEREA suferită de 
echipa României în partida cu Norve
gia ne afectează în mod “deosebit. Mo
tivul este acela că la campionatul mon
dial ce se va desfășura în luna decem
brie (tot în Iugoslavia), reprezentativa 
noastră va avea de susținut, în serii, o 
confruntare dificilă cu handbalistele 
norvegience. Rezultatul de la Zomboi 
n-are darul să ne dea prea multe spe
ranțe... poate că antrenorii Gabriel ZU- 
grăvescu și Pompiliu Simion vor fi tras 
însă unele învățăminte și le vor pune 
în aplicare în pregătirea echipei pentru 
revanșa din decembrie.

LUPTE Reprezentativa de lupte
libere a țării noastre urmează sa par
ticipe, la sfîrșitul acestei săptămînii, la 
„Cupa țărilor latine", ce se va disputa 
la Madrid. Da aceste întreceri vor lua 
parte luptători din italia, Franța, Por
tugalia, Argentina, Mexic, Peru, Spania 
si România. Din partea țării noastre au 
făcut deplasarea următorii sportivi : I. 
Arapu. P. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co- 
man, P. Androne, L. Ambruș, V. Iorga, 
I. Dumitru, E. Panaite și L. Simon. 
Concurenții români sînt însoțiți de an
trenorul federal Ion Crîsnic și de arbi
trul C. Popescu. • SELECȚIONATA^ 
lupte libere (juniori) a României a ple
cat ieri în R.P. Bulgaria unde urmeaza 
să susțină două meciuri în compania 
echipei similare a țării vecine. Au făcut 
deplasarea următorii juniori : Gh. Ște
fan. P. Brîndușan, Gh. Ercmie, G- An
gliei, N. Dorobanțu, C. Zanier, 
reghely, I. Lup și I. Cornuta.

ORIENTARE TURISTICA 
ționalul concurs interjudețean 
de aur" s-a dertășurrt în cc 
celente (prin meritul A. o. - .•
ai comisiei județene de sPe^ltate) 
zona pădurilor Miclăuș — Făget d l 
aDropierea orașului Cluj. Conc^^“r?d 
avut de parcurs trasee cu un înalt gra 
de dificultate dar au beneficiat, tot
odată, de hărți detaliate, îngrijit exe 
cutate. întrecerea senioarelor a fost 
dominată de surorile Clara Și' 
Szabo din Cluj între carteo reușitaJa 
se intercaleze bucureșteanca pa“a 
Chiurlea. Intr-o bună formă de concurs, 
Mircea Ticleanu (Dacia București) l-a 
depășit pe valoroșii orientariști clujeni 
Szokes și Horvathi. Rezultate 
senioare (7600 m; d.n. 350 m, 9 
1. Clara Szabo (Metalul roșu Cluj) 95,1» 
mln: 2. Paula Chiurlea (I. T. București) 
104,40 ; 3. Piroska Szabo (Metalul roșu 
Cluj) 107.32; seniori (11 800 m; d.n. 380 m-313 posturi): 1. M. Țicleanu (Dacia 
București) 103,16 min; 2- B®la 
(Metalul roșu Cluj) 107,39; 3. G. Horvathi 
(Metalul roșu Cluj) 110,31.

POLO S-au încheiat întrecerile 
„Cupei Dinamo". Ultimele rezultate: Di
namo — Progresul 11—7; I.E.F.S. — c.s. 
Școlarul 4—3; Dinamo — I.E.F.S. 8—- > 
C.S. Școlarul — Progresul 4—3. Clasa
ment final : 1. Dinamo 4 p (22—12). 2. 
C.S. Școlarul 4 p (12—10), 3. I.E.F.S, 
4 p (12—13), 4. Progresul 0 p.

TENIS în continuarea partidelor 
de verificare a jucătorilor din lotul re
prezentativ, cs se desfășoară pe tere
nurile Progresul, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: T. Ovici (Progresul) 
— D. Hărădău (Steaua) 4—6, 7—5, 6—2, 
6—2; v. Sotiriu (Steaua) — B. Almăjan 

12—10, ■ "
— T.

I...Firește că nu! La C.N.U. 
face și canotaj, 
dar cert este că 
noastre se aflau la pregătiri nu
mai tinerii veliști, împreună cu an
trenorii Matei Carapaneea și An
drei Butucaru. Sinceri să fim, am 
admirat minuțiozitatea și plăcerea 
cu care micuții concurenți de la 
clasa „Optimist" (printre ei și cam
pionul balcanic Horia Ispas) și-au 
pregătit ambarcațiunile și au ieșit 
la antrenament, tot așa cum am 
admirat apoi noile FD-uri și Pinn- 
uri primite recent de la C.I.L. Re
ghin. Despre acestea, antrenorul 
M. Carapancea ne spunea că : 
„sînt de o excelentă calitate, puțind 
rivaliza cu ambarcațiunile de ace
lași fel, fabricate de marile firme 
de peste hotare".

Revenind, însă, la întrebarea 
pusă în subtitlul nostru, trebuie să 
ne exprimăm mirarea că absolut 
nici un sehifist nu se afla marți la 
antrenament. Ni s-a spus că toate 
„vîrfurile" secției se găsesc în pre
gătire la Snagov și că studenții 
sînt încă în sesiune, dar atunci ne 
întrebăm unde se află cei care 
n-au ajuns pînă acum „vîrfuri", 
mai precis unde sînt elementele de 
perspectivă, copiii și juniorii sec
ției ? Sau, poate, la C.N.U. nu exis
tă juniori, fiind vorba d'e un club 
universitar ? Răspunsul ni l-a dat, 
însă, prezența masivă a 
la antrenamentul de yachting. Și, 
pentru că tot vorbim despre C.N.U., 
se cuvine să subliniem că, oricît 
am căutat, n-am găsit la bază nici 
un program, dar am 
schimb, o dezordine de 
în hangar și două șalupe 
paragină sub cerul liber 

un an, după cum am
★

prilejul raidului-an- 
După cum se vede, 
care trebuie să dea

copiilor

I
L.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I -----

— semjfond
- contratimp 
10—12

„Criteriul juniorilor", 
internațională pe 
— fond pentru
— contratimp

16 august — fond .
— semlfond pentru se- 

contratimp pe

au- 
com- 

etape, 13 
seniori, 15 
pe echipe 
pentru ju-

Igăsit, în 
nedescris 

lăsate în 
(de aproa- 
aflat !).

o căldare cu apă (pen- 
o puzderie de... șobo- 
peisajul incredibil în

* ★
sînt cîteva din însemnările 

chetă efectuat la bazele nautice de la 
există încă probleme care își așteaptă rezolvarea și 
serios de gîndit factorilor răspunzători. In plus, am mai aminti și de un 
șir de absențe — A.S. Electrica — yachting, Șc. sp. Energia — canotaj și 
Dinamo — caiac-canoe (juniori) — mai mult sau mai puțin justificate, 

în final, însă, aspectul pregnant care se desprinde în urma anchetei 
noastre este că activitatea secțiilor care dispun de baza nautice la lacul 
Herăstrău este susținută, mai ales Ia nivelul copiilor și juniorilor, exis- 
tînd totodată și o grijă permanentă pentru folosirea intensivă și rațio
nală a ambarcațiunilor, lucru, firește, lăudabil. Iar excepțiile semnalate 
nu fac decît să confirme regula...

Acestea

pe

noastre cu 
Herăstrău.

Raid-anchetă realizat de
Horia ALEXANDRESCU

LA REGATA „VÎSLA DE CHIHLIMBAR
La Vilnius (U.R.S.S.) s-a desfă

șurat o competiție internațională 
de canotaj feminin — intitulată 
„Vîsla de chihlimbar" — la care 
au participat și cîteva schifiste 
românce.

Reprezentantele noastre au avut 
o comportare bună, ocupînd două 
locuri II : la 4 -ț-1 și 8 + 1. De

u

fostechipajul de 8 + 1 a 
cu numai o secundă de

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

notat că 
întrecut 
ambarcațiunea clubului Trud Le
ningrad, 
de 4 + 1 
secunde, 
clubului 
au tras 
pene ale probei.

în timp ce echipa noastră 
a fost depășită clar, cu 8 
de barca reprezentativă a 
Spartak Novgorod, în care 
actualele campioane euro-

1
I

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Dl
de cîmp și o popicărie. De aseme

nea, la Glodeanu-Siliștea, Ul- 
menl și în alte localități tinerii iu
bitori ai sportului au efectuat 
multe ore de muncă voluntară pen
tru a construi terenuri de volei, 
baschet ș.a.

în ceea ce privește planurile de 
viitor pot să vă relatez despre ho- 
tărîrea membrilor asociației spor
tive Constructorul din Buzău de a 
contribui la amenajarea unei baze 
sportive din care să nu lipsească 
terenuri de rugby și fotbal. Și încă 
ceva : în municipiul Buzău se 
ridică rapid construcția unui Liceu 
sportiv care urmează să fie dat în 
funcțiune pînă la finele anului 
1973. Noul liceu va avea, printre 
altele, o sală de sport și, în preaj
mă, o bază sportivă în aer liber.

Dumitru SOARE

• In satul Răcăștie din jude
țul Hunedoara a luat 
A. S. Unirea cu secții de 
șah, tenis de masă. In cadrul 
acestora vor face sport r/_"lț: 
tineri și vîrstnici ai Cooperati
vei agricole de producție din 
sat — în cadrul căreia a luat 
ființă asociația amintită.

prof. Ion VLAD, coresp.

TINERII FOTBALIȘTI DIN SINAIA
Sinaia a ocupat locul I în seria a 
Vil-a calificîndu-se pentru turneul 
final de la Sighișoara.

De curînd, în cadrul pregătiri
lor, formația sinăiană a fost în 
R. P. Polonă la invitația clubului 
Motor 
tîlniri 
juniori 
Puawe 
live a 
2—2 și, 
mareînd performanțele acestei 
chipe, se cuvine să evidențiem în 
același timp pe antrenor — profe
sorul Vasile Feldman — care din 
anul 1968 (deci de la înființarea 
școlii) se ocupă cu multă pasiune 
de creșterea tinerelor talente din 
localitate. Dintre tinerii fotbaliști 
vom menționa pe Gh. Tudor (gol- 
geterul formației) I. Neagu, 
Orn-ea și Justin Gătej.

ființă 
fotbal,

mulți

G. An- 
I. Se-

Tradi-
_ j___ .Busola 

desfășurat în condiții ex-; 
■__ ■ *__ " clujeana și

Lublin. Susținînd două in
ch formațiile similare de 
ale cluburilor VVistula 

și Motor, echipa Școlii spor- 
înregistrat rezultatele 

respectiv 3—0. Dar,

La fileu, studenții vietnamezi Foto : Andrei LUCA
Șl STUDENȚII STRĂINI FAC SPORT

I
de
re-
e-

M.

Victor SBARCEA, coresp.

Bazele sportive ale universita
rilor clujeni sînt gazde ospitaliere 
pentru toți studenții străini ve- 
niți să studieze în această impor
tantă cetate universitară. Zi de zi, 
pe terenuri și în săli, pot fi auzite 
saluturi sportive, îndemnuri și 
aclamații rostite î-n diferite limbi 
sau într-o română cu accente ce 
te trimit spre diferite zone geo
grafice ale lumii. Gama sporturi
lor practicate de către discipolii 
străini ai Almei Mater Napocensis 
este foarte bogată, ea cuprinzînd 
atît disciplinele pe care oaspeții 
le-au deprins în locurile de baști
nă, cît și pe cele noi, îndrăgite în 
România.

Pentru studenții vietnamezi, de

dintre 
ridicat

pildă, voleiul este 
sporturile aflate la 
preț — după cum 
„filologul11 Vu Khac Nhu, respon
sabilul cu probleme sportive al 
asociației celor 140 de universitari 
vietnamezi. Vorbindu-ne despre vo
lei și preocupările sportive ale co
legilor săi care studiază la Uni
versitate Și Politehnică, interlocu
torul nostru a ținut să-și manifes
te — și în numele altor studenți 
străini — satisfacția, mulțumirea 
pentru condițiile excelente în care 
își desfășoară, la Cluj, activitățile 
de fortificare fizică, de recreare și 
refacere după efort.

unul
cel mai 
ne informează

Nușci DcMÎAN

I
I
I
I
I
I
I

(Dinamo) 6—1, 
(Dinamo Buc.) 
Brașov) 4—6, 8—6, 4—6, - * - -
Traian Marcu s-a accidentat ușor. Azi 
se dispută ultimele parade, cu începere 
de la ora 16. â ÎN FINALA probei de 
dublu fete din cadrul competiției dotate 
cu „Cupa Progresul» perechea dinamo- 
vistă Florența Mihai — Mariana Nun- 
weiller a învins cuplul stelistelor Elena 
Trifu — Valeria “ ‘
8—6. 6—4.

TIR Clubui 
iești a organizat 
dotată cu „Cupa -------  - ,
au participat, țintași din București și 
Ploiești. S-a evidențiat în mod deosebit 
juniorul ploieștean Romulus Nicolescu, 
care la proba de armă standard 3x20 
focuri a stabilit un nou record republi
can cu 569 
petiția a 
ploieșteni, 
bele. Iată 
Adrian la ... .
și armă standard 3x10 f cu 269 p, Mi- 
haela Cernat la armă standard 3x20 f 
cu 539 p și la proba de 60 f culcat cu 
575 r> (același punctaj a fost realizat, și 
de Elena Scheer de la C.P.M.B.), R. Ni- 
eo’escu la armă standard 60 f culcat cu 
”86 p (V. Pană, de la Școlarul Buc. 
580 p — record personal) și A. Onițiu 
la pistol liber 60 f cu 511 p.

6—3; V. Marca 
Marcu (Dinamo

6—4, 1—3 ab.

Mariana Nun-

Baîaj, cu scorul de

sportlv Petrolul Plo- 
o reușită întrecere, 
tineretului", la care

p (v.r. 566 p). De altfel, com- 
fost dominată de trăgătorii 

care au cîștigat toate pro- 
cîțiva dintre cîștigători : M. 
armă sport 3x10 f cu 237 p
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23 August"

Vaslui 5—0 (3—0) ;
■ F. C. Argeș i—0

F. C. Constanța — Liceul nr. 1 
9—1 (3—0). Pentru desemnarea

Așa s-a deschis 
ce a intilnit in 
Petrolul, 2—1).

scorul in meciul 
cale (inclusiv pe

de
M.

Za Tg. Mureș : Sultănoiu (nr. 13) i-a pasat lui Mureșan, acesta a 
Ionescu) și a șutat puternic în poarta goală. (Fază din partida 

Foto : St. HARKO — Tg.

driblat tot
A.S.A. —

Mureș

(Urmare din pag l)

în rest, nimic deosebit. F.C. Argeș 
și S.C. Bacău și-au continuat seria 
bună din finalul de

cîștigat dreptul de 
„Cupa U.E.F.A.", 

speră să joace în 
Dacă nu vor reuși 
ca echipa argeșea- 

Și 
evolueze în 

campiona-

Lista 
Sotir, 

slabe- 
central 

meciul Di-

seriei în 
secund al
și Metalul
două fronturi.

campionat.
Pitsștenii și-au 
a participa în 
iar băcăuanii 
„Cupa cupelor", 
atunci .vor dori 
nă să cîștige „Cupa României", 
astfel S. C. Bacău să 
„Cupa U.E.F.A.". Deci, 
tul s-a încheiat, dar calculele con
tinuă, pentru că intră în rol, cu 
mai multă autoritate, „Cupa Ro
mâniei". A.S.A. Tg. Mureș, mereu 
sub obsesia locurilor 15 și 16, ter
mină înaintea formațiilor Rapid și 
C.S.M. Reșița, în timp ce Sportul 
studențesc are, deocamdată, doar 
satisfacția de a fi fost una din re
velațiile returului. în schimb. Pe
trolul, Steaua, Jiul și Rapid, după 
un tur plin de speranțe, miercuri, 
au încheiat o perioadă neașteptat 
de critică, cu rezultate surprinzător 
de slabe.

Și, iată, deși cele 30 de etape 
s-au consumat, duminică va fi o zi 
plină pentru fotbalul nostru. Va fi 
ziua marilor răspunsuri. Se vor 
juca cele două atît de așteptate 
partide restanță, U.T.A. — Univer
sitatea Craiova și Dinamo — C.F.R. 
Cluj. Două meciuri decisive, căro
ra federația și Colegiul central al 
arbitrilor au datoria să le asigure 
cadrul corespunzător, să le fereas
că de speculații și suspiciuni. Spu- 
nînd aceasta, ne gîndim în primul 
rînd la arbitrii care vor conduce 
aceste partide. Acum se cer a fi 
delegați cei mai buni cavaleri ai 
fluierului. Și ar fi bine ca în de
semnarea lor să existe și acordul 
celor patru echipe. Spunem acest 
lucru pentru că miercuri am întîl- 
nit două cazuri deosebite. Grigore 
Bîrsan a arbitrat la Tg. Mureș, deși 
era recuzat de formația locală, iar 
la tușă, la meciul S. C. Bacău — 
Rapid a funcționat (cu greșeli) 
Z. Szecsei, nu altul decît cel recu-

zat de clubul giuleștean. 
ar mai putea continua cu P. 
pe care, deși criticat pentru 
le sale arbitraje, Colegiul 
l-a delegat să conducă
namo—S.C. Bacău și prestația sa 
n-a fost dintre cele mai bune. Și 
am face o propunere: la cele două 
meciuri de duminică, arbitrii de 
centru să fie desemnați prin trage
re Ia sorți, înaintea jocului. Nu de 
alta, dar se știe, „în. oala acoperi
tă, nu cad gunoaie", vorba prover
bului.

Duminică, deci, campionatul va 
preda ștafeta „Cupei României".

Iată un fericit și atît de rar mo
ment Intilnit în competițiile noas
tre interne. în ziua cînd se desem
nează campioana. „Cupa“ progra
mează sferturile de finală, în care 
opt echipe aspiră la frumosul tro
feu, fiecare cu gîndul că va putea 
juca în „Cupa cupelor". Sînt cinci 
formații de Divizia A (F. C. Argeș, 
Petrolul, Steaua, ,,U“ Cluj și 
S.C. Bacău), două divizionare B 
(Metalul București și Chimia Rm. 
Vîlcea) și marea necunoscută, Con
structorul Galați, care aspiră acum,

u toate că opunea douâ 
echipe aflate în situa
ții diferite — dintre 
care numai pentru 

Dinamo rezultatul, în speță 
adevărat 

me- 
dat 

fără 
fap- 
par- 

e- 
trebuie 

dîrzenia cu 
șansele în

victoria, avea cu 
o importanță vitală 
ciul de la Constanța a 
loc unei dispute aspre, 
menaj amente. In pofida 
tului că deznodămîntul 
tidel 1-a fost nefavorabil, 
chipa constănțeană 
apreciată pentru 
care și-a apărat 
fața unei formații dispusă să 
lupte, la rîndul ei, cu toate 
forțele în vederea obținerii 
celor două puncte fără de 
care continuarea cursei pen
tru titlu era compromisă.

Din păcate, însă, în 
perioade ale primei reprize, 
asprimea disputei a ’ ' "
limitele admise, 
du-ni-se scene și 
contravin flagrant 
de sportivitate. Printre 
rii lor, componenți ai ambelor 
echipe, la neonorabilul (de

anumite

depâșit 
oferin- 

acte care 
spiritului 
i auto-

JUDEȚUL
(Urmare din pag. 1)

sociafiilor Ia minimum 2—3 ramuri de 
sport. S-ar cuveni să amintim aici 
școlile generale nr. 2, 4, 8, 10, 14, 
17, 23, 25, liceele Nicolae Iorga, Pa
ndit Cerna, Grupul școlar Progresul, 
Centrul școlar de construcții, liceele 
din Movila Miresii, Maxineni și Fău- 
rei. O competiție cu largă audiență 
s-a dovedit a fi tetratlonul pionie
resc Amintind de toate aceste rea
lizări, facem loc unei doleanțe a or
ganelor sportive : pentru ca activita
tea sportivă să se bucure de aceeași 
prețuire peste tot, inspectoratele 
școlare, județean și municipal, să a- 
precieze munca fiecărui cadru di
dactic după rezultatele obținute și în 
activitățile sportive și nu doar prin 
prisma (foarte relativă) a orelor din 
programa școlară, pentru că la une
le școli, nr. 9, 18, 21, 26 sau cele din 
Salcia Tudor^ Lanurile, Măroșu (și 
Bordei Verde)' este suficient loc de 
mai bine. Șă sperăm că larga con
sfătuire organizată în aprilie cu 98 
de profesori de educație fizică, 75 
de directori de școli, 48 de coman
danți de pionieri și 17 îndrumători 
U.T.C. va constitui începutul unei 
activități largi și eficiente în spor
tul școlar.

„ZILELE SPORTULUI 
MUNCITORESC" — INVITAȚIE 

Șl UN ÎNDEMN

Județul Brăila își schimbă mereu 
demografia, devine o reală forță in
dustrială în ansamblul economiei na
ționale. Crește numărul muncitorilor, 
îndeosebi tineri, și fenomenul cere 
din partea organelor sportive toată 
atenția. Sportul trebuie să pătrundă 
și să devină o realitate în noile obi
ective economice ! „Zilele sportului 
muncitoresc", acțiune organizată la 
cinci ramuri, la care au participat 
peste 5 500 de tineri, constituie un 
început, o invitație și un îndemn de 
a fi continuată, ca, de altfel, și 
„Crosul fetelor". Aceste competiții, 
ca și altele, indiferent de denumire, 
se cer a fi ferite de caracterul spo
radic, festivist, atribuindu-le durabi
litate, continuitate. Numai așa planul 
de măsuri de care am amintit mai 
înainte, cu cele 44 de puncte ale sale, 
nu va rămîne pe hîrtie. Componența 
bine aleasă a noului organ județean, 
entuziasmul celor ce au primit impor
tante investituri pe tărîmul sportului, 
ca și sprijinul nelimitat al organelor 
de partid, ne îndreptățesc să credem 
< i activitatea sportivă de masă va 
deveni o realitate, în pas cu cerin-

Ieri, la Galați și Sighișoara s-au dis
putat ultimele .............   - ■ ■
neulul final al 
al juniorilor și 
la Galați, au 
rele rezultate :
name București 0—0 : Liceul <le fotbal 
Baeău — Viitorul 
Metalin București 
(0—0) ; “ ” “ 
Caracal
primei finaliste, duminică se vor intilni 
echipele Dinamo București și Metalul 
București. In grupa de la Sighișoara 
jocurile s-au încheiat astfel : Vagonul 
Arad — Universitatea Craiova II 5—0 
(1—0) : Universitatea Cluj — A. S. Ar
mata Tg. Mureș 2—1 (0—0) : Școala
sportivă Sinaia — U.T.A. 0—0 : C.orvinul 
Hunedoara — Lemnarul Tg, Mureș 6—0 
(3—0). Cealaltă finalistă va fi cunoscu
tă tot duminică, dună disputarea par
tidei U.T.A. — Vagonul Araci. (T. SIRIO- 
POL și I. TURJAN)

jocuri din cadrul tur- 
campionatului republican 
școlarilor. Partidele de 
luat sfîrșit cu următoa- 
Rapid București —- Di-

in complexul sportiv

REÎNTlLNIRE CU COMPETIȚIA
ȘCOLILOR PROFESIONALE

pe prostul din tribună și voi 
ce au jucat brazilienii cu R. F.

Germania, sîmbătă, puteam să jucăm și noi, 
la orice oră de zi și de noapte.

Sau — cum se exprimă alți confrați — am văzut 
meciuri mai frumoase, la noi în Ce.

Nu sînt sarcastic, deoarece brazilienii și 
manii sînt preferații mei în fotbal-asociație. 
lor m-a întristat sincer prin lipsa totală de 
de romantism, de fantezie și generozitate, 
că ne înșelasem cu toții crezind că 
meciul acesta va fi fără miză, ceea «p 
ce urma să ocrotească și să bucure 
ochiul. Miza a fost însă foarte mare. 
Poate chiar mai mare decît în mo- Bv 
horîtele finale europene din acest an, ■' 
înaintea cărora presa țărilor respec- I 
tive sublinia cu toată liniștea că 
primele care sînt în joc, jucătorii 
vor putea asigura spectacolul", 
nici nu l-au asigurat, după cum 
văzut și la Salonic, și la Belgrad-

Dar aici, miza a fost mai mare de
cît într-o finală europeană. Sîmbătă 
s-a discutat, nici mai mult, nici mai 
puțin,, titlul mondial. Discuție „ami
cală", firește, s-a văzut cit de amicală, 
fi de amical azi un meci amical. . . <
și-au dat un prim, crîncen și cenușiu 
timp de 90 de minute. Fiecare l-a anunțat pe celă
lalt — rece și explicit — că ceea ce poți tu, pot 
și eu, nu-ți fă iluzii, să terminăm cu iluziile și în 
fotbal... Cu o imensă vanitate, cu o brutală încăpă
țînate, copleșiți de un orgoliu fără scrupule — am
bele echipe s-au intimidat reciproc, au schimbat vor
be tari și gînduri negre, încercînd, cu un an înainte, 
descurajarea celeilalte, sau — cum se mai zice azi
— în paginile externe — disuadarea. Nu s-a glumit, 
nimeni nu s-a jucat, războiul psihologic se declarase.

Fiecare a anunțat solemn că nu poate fi luat prin 
surprindere. Brazilienii au dovedit — vai 1 — că știu 
juca europenește, că — ura I ura I ura I — pot avea 
și ei o apărare gen știm noi cine, că pot ține și ei 
un 1—0 strîmb, realizat pe o eroare a adversarului 
și o acțiune individuală. Lumea se freacă la ochi
— brazilienii au apărare tip european, eu îmi bol-

Am să fac puțin 
spune că ceea 
Germc

vest-ger- 
Meciul 
poezie, 

Se pare

borosesc în minte că mai bine aveau un Pele bra
zilian. .. Se dovedește a mia oară că unde nu e 
Pele, nici dumnezeu nu poate cere altceva decît o 
apărare cu libero. .. Gazdele și-au părăsit și ele 
jocul pentru a le dovedi campionilor că au și _ ele 
tehnică latino-americană, de unde o pierdere serioasă 
de vigoare, de forță, de percuție și de aici,. din 
această pierdere, o sursă nouă de enervare în joc, 
de lungi ezitări, de perpetuă nesiguranță. Eu nu știu 
ce-ar fi fost dacă ei își vedeau (' ‘

I
„la 
nu
Ș' 

s-a

, cit mai poate 
Cei doi titani 

avertisment,

dacă ei își vedeau de treabă, ca în 
primele minute și în ultimele, cînd au 
Jucat cum știau, cu debordări pe ex
treme, cu pase nesofisticate, ă la 
Jairzinho. Nu știu, și nu mă intere
sează, după cum știu că meciul aces
ta, în sine, nu spune incă nimic des
pre cine va cuceri titlul, la anul.

Dar mi se permite să susțin că la 
acest nivel și în aceste condiții — de 
fotbal trist, „realist", rece, lipsit 
orice caracter amical, generos și 
tic de fotbal „economic", viciat 
calcule crîncene — 
resează cine va fi 
dială a ur.ui fotbal 
ne' nimic frumos și 

că pun problema în

de 
poe- 

de 
inte- 
mon- 
spu- 

despre
om ? Firește
taliști și neeconomici. Dar de ce n-ar 
lismul meu — adevăratul realism ?

CORESPONDENȚA :

nu mă prea 
campioana 
care nu mai 
înălțător
termeni sentimen- 

fi sentimenta-

Vă răspund 
plăcere : arbi-

I. Jeîecuteanu — Vinga, jud. Arad : 
cu întîrziere, dar cred că vă voi face 
trul acela pe care-l urmăriți cu o asemenea formida
bilă tenacitate — dl. Cristos Mihas — a fost deferit 
comisiei de judecată arbitrală (sau arbitrară ?). L-au 
ajuns vorbele dv... Ce-ar fi să-i „dea" 25 de ani, 
ca spaniolului ăla ?

Ing. Gh. Trăistaru și ing.
Tr. Severin : Ați avut prea 
nu fi confirmați de forurile 
celebre s-au reprogramat în

V. Marcu — Drobeta- 
multă dreptate pentru a 
competente. Restanțele 

sensul dorit, cred, de dv.

BELPHEGOR

In dimir.ei.ț..i zilei de azi, se dă 
startul în ediția din acest an a tur
neului final al campionatului școlilor 
profesionale. Ca și în anii prece
dent!, meciurile se vor juca pe te
renurile anexă din complexul spor
tiv „23 August". Iată programul pri
melor două zile de întrecere :

22 iunie : Școala profesională de 
industrie alimentară Galați — Grupul 
școlar comercial Cluj (seria I) ; 
Școala profesională energetică Bra
șov — Grupul școlar de construcții 
Craiova (seria a II-a) ; Școala pro
fesională de mașini electrice Bucu
rești — Grupul școlar de chimie 
Gheorghe Gheorghil'.-Dej (seria a 
III-a) ; Școala profesională M.I.U, 

Grupul _școlar industria 
_ de

- ---- ----- „_1 școlar
de câi-ferate Craiova (seria a IV-a).

Baia

C, la un 
fotbalu- 

Bucu- 
E- 

din 
intr-o 

cu 
Dl- 

performanță 
merită cu

după cîștigarea 
loc în eșalonul 
lui nostru. Dar 
iești luptă pe
levii lui Paul Popescu revin 
nou în sferturile de finală, : 
perioadă cînd s-au angajat (și 
șanse) pentru promovarea în 
vizia A. 
pentru 
prisosință

Dar să 
„Cupă".

Ploiești; 
MIA RM. 
MET ALUI—PETROLUL; 
STEAUA—„U“ CLUJ;

Splendidă
Metalul, care 

elogii | 
amintim jocurile din

F.C. ARGEȘ — CHI- 
VILCEA; Constanța: 

Brașov: 
București: 

S. C BACĂU—CONSTRUCTORUL
GALAȚI (meci ce se dispută sîm- 
tătă, pe stadionul 23 August). Vor 
reuși „buturugile mici" să răstoar
ne... pe suratele lor mai mari? De
sigur, e greu de răspuns, fiindcă 
întrecerea K.O. are secretele ei.

astă dată) loc de frunte s-a 
situat fundașul constânțean 
Ghirca, cel care a rost pe 
drept eliminat din joc pentru 
lovirea intenționată a lui 
Radu NuntveiUer, după ce se 
„remarcase" și în minutele 
precedente prin cîteva intrări

Medias — Grupul școlar i.rt. „ 
lemnului Arad și Grupul școlar 
construcții Pitești — Grupul

23 iunie : Grupul șc. minier 
Mare — Grupul șc. comercial Cluj ; 
Șc. prof. Tractorul Brașov — Grupul 
șc. construcții Craiova ; Grupul șc. 
al Uzinelor Republica București — 
Grupul șc. chimie Gh. Gheorghiu- 
Dej ; Grupul șc. ind. lemnului Arad 
— Grupul șc. căi-ferate Craiova 
Grupul șc. construcții Pitești — Ș 
prof. M.I.U. Mediaș.

Partidele se vor juca numai dimi
neața, de la orele 8,30 și 10.

In nici un caz aprecia dacă 
a fost sau nu ofsaid la Du- 
mltrache) l-au presat — atît 
la propriu, cit și la figurat — 
pe arbitrul Moarcăș să revină 
asupra deciziei sale. In aceste 
momente, ca și în altele din 
prima repriză, în cursul că-

Umbre ale nesportivității
asupra lui 
prin pro- 
arbitrulul 

chiar aver- 
la Înscrierea

tari (una din ele 
Dumltrache), ca și 
teste la deciziile 
(fusese, de altfel, 
tizat de acesta 
golului).

De-a dreptul penibile ne-au 
apărut scenele de după des
chiderea scorului, cînd, în ma
joritatea l°r, jucătorii cons- 
tănțenl (unii dintre ei veniți 
chiar din cealaltă parte a 
terenului, care nu puteau

rora spiritele se înfierbînta- 
seră, credem că arbitrul 
fi trebuit să dea dovadă 
ntai multă fermitate și 
transigență, să-i avertizeze șl 
chiar să-i elimine pe cel ce 
uitaseră legea fair-play-ului.

Recunoaștem, însă, că mi
siunea arbitrului brașovean nu 
a fost deloc ușoară în acest 
meci, fiindcă pe deasupra 
dificultăților din teren el s-a 
văzut nevoit să facă față și

ar 
de 

in-

presiunii tribunelor. De 
fel. atitudinea publicului
constânțean (apreciată de noi 
în alte meciuri anterioare)
ne-a dezamăgit acum în mare 
măsură. Ostilitatea sa vădită 
față de echipa bucureșteană, 
manifestată chiar de la a- 
pariția acesteia în teren, ca 
și protestele zgomotoase la 
majoritatea deciziilor arbi
trului care afectau formația 
gazdă n-au avut — după opi
nia noastră — justificare.

Este regretabil că la un 
asemenea meci de mare in
teres, dramatic prin desfășu
rarea lui, urmărit prin inter
mediul televiziunii în întreaga 
țară, au existat șl astfel de 
mostre ale nesportivității, care 
pun într-o lumină nefavora
bilă publicul constânțean 
echipa sa îndrăgită, una 
merituoasele performere 
prin rezultatele obținute 
jocul prestat — ale 
final de campionat.

Constantin FIRÂNESCU

BRĂILA-UN SUFLU NOU
țele oamenilor muncii, cu sarcinile 
puse de partid în fața mișcării de 
ducație fizică și sport.

PAȘI SPRE ÎNALTA 
PERFORMANȚĂ

e-

Luptătorul Vasile Iorga, medaliat 
Ia J.O. de la Miinchen și C.M., atle
tele Argentina Pavcl și Rodica Dra- 
gu, campioană balcanică la arunca
rea suliței-junioare, cicliștii har
nicului antrenor Mihail Simion, ple
iade de boxeri care au crescut aici 
— în frunte cu frații Cuțov — sînt 
doar cîțiva din sportivii formați pe 
meleagurile brăilene, care au făcut 
cinste sportului românesc. Desigur, a- 
ceastă listă se cere a fi continuată 
pe măsura condițiilor de care antre
norii și elevii lor dispun azi. La 
Brăila, ca și în județ, au intrat în 
patrimoniul sportului noi amenajări, 
baze sportive complexe, moderne, de 
mare funcționalitate. Ne gindim la 
frumosul stadion pentru atletism, la 
bazinul de înot, la complexul de te
renuri din Parc, la celelalte baze ce 
se află în construcție prin contribu-

ția obștească a iubitorilor sportului. 
Hărnicia celor ce ridică un frumos 
stadion se cere a fi răsplătită prin 
performanțe deosebite. Or, din acest 
punct de vedere Brăila mai are încă 
multe de făcut (ne referim la înot, 
canotaj, fotbal). Nu de mult, boxului 
brăilean i-a fost dăruită o arenă de 
15 008 de locuri, cum sînt puține în 
țară. Aceste baze se cer, însă, a fi 
folosite cu maximum de eficiență.

Vom încheia aceste rînduri tot cu 
cîteva concluzii desprinse din Plena
ra C.J.E.F.S. : „A crescut numărul 
celor ce practică sportul, ca și baza 
materială. Dar pentru ca sportul bră
ilean să facă pașii așteptați, trebuie 
să fie combătute cu intransigență 
formalismul, indisciplina, festivismul, 
„boala" rapoartelor umflate".

Cu sprijinul ‘larg și atent al Co
mitetului județean de partid, ajutată 
concret încă de pe acum de Comite
tul orășenesc P.C.R. Brăila, noua 
conducere a C.J.E.F.S., celelalte or
gane sportive sau cu atribuții în 
sport, au toate condițiile pentru a ri
dica la noi cote valorile sportului 
de masă și ale celui de performanță 
din această parte a țării.

(Urmare din pag. 1)

încălțăminte din cauciuc : pantofii de 
teniș (utilizați de oficialii finalei 
„Cupei Davis" de la București, de 
mulți dintre sportivii participanți la 
J.O. de la Miinchen și care se găsesc 
și în magazinele noastre de specia
litate) și ghetele de baschet, repre- 
zentînd două dintre realizările cele 
mai... „sportive". Directorul, tov. Ion 
Diculescu. discută despre sport, cu 
aceeași familiaritate eu care abor
dează problemele de specialitate t 
„în ceea ce privește sportul, preocu
pările noastre se manifestă pe două 
planuri. In primul rînd, ca producă
tori de echipament sportiv sîntem 
interesați să oferim teniși și bascheți 
<}e calitate superioară, modele noi. în 
concordanță cu ultimele cerințe. A- 
vînd în vedere că solicitările co
merțului sînt mari. în anul următor, 
pentru satisfacerea necesarului de 
încălțăminte de sport, vom începe 
dezvoltarea fabricii, pe aceleași spații 
construite, ceea ce ne va permite 
să dublăm capacitatea de producție. 
Vom ajunge la aproape 900 000 de 
perechi de bascheți pe an. De ase
menea, fabrica noastră își pune pro-

blema realizării, în 1974, a tenișilor 
de performanță, produs care nu se 
află, încă, pe piața noastră, cele exis
tente necorespunzind integral solici
tărilor în condițiile sportului mo
dern. Aceasta este o modalitate de 
a contribui la sporirea zestrei mate
riale a sportului, dar, în același timp, 
ne gindim și la salariată noștri. A- 
vem în fabrică o asociație care orga
nizează numeroase acțiuni (n.n. dese
ori printre cei mai aprinși fotbaliști 
fiind chiar interlocutorul nostru). 
Din păcate, nu dispunem în apro
piere de o bază sportivă, fiind ne- 
voiți să le utilizăm pe cele ale ora
șului. De aceea, sîntem hotărîți să 
ne facem în zona fabricii terenuri 
de tenis, volei și baschet".

☆
...Despre sala de sport, inaugurată 

cu cîteva zile în urmă, am amintit 
în coloanele ziarului nostru. Nu 
reactualizăm detaliile de construcție, 
dar nu se poate trece cu vederea 
contribuția prof. Gheorghe Chelă- 
rescu, directorul liceului teoretic, a 
cărui specialitate este... biologia si 
fără de care (notăm cuvintele tov. 
Nicolae Ignat) „nu s-ar fi realizat 
această sală". Și. adăugăm noi. toată 
baza sportivă de la liceu — fără nici

• Cel mai eficace înaintaș, la Azotul Slobozia # Date 
șani, Mediaș, Cimpia Turzii și alte 
localități.

Unele dintre formații, conducerile 
lor, au înțeles obiectivul principal 
al competiției, acela de a ridica din 
rîndurile tineretului local elemente 
tinere, de a pregăti jucători valoroși. 
In multe dintre echipe activează 
fotbaliști înzestrați, autentice talen
te, care—dacă vor ajunge sub îndru
marea unor tehnicieni cu experiență 
pedagogică — vor face față cu succes

încheierea întrecerilor In cea de a 
treia categorie a campionatului națio
nal de fotbal — Divizia C — ne o- 
feră prilejul de a trece, succint, în 
revistă unele aspecte ale acestei 
competiții. Cu toate lipsurile ei — 
jocuri cu un nivel tehnic scăzut, for
mații cu elemente certate cu disci
plina sportivă, minusuri în organiza
rea meciurilor, arbitraje nesatisfă
cătoare etc. — competiția a fost in
teresantă și deosebit de utilă in an-

I. Drâgu- 
A. Tudor 

și

statistice din campionat
truc (Iași), T. Moisescu și 
lici (Drdbeta Tr. Severin), 
(Sibiu), P. Brătănescu (Suceava) 
Al. Munteanu (Brăila).

★
Iată cîteva date statistice din cam

pionatul încheiat recent :
• Cele mai multe puncte le-au 

obținut, dintre capii de serii, Celu
loza Călărași și Gaz metan Mediaș, 
cite 40 (din 52 posibile) ;

• Dintre formațiile fruntașe, gol-

detașată a seriei a V-a. Foto! Virgil ONESA
■si

W 1

Și 
din

Și acestui

Echipa Celuloza Călărași, ciștigătoarea 
samblul ei. Meciurile de Divizia C 
continuă să constituie, pentru nu
meroase localități din țară, singura 
formă de activitate fotbalistică ofi
cială mai de amploare și, ca atare, 
se bucură de o audiență deplină. Nu 
puține sînt orașele unde la un joc 
de „C“ asistă șase-șapte mii de spec
tatori și mai mulți chiar, ca, de "pil
dă, la Călărași, Deva, Suceava, Foc-

LA BUZĂU, ACȚIUNEA DE REDIMENSIONARE
A BAZEI SPORTIVE
ÎNREGISTREAZĂ

Tradiția sportivă a orașului Bu
zău și, în mod deosebit, cea fotba
listică, asociază, în memoria și con
știința locuitorilor acestui vechi 
centru urban de la poalele Carpa- 
ților de curbură, numele unui fru
mos parc natural, cunoscut sub de
numirea de Crîng. Aici, în mijlocul 
unei bogate plantații de foioase, la 
adăpost de zgomot și temperatură 
excesivă. într-un microclimat care 
invită la mișcare și sănătate, există 
de multe decenii un spațiu desti
nat pentru cultură fizică, cu un 
teren de fotbal plasat în zona sa 
centrală unde s-a concentrat aproa
pe întreaga activitate sportivă a 
orașului. Poate și de aceea, la Bu
zău, cînd cineva zicea înainte sport 
— în general — sau fotbal, în spe-

o exagerare, o bijuterie a spiritului 
gospodăresc, a inițiativei si pasiunii 
pentru sport. „Totodată — ne-a spur, 
tov. Dumitru Patru, secretar al Co
mitetului județean U.T.C. — trebuie 
să subliniem contribuția tineretului, 
care a prestat mii de ore de muncă 
patriotică, dînd ajutor specialiștilor 
la toate lucrările ce s-au executat" 
De altfel. în acest sens nu poate fi 
uitată nici contribuția C.J.E.F.S 
șl a Comitetului județean U.T.C. 
care au sprijinit substanțial efortu
rile depuse de municipalitatea Dră- 
gășanilor. ca și aportul profesorului 
de educație fizică Gheorghe Nico- 
laescu.

Să nu omitem Liceul agricol — 
care a împlinit 25 de ani de existen
tă — și a cărui bază sportivă este 
foarte bine utilată.

★
Ar mai fi multe de scris despre 

realizările din Drăgâsani. Punem, 
însă, punct reportajului nostru, eon- 
siderînd că marea satisfacție a cel ir 
care au muncit, de cele mai multe 
ori f'.ră odihnă, este sî știe că au 
realizat adevărate oaze ale recreării, 
ale țonifierii prin sport, că ele sînt 
utilizate cu maximum de eficiență.

MATERIALE
NOI REALIZĂRI
cial, toată lumea se gîndea, în mod 
automat, la Crîng.

Dar anii au trecut, orașul a cu
noscut o dezvoltare economică ver
tiginoasă, a devenit un centru in
dustrial în plină afirmare. Crîngul 
Buzăului s-a modernizat și el, în 
contextul unei largi acțiuni de u- 
manizare. Nici terenul de sport nu 
a rămas ca înainte. I s-au adus, 
îndeosebi în ultimii ani, de cînd a 
trecut în grija și administrația di
rectă a clubului municipal Gloria, 
o serie de amenajări importante 
care l-au făcut, indiscutabil, mai 
atrăgător, mai apt pentru a găzdui 
competiții. Nu însă și mai cuprin
zător, în raport cu dorința de eman
cipare a sportului buzoian pe plan 
național. Cu alte cuvinte spus, în 
ciuda unor lăudabile eforturi de 
ordin gospodăresc, capacitatea de a- 
coperire a nevoilor de 
competiționale, a devenit, în 
țiile prezente ale spațiului 
nat sportului, insuficientă.

Remarcabil ni se pare însă 
că, pe plan local, lucrurile au fost 
sesizate de către cei în drept 
vreme. în acest scop, s-au și făcut 
investigațiile necesare în vederea 
extinderii zonei construcțiilor spor
tive și dincolo de perimetrul actual 
al stadionului. Există un proiect 
de realizare a unor importante o- 
biective, printre care : amenajarea 
a încă unui teren de fotbal galonat 
—adiacent celui central — cate ur
mează a fi. înconjurat cu tribune ; 
construcția unui patinoar 
plasat lingă Fabrica de 
orașului și a unei săli de

Toate aceste frumoase 
sînt strîns legate, în prezent, și de 
activitatea de îmbunătățire orga
nizatorică a principalului 
performanță al sportului 
clubul municipal Gloria, 
rui matcă urmează a se 
în perspectiva apropiată clubul spe
cializat de fotbal, cu același nume.

chiar și în teamuri de primă mină. 
De-a lungul campionatului s-au re
marcat zeci și zeci de jucători, atît 
din formațiile care s-au clasat în 
fruntea Seriilor, cit și din cele de 
mijloc. Ds pildă, la Azotul Slobozia 
(seria a V-a) activează cel 1 
iicace înaintaș din tot campionatul, 
credem. Este vorba de — ~ 
(22 de ani) care a înscris pentru echi
pa sa nu mai puțin de 23 de goluri. 
Anul trecut tot el era golgeterul 
formației Azotul, dar cu numai 18 
puncte la activ. Apoi, într-o forma
ție sătească, Unirea Tomnatic (seria 
a VIII-a) există un ,jvîrf“, Manea, 
cu un deosebit simț al porții, care 
la ultimul joc a înscris 4 goluri in 
poarta formației adverse. Jucători cu 
o bună valoare au mai fost semnalați 
la . Vitrometan Mediaș (portarul 
Suciu), la Celuloza Călărași (înain
tașul Costea — a înscris 19 goluri), 
Viitorul Vaslui (Iordache), Vulturii 
Lugoj (Chiran), Arieșul Turda 
(Ciocan), Chimica Tîrnăveni (Beniov- 
schi), Gaz metan Mediaș (Jiga) etc.

c- articolele anterioare a- 
mereu 
certați 
au co-

mai e-
N. Toporan

Dacă în 
supra Diviziei C am scris 
despre formații cu jucători 
cil disciplina și arbitri care 
mis greșeli, acum vom aminti cîte
va echipe și nume ale „cavalerilor 
fluierului" care s-au evidențiat in 
acest campionat. Dintre cele peste 
40 de formații, care în registrele de 
sancțiuni ale federației figurează cu 
rubrici albe, am reținut pe Victoria 
Roman, Petrolul Moinești, Viitorul 
Vaslui, Portul Constanța, Electroni
ca București, Celuloza Călărași, Me
talul Mija, Flacăra Moceni, 
Gâești, 
Motru, 
C.I.L.

Vulturii 
Minerul 

Gherla,

Chimia 
Minerul
U.M.T.,

instruire, 
condi- 
desti-

faptul

artificial, 
gheață a 
sport.

intenții

nucleu de 
buzoian, 

din a că- 
desprinde

Mihai 1ON3SCU

Lugoj, 
Ghelar,

C.I.L. Blaj, Topitorui 
Baia Mare, Minerul Baia Sprie, Voin
ța Cărei, Unirea Zalău, Mureșul 
Toplița, Oltul Rm. Vîlcea și Tracto
rul Brașov care în anul competițional 
1972—1973 n-ait avut nici un jucător 
suspendat. Dintre arbitrii 
amintim pe bucureștenii
G. Dragomir, R. Stincan, V. Murgă- 
șanu, pe C. Teodorescu (Buzău). Gh. 
Vereș (Cluj), D. Arndt și V. Buimis-

remarcați
V. Toma.

averaje excelente au realizat Victo
ria Cărei 86—20 si Gaz metan Mediaș 
77—16 ;

• Dintre cîștigătoarele seriilor, 
cele mai puține goluri le-a primit 
Viitorul Vaslui — 13, iar cele mai 
puține înfrîngeri le-au avut Celuloza 
Călărași și Gaz metan Mediaș — 
cite 3 ;

• „Campioanele" meciurilor nule 
sînt echipele Granitul Babadag (seria 
a IV-a) și Dinamo Obor București 
(s V) — cîte 11, la polul opus se află 
Știința Petroșani, singura formație 
din tot campionatul care în cele 26 
de etape n-a avut nici un joc în
cheiat la egalitate ;

• Cel mai slab golaveraj îl are co
dașa seriei a II-a, Unirea Tricolor 
Bîrlad 26—89 ;

• In cele 26 de etape s-au jucat 
2184 de meciuri, în care s-au mar
cat 5996 de goluri (media de meci 
fiind 2,74) ;

o Cele mai eficace înaintări le-a 
avut seria a Xl-a, unde s-au înscris 
583 goluri, iar cele mai puține seria 
a IV-a — 431 ;

• In „clasamentul" meciurilor ter
minate la egalitate, conduc echipele 
din seria a III-a, care au 94 de jo
curi nule ; cele mai puține în seria 
a X-a, numai 40 ;

• Dintre ultimele clasate în serii, 
cel mai 
realizat 
iar cele 
Sportul

• Pe 
comisia 
sancționat cu suspendări peste 200 de 
jucători, totalizînd 678 de etape, plus 
cîțiva fotbaliști care au fost suspen
dați pe cîte 6 luni sau 1 an. Cele 
mai multe suspendări le-au avut 
echipele Forestierul Tg. Secuiesc — 
seria a XI-a (23 de etape), Cristalul 
Dorohoi — seria I, Oituz Tg. Ocna 
— seria a II-a, Bradul Vișeu — seria 
a X-a, Textila Sebeș — seria 
Xll-a (cîte 22 de etape) și 
Tricolor Bîrlad — seria 
etape).

- !»mare număr de puncte l-a 
Textila Botoșani (seria I) 20, 
mai puține Chimia Buzău și 
Ciorogirla, cite 11.
tot parcursul campionatului, 
de competiții a federației a

a
Unirea 

a II-a (18

T. RABȘAN

LA LOTO-PRONO CÎȘTIGb'RILE
DE 100 000 LEI ÎN CONTINUĂ CREȘTERE

• în ultimul timp se observă o 
continuă creștere a câștigurilor de 
100.000 lei atribuite la sistemele 
de joc Loto-Pronosport.

Printre cei mai recenți câștigă
tori a unor premii de 100.000 lei 
se numără : Nicolae Rusu din Ba
cău, Dumitru Nae din comuna 
Brezoaiele jud. Ilfov, Gheorghe 
Brutaru din Ploiești, Georgescu Fi- 
1-oftei din București, Dumitrescu Iile 
din Ghimbav, Cerchez Constantin 
din Pucioasa etc.

Sporirea considerabilă a listei 
cîștigurilor maxime la sistemele de 
joc Loto-Prono se datorează în 
foarte mare parte jocului pe bilete 
fractionate, o formă de participare 
simplă și extrem de avantajoasă 
pentru participanți. De menționat 
că o mare parte dintre aceste cîș- 
tiguri au fost obținute pe bilete 
fractionate.

• Tragerea Loto din această 
seară se va transmite în direct din 
studioul de televiziune la ora 18,05.

CIȘTIGUR1LE CONCi RSULUI 
I'RONOEXPRES DIN 13 IUNIE 1973 ;

2 :
3-a :

68,65 a 842
Extragerea I : Cat. 

ante a 11.335 lei : 
2.676 Iei ; a 4-a : 
5-a : 150,30 a 385 lei ; a 6-a : 
a 40 lei.
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lei.
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Reunii întreceri atletice

NOI REGLEMENTAM

Paris, Comitetul tehnic al U.I.P.M. B.
a stabilit:

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL'*

Bitolia cetatea handbalului
va fi gazda întrecerilor

pentru „Trofeul Iugoslavia"

WIMBLEDON
în impas!

21 (prin telex). — Pen- 
cară în această săptămî-

PENTRU CONCURSURILE
DE PENTATLON MODERN

Conform hotărîrii Congresului U- 
niunii internaționale de pentatlon 
modern și biatlon, la Paris s-a des
fășurat recent reuniunea de lucru a 
Comitetului tehnic de pentatlon 
modern, care a luat în discuție ur
mătoarele probleme : elaborarea și 
redactarea, în/r-o nouă formă, a 
regulamentului <le concurs pentru 
seniori și juniori, elaborarea regu- 

inodern 
elaborarea 
întrecerile 
reuniune,

se pe- 
nuffiă- 
valorii 
numă- 

care se
descalificarea in 

scrimă se vor pe- 
1110-

PE .NEPSTADION"
BUDAPESTA, 21 (Agerpres). 

Pe ,,Nepstâdion“ s-a desfășurat 
concurs internațional de atletism, Ia
startul căruia au fost prezenți 120 
de sportivi din 11 țări.

In cursa de 100 m, sprinterul ma
ghiar Leopold l-a întrecut pe linia 
de sosire pe cubanezul ■ Bandomo, 
ambii fiind cronometrați cu 10,3. 
Proba feminină de aruncarea- suliței 
a fost cîștigafă de Fuchs (R.D.G.), 
cu 60.98 m. Atleta maghiară Erika 
Rudolf s-a -clasat pe primul loc la 
săritura in înălțime cu 1.81 m, în 
timp ce cehoslovaca Hubnerova a 
ocupat locul trei cu 1,78 m.

Alte rezultate : masculin : ciocan
— Spiridonov (URSS) 70,08 m ; tripiu- 
salt : — Ryszard (Polonia) 16,08 m ; 
800 m — Swiniarski (Polonia) 1,48,5; 
disc -- Fejer (Ungaria) 62.08 m ; 200 
m — Bandomo i' ' 
m •— Kuznețov 
Feminin ; 1 500 m 
4.17.5 ; Greutate : 
17,90 ni ; 200 m —

Cel de-a! 13-lea turneu „Trofeul 
IugoslaVia“ la handbal masculin se 
va disputa în acest an de la 26.VI. 
—LVII . în orașul iugoslav Bitolia 
și v^ reuni echipe din. elita mon- 

sport :■ România, 
Suedia, U.R.S.S.,

lamentului de pentatlon 
pentru femei, precum și 
unui regulament pentru 
veteranilor. La această 
tara noastră a fost reprezentată de
locoterient-colonel Ioan, Mtireșanu, 
membru al Comitetului tehnic al 
U.I.P.M.B., care a avut amabilita
tea să:,ne informeze despre dezba
terile din cadrul acestui for șj des
pre măsurile adoptate.

Cu
după care se vor desfășura con
cursurile de pentatlon modern, s-a 
stabilit ca el să cuprindă toate re
gulile referitoare la organizarea, 
desfășurarea și stabilirea clasamen
telor pbntru toate cele cinci probe, 
în așa fel incit pe viilor să nu mai, 
fie necesară utilizarea, așa .cum se 
făcea pînă acum, a regulamentelor 
federațiilor internaționale respec
tive.

Dintre numeroasele hotărîri adop
tate în legătură cu cele cinci pro
be ale pentatlonului modeț-n. spi
cuim cele mai importante dintre 
noi

Proba 
în cazul 
gură un 
sportivi, 
șura în 
însă un cal va îi folosit de trei sau 
patru sportivi, se prevede ca pro
ba să se desfășoare în decurs de 
două zile. în aceste condiții durata 
unui concurs de pentatlon modern ' 
poate fi de șase zile. în ce privește 
traseul s-a hotărît: lungimea lui — 
800 m ; numărul de obstacole — 
15, dintre 
două și una 
în total 1.3 
obstacolelor:
120 cm pentru 
pentru juniori ; 
pentru seniori, 
juniori; riviera
400 m pe minut; pentru parcurge
rea traseului în două minute, fără 
nici o greșeală, se acordă punctajul 
maxim de 1100 puncte. Depășirea 
timpului de patru minute atrage 
eliminarea călărețului din probă. 
Pentru.; greșelile comise de sportivi 
pe traseu sînt prevăzute penalizări 
in puncte. Intrarea unui concurent 
ne parcursul probei în afara timpu
lui acordat pentru recunoașterea 
oficială se penalizează cu elimina
rea acestuia din probă. La încăl
zire. organizatorii sînt obligați să 
acorde călărețului cel puțin sase 
sărituri. La tragerea la sorți, caii 
vor fi prezentați fără șa.

Proba fle scrimă. Greșelile care,
■ conform regulamentului F.I.S., se 

penalizează în concursurile de scri
mă cu o tușă, după ce în preala-

privire la noul regulament 
vor desfășura

cele mai 
le prevederi.

de călărie. S-a stabilit că, 
în care organizatorii asi- 
cal pentru unul sau doi 

atunci proba se va desfâ- 
cursul aceleiași zile. Dacă

care o combinație de 
de trei obstacole, deci 
sărituri ; dimensiunile 

obstacol vertical — 
seniori si 110 cm 

oxer — 110x130 cm 
100x120 cm pentru 
— 300 cm ; viteza

bil scriii-ieri.il a primit un avertis
ment, s-a hotărît. ca în întrecerile 
de pentatlon modern ele să 
nalizeze cu o jumătate din 
rul de puncte corespunzător 
unei victorii, în funcție de 
rul concurenților. Greșelile 
penalizează cu 
concursurile de
naliză în cazul pentatlonului 
dern cu eliminarea sportivului din 
proba de spadă.

Proba de tir. Se recomandă ca. 
pentru tragere, poziția corpului 
sportivului să fie verticală, iar mi
na care ține pistolul să fie îndrep
tată în jos sub un unghi de 45 de 
grade față de verticala ce trece 
prin umărul respectiv. Este obli
gatoriu ca piciorul din față să vină 
în contact cu linia de tragere. De
părtarea dintre două ținte trebuie 
să fie de 150 crii. Ridicarea inten
ționată a mîinii în tâmpul pauzei 
de șapte secunde se penalizează cu 
11 puncte. Tragerea intenționată a, 
2—3 focuri în timpul celor trei se
cunde se penalizează cu eliminarea 
din proba de tir. în cazul focurilor 
automate, pentatlonistul are 
tul să tragă o nouă serie de 
focuri, dar rezultatul de pe 
se va reduce cu 2 puncte.

în proba de înot, s-a hotărît ca 
sportivul care împiedică pe altul 
să-și efectueze cursa va fi eliminat 
clin probă. De asemenea, în proba 
de cros se interzice folosirea apa
raturii 
pentru 
losirea 
trage 
curentului din probă.

în elaborarea regulamentului de 
concurs pentru pentatlonul modern 
feminin, Comitetul tehnic a urmă- 

, rit ca acesta să fie cit mai asemă
nător cu cel pentru bărbați, pentru 
a se ușura organizarea și, eventual, 
introducerea acestui sport în pro
gramul viitoarelor Jocuri Olimpice. 
Despre acest regulament și despre 
cel privitor la pentatlonul modern 
pentru veterani — amănunte în- 
tr-un alt număr al ziarului.

/

3

drep- 
cinct 
țintă

H

de radio emisie și recepție 
dirijarea coneurențllor. Fo- 
unei astfel de aparaturi a- 

după sine eliminarea con-

(Cuba) 20.8 ; 1 50(1
(URSS) 3,46,3 ; 

! — Volgy (Ungaria) 
Ivanova (URS.S) 

- Acostă (Cuba) 23,7.

■i
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dial?*' ă acestui 
R®. Germană,
Ungaria și Iugoslavia. O carte de 
vizită impresionantă a participan
telor. dacă ținem seama că Româ
nie este campioană mondială en 
litre, R.D. Germană — vicecampi- 
oană, Suedia — de două ori cam
pioană mondială, U.R.S.S. și Unga
ria— două din .cele mai bune, echi
pe ale lumii, iar’ Iugoslavia — cam
pioană olimpică la Miinchen. Un 
asemenea turneu constituie un ade
vărat mini-campionat mondial și 
un examen de forță al participan
telor pentru a-și dovedi în conti
nuare supremația în acest sport.

Orașul macedonean Bitolia, gaz-

dă a celui mai puternic turneu al 
anului, s-a pregătit sărbătorește 
pentru a-și primi oaspeții, 
ceasta 
și noua 
nicipiului 
de locuri

România. De altfel, jocul ei cu 
Iugoslavia este programat în ulti
ma zi a întrecerilor.

„Turneul anului" de la Bitolia va 
demonstra modul cum au evo-

Sgjj

S’*

<?:

Cu a- 
ocazie, se inaugurează 

sală de sport a mu
cii o capacitate de 6 000 
Pitoreasca localitate tu

ristică Oteșevo (15 km de Bitolia) 
ii va găzdui pe participanți în 
timpul întrecerilor.

Președintele comitetului de orga
nizare, Vanghel Gruevscki se poate 
declara mulțumit de eforturile or
ganizatorico ale orașului gazdă, ră- 
mînînd ca acuma să-și dea părerea 
și oaspeții. „Dorim ca acest turneu, 
atit ca organizare, cit și prin cali
tatea jocurilor să mulțumească 
spectatorii și pe participanți, iar 
oaspeții noștri să nu uite de Bitolia 
și timpul pe care l-au petrecut 
aici" — declară Gruevscki.

în privința favoriților e1 greu de 
dat un pronostic. Gazdele, campi
oane olimpice, au prima șansă și 
ambiția ca prețiosul trofeu pus în 
joc să răm;nă în Iugoslavia. For
mația selecționerului Ivan Snoj și 
a antrenorului losip Milkovici cu
prinde jucători; ..de aur" Arslana- 
gici, Pribanici, Pokrajac, Faifrici, 
Popovici, Horvat, Lazarevici. dar 
și tineri ca Lakici, Timko, Pavice- 
t 'd. nizdar. Dintre oaspeți șanse 
sc acordă campioanei mondiale

Î7.VI .

PROGRAMUL COMPLET
AI. JOCURILOR

: România — Ungaria
U.R.S.S. — R.D. Germană 
Iugoslavia — Suedia

: U.R.S.S. — Suedia
R.-D. Germană — România

26. VI .

Ungaria —■ Iugoslavia
28. VI . : Suedia — Ungaria

România -- U.R.S.S.
Iugoslavia 
mană

— R. D. <

29 VI . : zl liberă
30.VI . : R.D.G. — Ungaria

Ger-

l.VII.

România — Suedia 
U.R.S.S. — Iugoslavia

: Suedia — R.D. Germană 
Ungaria — U.R.S.S.’ 
Iugoslavia — România

Deci, numai cîteva zile ne mal 
despart de startul în întrecerea 
handbaliștilor, găzduită de pito
reasca Bitolle.

luat echipele după Olimpiada de la 
Miinchen și ne va da un prim răs
puns despre forța team-urilor ce 
vor asalta în primăvară titlul de 
campioană mondială, în ediția din 
R. D. Germană.

DUȘAN BUGARIN
Belgrad, iunie

18 TARI LA „MEMORIALUL KUSOCINSKI“

«g
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — La 

Varșovia, au început întrecerile 
tradiționalului concurs international 
ele atletism ..Memorial Janusz Ku- 
socinski ‘, la startul căruia sînt ore- 
zenți sportivi și sportive din 18 
țări.

în proba feminină de 200 m vic
toria a revenit sprinterei poloneze 
Irena Szewinska cu timpul de 22,9, 
urmată de Monika Zehrt (R.D. Ger-

mană) — 23.4. Proba feminină de 
aruncarea suliței a fost cîștigată de 
Daniela Javorska (Polonia), cu per
formanța de 62,30 m. Cursa mas
culină de 200 m s-a încheiat cu vic
toria polonezului Werner — 20,8, 
iar compatrioata sa E. Wlodarczyk 
a ocupat primul loc în proba de să
ritură în lungime cu rezultatul de 
6,39 m.

So fr SB Ni

;x- START ÎN CUPA BALCANICĂ (echipe de tineret)

IUGOSLAVIA ROMÂNIA 3-1 (2-0)
Iată-l pe kenyanul Hen Jipcho (dreapta), trecind ultima barieră a traseu
lui de 3 000 m obstacole, pe .stadionul olimpic din Helsinki, la stabilirea 
noului record mondial al distanței — 8:19,8. Telefoto : A.P. — Agerpres

TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX
\

Wottle, învingător în proba de o milă 
cu 3:53,3, a realizat a treia performanță 
mondială din toate timpurile, pe locul 
secund — Prefontaine 3:54,6. în proba 
de săritură în lungime, Jim McAlister 
— 8,10 m — l-a învins pe campionul 
olimpic Randy Williams, clasat pe locul 
doi cu 7,97 m.

După șase etape, tn Cursa ciclist» cat'© 
se desfășoară în prezent pe șoselelțe din 
Cehoslovacia, conduce cunoscutul rutier 
polonez Ryszard Szurkowski, urmat de . 
Gonsiorek (R.D. Germană) — la, 12 sec. 
și Soucek (Cehoslovacia) —’ la 1:05,0. 
Etapa a 6-a. disputată în împrejurimile 
orașului Trjinec, a fost cîștigată de 
cehoslovacul Jan Bartolszik. cronome
trat pe distanța de 177 km în 4 h 25:24.

La Brno s-a disputat întâlnirea interna
țională de gimnastică dintre selecționa
tele masculine ale Cehoslovaciei și Bul
gariei. Victoria a revenit cu scorul de 
268,50 — 267.15 puncte gimnaștllor bul
gari. La individual compus, pe primul 
loe s-a situat Netuszil (Cehoslovacia) — 
55.60 p, urmat de sportivii bulgari Kon- 
dev — 53,75 p și Kardjalski — 53,50 p.
0
Continuîndu-șî turneul în Italia, selec
ționata masculină de volei a U.R.S.S. a 
jucat Ia Cecina (în apropiere de LivornO) 
cu reprezentativa țării gazdă. La capă
tul unui meci echilibrat, voleibaliștii so
vietici au terminat învingători cu sco
rul de 3—2 (12—15, 11—15, 15—11, 15—12, 
15—1).

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat Ia Eugene (Oregon). Rod Milburn 
și-a egalat recordul mondial in proba 
de 120 y g cu timpul de 13,0. Dave

Turngui Internațional de tenis de la 
Eastbourne (Anglia) a programat pri-

TUR DE ORIZONT ÎN SCRIMA MONDIALĂ

Spadasinul maghiar Csaba Fenyvesi (dreapta), într-unul din impetuoasele 
sale atacuri care i-au adus titlul olimpic la Miinchen. Moment din asal-

»tul cu francezul Ladegaillerie.

Vom încheia turul nostru de ori
zont în lumea scrimei — prilejuit 
de apropiatele campionate mondiale 
ele la Giiteborg (2—13 iulie) — cu 
situația din armele care au început 
să se afirme mai pregnant abia în 
ultimii ani și pe meleagurile noas
tre : sabia și spada.

Sabia este proba în care scrima 
noastră posedă un element cu mari 
calități, evidențiate, de altfel, încă 
din 1969. la campionatele mondiale 
de tineret desfășurate la Genova. 
Este vorba despre Dan Irimiciuc, 
clasat la Genova pe locul 
la C.M. de la Viena (1970)
IV.

Sezonul actual a fost 
fructuos din cariera sportivă a lui 
Irimiciuc în care specialiștii noștri 
(ca și cei străini) văd un serios 
candidat la. una din medaliile C.M. 
de la Goteborg.

III, apoi 
pe locul

cal mai

dier (în care campionul lumii M. 
Maffei avea să fie eliminat în 
„sferturi"). Totodată, sabrerul nos
tru nr. 1 a mai ocupat locurile V 
la Bruxelles și IV la Budapesta. 
Ceilalți doi protagoniști ai sezonu
lui sînt italianul Michele Maffei, 
cu trei victorii la activ (la Ham
burg, Budapesta și Padova) și tră
gătorul sovietic, campion olimpic 
„en titre", Viktor Sidiak (I la Bru
xelles, II la Varșovia și la Buda
pesta).

Eșalonul secund al sabrerilor ce 
s-au impus în actualul sezon cu-

MARELE CARUSEL

UN TRIO VALOROS: SIDIAK, 
MAFFEI, IRIMICIUC

Dan Irimiciuc a cîștigat un tur
neu la Sofia. (în martie) și avea să 
mai termine în fruntea clasamen
tului în alte două competiții, incon
testabil. mult mai dificile : la Mos
cova și, recent, în trofeul Taillan-

în nici o altă armă nu s-au pe
rindat atâția trăgători în. fruntea 
clasamentelor ca la spadă. Acest 
carusel al învingătorilor poate fi 
explicat prin marea afluență de 
trăgători la turneele importante 
clar riu-i deloc exclus să indice și 
o fluctuație de formă a trăgătorilor 
din elita mondială. Singurul care 
a cules două victorii în acest sezon 
este sovieticul Serghei Paramonov ; 
după anul olimpic (mai sărac în 
satisfacții pentru el), acesta pare 
decis să-șî ia revanșa în 1973. Iată 
ce spune palmaresul său pe anul în

mele partide din turul II al probei de 
simplu masculin. în cel mai disputat 
meci ai zilei, spaniolul Andres Gimeno 
l-a eliminat în trei seturi pe englezul 
John Paish: 8—9, 8—6. 8—6. Alte rezul
tate : Dominguez (Franța) — Munoz 
(Spania) 6—3, 6—2; stone (Australia) — 
Goven (Franța) 6—3, 9—8; Stilwell (An
glia) — Castanon (Spania) 6—3, 6—1;
Gerken (S.U.A.) — McManus (S.U.A.) 
6—4, 3—6, 6—3; Fletcher (Australia) 
Orantes (Spania) 7—5, 2—1 (abandon).

Proba de obstacole din cadrul concursu
lui internațional de călărie, desfășurat 
în localitatea vest-germană Wantzenau, 
a fost cîștigată de cunoscutul campion 
brazilian Nelson Pessoa, care a concu
rat pe calul său favorit „Nâgyr“. pe 
locurile următoare s-au clasat francezii 
Aiidră Mull, pe „Aiglon“ și Bernard 
Geneste, pe „Antony".

Instabilitate sau concurență
prea mare la spadă ?

In Iugoslavia au început meciurile 
celei de a 
canice 
ma zl 
goslaviei a întrecut 
1—0 reprezentativa 
gol a fost marcat în min. 31 de I an
ii ovici 
ultim 
hatele 
rit să 
pentru 
pei.

VI-a ediții a Cupei Bal- 
pentru tineret. Marți, în pri- 
a competiției, selecționata Iu- 

cu scorul de 
Greciei. Unicul

în grupa B, prin absența de 
moment a Albaniei, selecțio- 
Bulgariei și Turciei au hotâ- 
joace de două ori împreună 
desemnarea cîștigătoarei gru- 

echîDa calificată în finală.

primul meci,;-disputat miercuri, Bul
garia — Turcia 2—0 (1—0).

Meciurile din grupa A au conti
nuat joi cu partida dintre reprezen
tativele României și Iugoslaviei, dis
cutat la Pristina. Cei 5 000 de spec
tatori au urmărit o partidă intere
santă, 
mai eficace 
s- a încheiat 
în favoapea 
pentru care 
kovici și Kojo

au urmărit o partidă
in care gazdele s-au dovedit 

în fața porții. Partida 
cu scorul de 3—1 (2—0) 
selecționatei iugoslave, 

au marcat Va'oeț, Ian-

valoroasei 
au obținut 
medaliatul
Marot (IIPeter

Budapesta și la 
și Pal Gerevich 
la Miinchen —

prinde doi sportivi sovietici și doi 
maghiari. Vladimir Nazlîmov a a- 
vut o evoluție în continuă ascen
dență pe plan extern (IV Ia Bruxe
lles, II la Moscova și I la Varșo
via) dar în campionatele unionale 
a terminat pe locul V. Celălalt sa- 
brer sovietic cu palmares notabil 
în acest an este Viktor Krovopus- 
kov (IV la Moscova și Varșovia. I 
la Sofia — în mai) și locul IV în 
campionatul U.R.S.S.

Dintre reprezentanții 
școli maghiare de sabie 
rezultate mai deosebite : 
cu argint la J.O., 
la Bruxelles, V la 
Miinchen în 1973) 
(IV la Erfurt. II
1973 și II în trofeul Taillandier).

Nu trebuie să omitem dintre tră
gătorii noștri care au început să se 
afirme ca elemente promițătoare pe 
tânărul trăgător Cornel Ma
rin. Dacă locul V obținut în mar
tie la Sofia nu pare prea conclu
dent. în schimb prezențele sale în 
finalele turneelor de la Erfurt (III) 
și, mai ales, Moscova (V) îl reco
mandă ca o autentică speranță.

In plină ofensivă de afirmare se 
află și sabrerii cubanezi, care au 
ocupat locuri concludente prin 
Torres (VI la Moscova și III la 
Padova) și Ortiz (VIII la Budapesta 
și II la Sofia).

AL SPADASINILOR

curs : locul I la Londra și la Tal
lin, IV la București și III la So
fia. Compatriotul său Grigori Kriss, 
cîștigător al Memorialului M. Savu 
de la București, a mai obținut 
cloar un loe VI la Tallin. Nici mă
car spadasinii maghiari care au cu
cerit la J.O. proba pe echipe nu au 
anul acesta rezultate pe măsura ce
lor de la Miinchen. Sandor Erdos 
a cîștigat Trofeul Monal (Paris), 
Csaba Fenyvesi a terminat pe lo
cul VI . același turneu, Istvan Os
ii ies a ocupat poziția alll-a la Hei-

LONDRA
Iru a treia 
nă, tragerea la sorți pentru tabloul 
final al turneului de tenis de la 
Wimbledon a fost amînată. Impasul 
este datorat protestului Asociației 
tenismenilor profesioniști, care cere 
organizatorilor admiterea în între
cere a jucătorului iugoslav Nikola 
Piiici. Acesta — după cum am anutn 
lat anterior — este suspendat de fe
derația de specialitate din țara sa, 
pentru faptul de a nu se fi prezen
tat la meciul Iugoslavia — Noua 
Zeelandă, din „Cupa Davis", dispu
tat la Belgrad și cîștigat de oaspeți 
cu scorul de 3—2. A.T.P. a protestat 
împotriva acestei măsuri, cerînd 
tuturor membrilor săi să se retragă 
de la Wimbledon. Au răspuns favo
rabil acestei acțiuni un număr de 30 
de tenismeni fruntași, printre care 
Arthur Ashe John Newcombe, Stan 
Smith, Ken Rosewall.

Comitetul de organizare a tur
neului și reprezentanții federației in
ternaționale de tenis (F.I.L.T.) au 
precizat că întrecerile vor începe 
irevocabil la data anunțată — 26 
iunie. Printre capii de serii care 
și-au confirmat participarea se numă
ră campionul român Ilie Năstase și 
cel cehoslovac. Jan Kodes.

r,Queens Club"

NĂSTASE ÎNVINGE
PE EL SHAFEI

LONDRA, 21. — Capul de afiș al 
sferturilor de finală din cadrul tur
neului internațional de tenis „Que
ens Club" a fost furnizat de întâlni
rea dintre Ilie Năstase (România) și 
Ismail El Shafei (Republica Arabă 
Egipt). Tenismanul român și-a ad
judecat o netă victorie, la scorul de
6— 0, 6—3. O surpriză a fost furni
zată ds „veteranul" australian Owen 
Davidson care l-a eliminat pe com
patriotul său .’oh : Newcombe, cu
7— 5, 6-3. A. Met -veli (U.R.S.S.) l-a 
învins pe J. F-.-sbender (R.F.G.) 
cu 6—4. 6—2 iar R Taylor (Anglia) 
pe C. Drysdale (R.S.A.) cu 6—2, 6—3.

în ultimele optimi de finală se 
înregistraseră rezultatele : El Shafei 
— Bertolucci 6—4. 6—4 ; Davidson — 
Dibbs 7—9. 6—4, 6—1 ; Newcombe — 
Meiler 9—8, 6—4 ; Metreveli — Fair
lie 6—2, 7—5 ; Fassbender — Connors 
2—6, 9—7, 6—3 ; Drysdale — Solo
mon 6—3, 6—4 ; Taylor — Ashe 4—6, 
6-3, 6—3.

ȘTIRI • REZULTATE
• Joao Havelange, președintele 

Confederației braziliene a sporturi
lor, a anunțat că reprezentativa de 
fotbal a Braziliei, deținătoarea ti
tlului mondial, va susține 
meciuri amicale 
înaintea campionatului 
fotbaliștii brazilieni vor 
Austria (sau Elveția), 
Peru, Paraguay, Mexic, Irlanda și 
Portugalia.

• Cea de-a 27-a ediție a cam
pionatului albanez s-a încheiat cu 
victoria formației Dynamo Tirana, 
care a realizat 41 de puncte din 
26 de meciuri disputate. Dynamo 
cucerește titlul pentru a 9-a oară.

șapte 
1974.în anul 

mondial, 
întâlni 

U.R.S.S..

denheim, turneu în care Gyozb 
Kulcsar l-a urmat imediat (IV).

Elvețianul Daniel Giger a avut 
un start bun (I la Milano), s-a 
comportat la înălțime și la Londra 
(III) dar. după aceasta, n-a mai 
ajuns în nici o finală. Cam aceeași 
curbă a urmat Francois Jeanne 
(Franța): III la Milano, IV la Ber
na și... eliminat în semifinale,, re
cent, la București.

Sclipiri trecătoare au avut vest-, 
germanul Jurgen Hehn (I la Ber
na), Jan Wacnis (Suedia) câștigăto
rul cu totul neașteptat de la Hei
denheim și italianul Nicola Gra- 
nieri (I la New York).

TRÂGÂTORII NOȘTRI IN 
PROGRES

Ce au arătat spadasinii noștri 
acest sezon premergător C.M. de 
Goteborg ? Se poate afirma că 
continuă ascensiunea spre elita 
mondială a scrimei. Doi dintre ei, 
Constantin Duțtt și Nicolae lorgu 
se numără chiar printre cîștigătorii 
de turnee : primul, la Sofia, cel de 
al doilea, la București. Duțu a mai 
împărțit cu Constantin Bărăgan 

locurile II—III ale turneului din 
capitala noastră, iar Bărăgan are 
încă două prezențe în finale: la 
Memorialul Savu (VI) și la Sofia 
(VI).

De o remarcabilă constanță (dar 
nu la nivelul adevăratei sale valori) 
s-a dovedit Anton Pongraț. La Ta
llin, la Sofia și în mai la București, 
el a ocupat același loc V, consoli- 
dîndu-și, parcă, o platformă de pe 
care poate să țîșnească mai sus. la 
Goteborg. Ar merita o revanșă pen
tru „bronzul" olimpic de puțin ra
tat la Miinchen. Reprezentantul ti
nerei generații, clujeanul Paul Sza
bo (III la Leipzig) și AI. Istrate 
(iV la București) completează lotul 
nostru de spadă, capabil de o nouă 
comportare frumoasă, după acel 
promițător loc V din Olimpiada 
miincheneză.

Sebastian BONIFACIU

Acest gol a schimbat soarta calificărilor în grupa I a 
ta), trimite balonul cu capul pe lingă portarul maghiar 
mul al meciului: Ungaria — Suedia 3—3 !

preliminariilor C. M.: Edstrom (tricou deschis, in dreap- 
Bicskei, înscriind al treilea gol al echipei sale, și ulti-

C.M. IN ACTUALITATE
VMM 74 * Pauză

Start
in preliminariile zonei europene • Marocul — calificat in turneul final al zonei africane

in prima grupă a Americii de Sud

in 
la 
ei

meciul 
Buda

pesta În ziua de 13 iunie (scor 3—3), s-a 
încheiat sezonul de primăvară al selec
ționatelor naționale și. deci, și al meciu
rilor din cadrul preliminariilor C.M. în 
luna Iulie nu se. va disputa nici o par
tidă. iar în august doar participarea 
Islandei (țară a cărei climă nu permite 
disputarea jocurilor în altă perioadă) 
va face să fie programate trei meciuri : 
Islanda — Norvegia (2 august). Olanda 
— Islanda (22 august), și Islanda — Olan
da (29 august, meciul, însă, se va juca 
tot în Olanda, prin acordul federației 
islandeze). Apoi, la 12 septembrie. Nor
vegia — Olanda și, în fine, prima zi 
foarte încărcată — o adevărată deschi
dere a sezonului de toamnă — 26 sep
tembrie. zl în care sînt programate (prin
tre altele I) K.D. Germană — România, 
Irlanda de Nord — Bulgaria și Scoția — 
Cehoslovacia, partide decisive pentru 
configurația clasamentelor finale ale 
grupelor respective.
• Peste 30 000 de spectatori au urmă

rit la Casablanca returul partidei din
tre selecționatele Marocului șl Coastei 
de Fildeș, contînd pentru turul al Ill-lea 
al preliminariilor C.M. — zona africană. 
Fotbaliștii marocani au terminat învin
gători cu scorul de 4—3. Cum meciul 
disputat la Abidjan se încheiase la ega
litate (1—1). reprezentativa Marocului s-a 
calificat pentru faza următoare, cel de-al 
IV-lea tur. Acesta va Ii de altfel ulti
mul. și va consta dintr-un turneu final, 
la care se vor califica trei echipe repre
zentative. Prima dintre ele este Maro
cul, iar celelalte două vor fi stabilite 
în urma următoarelor meciuri duble : 
Kenya — Zambia și Ghana — Zair. Tur
neul final se va desfășura sistem „fie
care cu fiecare". prima în clasament 
fiind echipa națională care urmează să 
reprezinte continentul african Ia turneul 
final al C.M. de anul viitor. Deocamda
tă nu s-a stabilit tara care va organiza 
ultima fază a eliminatoriilor africane — 
în mod sigur ea se va disputa pe teren 
neutru — dar este probabil ca R. A. 
Egipt să fie aleasă drept sediu al tur-

a tn zona europeană, prin 
Ungaria — Suedia, disputat la

urmează să desemneze pe 
(în urma a 8 partide dis-

neului care 
participanta 
putate) la a 10-a ediție a C.M.

• Joi 21 Iunie s-a dat startul într-o 
nouă grupă a preliminariilor C.M., este 
vorba de grupa I a zonei America de 
Sud. Primul meci care s-a disputat a 
fost Columbia — Ecuador (rezultatul nu 
ne-a parvenit încă), după care, tot tn 
această săptămînă, mal exact duminică 
24 iunie, se . va disputa partida Colum
bia — Uruguay, în care. deci, va intra 
în competiție și principala favorită a 
grupei, selecționata Uruguayului. Ulti
mul meci al grupei se va disputa la 8 
Iulie : returul partidei dintre, selecțio
natele’ Uruguayului șl Ecuadorului. Re
amintim că grupa a IlI-a a zonei Ame
rica de Sud, prin retragerea neașteptată 
a Venezuelei, șl-a terminat meciurile, 
învingătoarea nu se cunoaște încă. dat 
fiind că atît Peru cit și Chile au cîștigat 
pe teren propriu cu același scor (2—0). 
Meciul de baraj va avea loc la 5 august.

la Montevideo. Meciurile ultimei grupe 
a zonei (de fapt, grupa a n-a), in care 
participă Argentina, Paraguay și Boli
via, vor avea loc între 2 septembrie și 
7 octombrie.

• Federația internațională de fotbal 
(F.I.F.A.) a stabilit datele de desfășu
rare a meciurilor dintre echipele Aus
traliei și Iranului, contînd pentru finala 
grupei B a zonei Asia — Oceania a pre
liminariilor C.M.. Primul joc va avea 
loc la 10 august la Sydney iar cel de-al 
doilea — la 24 august, la Teheran. Echi
pa învingătoare din această partidă va 

’ întîlni în finala zonei pe cîștigătoarea 
grupei A selecționata Coreei de sud. 
Meciurile tur-retur dintre echipa învin
gătoare din dubla întîlnlre Australia — 
Iran și formația Coreei de sud vor tre
bui jucate pînă la 31 decembrie. Selec
ționata care va cîștlga această partidă 
va reprezenta zona Asia — Oceania în 
turneul ftnal al campionatului mondial 
din R. F. Germania.

IERI, LA MOSCOVA

U.R.S.S.-BRAZILIA 0-1 (0-0)
Ieri pe stadionul „V. T. Lenin" din 

Moscova, în prezența a peste 100 000 de 
spectatori, selecționata Braziliei, cam
pioană mondială, a întîlnit echipa re
prezentativă a U.R.S.S. Meciul a pri
lejuit șl o frumoasă festivitate, cu
noscutul jucător, sovietic Albert. Sester- 
nev predînd banderola de căpitan al 
reprezentativei lui Hurțilava.

Partida nu a fost de un nivel tehnic 
și spectacular prea ridicat, fotbaliștii 
brazilieni nejucînd nici de această dată 
decît arareori la valoarea numelor pe 
care le conține selecționata condusă 
de Mario Zagalo. Fiecare echipă a avut 
cite o bară (Oniscenko — min. 25 la

poarta lui Wandell. respectiv Valdoraro 
— min. 55, la poarta lui Pilgui). Uni
cul gol al meciului s-a înscris în min. 
67, cînd Valdomiro a centrat foarte bine 
de pe aripa dreaptă, iar Jairzinho s-a 
înălțat mai sus decît toți și a trimis 
balonul cu capul în plasă. Arbitrul K- 
Weiland a condus următoarele formații:

U.R.S.S. : Pilgui — DzodzuajvilL Hur- 
țiîava, Kaplicinîi, Lovcev — Kolotov, 
Muntean — Vasenin. Zincenko. Onis- 
ccnko (min. 67 Nikonov). Blohin

BRAZILIA : Wandell — Ze Marla L. 
Pereira, Moises, M. Antonio — Clcdo- 
aldo, Rlvelsno — Valdomiro, Jairzinho, 
Leivinha, P. Cesar.
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