
VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ 
A PRINȚULUI NORODOM SIANUK 
ȘEFUL STATULUI CAMRODGIAN

La invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. ți a 
tovarășei Elena Ceaușescu, vineri di
mineața a sosit în Capitală prințul 
Norodom Sianuk. șetul, statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, cu soția, 
prințesa Monique Sianuk, care face 
o vizită neoficială în tara noastră.

Vizita prințului Norodom Sianuk, 
eveniment de seamă în cronica legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și cambod
gian, constituie o nouă și puternică 
expresie a simpatiei și solidarității 
militante a poporului nostru cu lupta 
eroică a poporului cambodgian, cu 
acțiunile întreprinse de Guvernul Re
gal de Uniune Națională de sub e- 
gida F.U.N.C. In apărarea ființei si 
libertății naționale, a dreptului im
prescriptibil de a dispune de pro
priile destine, conform voinței și in
tereselor legitime ale acestuia.

Sosirea înalților oaspeți a avut loc 
la aeroportul internațional Otopeni.

La ora 11,30, aeronava cu care au 
călătorit înalții oaspeți a aterizat.

La coborîrea din avion, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk au fost salutați cu .căldură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și soția. 
Elena Maurer, de tovarășii Miron 
Constantinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

Cei doi șefi de stat își string 
călduros mîinile. se îmbrățișează.

Prințul Norodom Sianuk prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceausescu personalită
țile oficiale care-1 însoțesc.

Un grup de pionieri oferă înalți
lor oaspeți buchete de flori.

In continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii de onoare prezintă ra

Turismul activ — acest excelent 
mijloc de recreare, cu efecte bine
făcătoare asupra sănătății oamenilor 
de orice vîrstă sau profesie, activi
tate ce presupune mersul pe jos în 
mijlocul naturii, pe cărări de munte 
sau pe firul apelor — cucerește tot 
mai mulți adepți.

In județul Hunedoara, drumețiile 
de la sfîrșit de săptămînă încep să 
devină o obișnuință. De la cei mai 
mici, pionierii și școlarii, și pînă la 
cei mai în vîrstă, oameni din Valea 
Jiului, Hunedoara. Deva ca si din 
alte părți, își iau sacul, de călătorie 
și pornesc la drum în timpul lor 
liber, îndreptindu-se, în grupuri 
mai mici sau mai mari, spre locurile 
de odihnă și agrement sau spre 
obiectivele istorice ale județului.

Acțiunile în domeniul turismului 
activ, organizate în școlile, cămine
le, . întreprinderile și instituțiile a- 
cestui județ, sînt tot mai numeroa
se în ultimul timp. Pentru a face o 
eventuală enumerare, am putea 
cita exemplul miilor de cetățeni de 
toate vîrstele — participanți în fie
care sfîrșit de săptămînă la drume
ții spre zona de agrement de la 
Strei, spre cetățile de la Costești 
și Blidaru, spre cabana „Căprioara", 
spre Teblea, unde se află gorunul 
lui Horea și mormîntul lui Avram 
Iancu.

Cinci școli din Hunedoara au or
ganizat, de curînd, o acțiune de 
cicloturism spre barajul de la 

portul. Se Intonează Imnurile de Stat 
ale României și Cambodgiei. Cei doi 
șefi de stat trec în revistă garda 
de onoare.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, a- 
flați _ pe_ aeroport, au aclamat cu 
multă căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe prințul Norodom 
Sianuk. Ei și-au exprimat satisfacția 
pentru vizita pe care șeful statului 
Cambodgia o întreprinde în țara 
noastră, convingerea că ea corespunde 
intereselor popoarelor român și cam
bodgian. cauzei luptei antiimperialiste, 
progresului și păcii în lume. Prin 
aplauze și aclamații ei dau glas sen
timentelor de deosebită stimă și dra
goste față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, a cărui 
neobosită activitate este pusă in 
slujba intereselor națiunii noastre, în 
slujba edificării în lume a unui cli
mat de pace și înțelegere, care per
mite dezvoltarea liberă și indepen
dentă a popoarelor.

In aclamațiile celor prezenți, cei 
doi șefi de stat iau loc într-o mașină, 
escortată de motocicliști, îndreptîn- 
du-se spre reședința ce a fost re
zervată înalților oaspeți.

★
Vineri după-amiază. la Palatul 

Consiliului de Stat, au avut loc con
vorbiri între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, președintele Consiliului Na
țional ai Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu. și 
șeful statului Catmbodgia. președin
tele Frontului Național Unit al Cam
bodgiei. Alteța Sa Regală prințul 
Norodom Sianuk.

Continuînd dialogul fructuos stabi
lit între cei doi șefi de stat cu pri
lejul întîlnirilor precedente, convor
birile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk 
au abordat probleme bilaterale Si

Cinciș, la care au participat peste 
300 de elevi. La aceasta se adaugă 
concursurile de orientare turistică 
din pădurea Silvasi, din Hațeg, la 
care au participat numeroși lucrători 
din cooperația meșteșugărească. De 
asemenea, baza nautică a B.T.T. de 
la Soimuș, dotată cu 30 de ambarca
țiuni. și baza de la Cinciș, cu cele 
100 de bărci pentru plimbări, se 
află permanent la dispoziția celor 
ce preferă acest fel de mișcare și 
recreare.

„Preocuparea pentru drumeție, 
pentru mișcarea în aer. liber, în mij
locul unui peisaj încîntălor cum il 
oferă acela al județului Hunedoara, 
este permanent în atenția noastră 
— spunea tovarășul Viorel Jianu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport. Mediul destul de poluat al 
bazinului Văii Jiului, al Hunedoarei, 
în general, face absolut necesară 
preocuparea organizațiilor de partid, 
sindicat, U.T.C. din întreprinderi și 
instituții pentru a organiza cit mai 
multe acțiuni de turism activ, ofe
rind oamenilor posibilitatea de a-și 
petrece timpul liber în aerul curat 
al înălțimilor, in păduri și in alte 
frumoase locuri de popas."

Spre cabana „Lunca florilor", de 
exemplu, se îndreaptă în timpul lor 
liber muncitori din Petriia ; cei din 
Petroșani preferă cabana „Rusu", 
iar minerii din Uricani și Lupeni 
„Crîngul lui Neag". Au intrat în tra

internaționale de interes comun, în
tr-o atmosferă de cordialitate, de 
deplină înțelegere și stimă reciprocă, 
care caracterizează relațiile de prie
tenie și solidaritate militantă dintre 
poporul român și poporul cambod
gian.

★
Altețele Lor Regale, prințul Noro

dom Sianuk, șeful statului Cambod
gia, președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, și prințesa 
Monique Sianuk, au făcut vineri 
seara o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, secretar general al Par
tidului Comunist Român, și tovarășei 
Eletia Ceaușescu.

La întîlnire au participat tov.—ășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, si tovarășa 
Elena Maurer, tovarășii Miros Con- 
stantinescu. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe.

întrevederea dintre președintele 
Nicolae Ceaușessu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și Altețele lor Regale, 
prințul Norodom Sianuk si prințesa 
Monique Sianuk. s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
de prietenie.

★
Președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, vineri, un di
neu în onoarea Altețelor Lor Re
gale, prințul Ncrodom Sianuk și 
prințesa Monique Sianuk.

S-au intonat Imnurile de Stat ale 
României și Cambodgiei.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate. președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk 
au rostit toasturi.

diție, prin partea locului, drumeții
le la Streja și Voivodina.

La Combinatul siderurgic Hune
doara, unde Comitetul U.T.C. orga
nizează săptămînal acțiuni de turism 
activ cu peste 400 de tineri, la 
U.M.M.R.-Simeria, la Uzina chimi
că din Orăștie sau „Vîscoza“-Lu- 
peni, la Termocentrala „Mintia" și 
la alte întreprinderi și instituții ca 
și în școli, turismul activ cunoaște 
o dezvoltare din ce în ce mai mare. 
Organizațiile de sindicat, U.T.C., 
pionieri, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid din județ manifestă 
preocupare pentru promovarea turis
mului în cadrul acțiunii generale de 
dezvoltare a, educației fizice și spor
tului. La 15 septembrie se va da 
startul în concursul dotat cu insigna 
„Amicii drumeției", prilej pe care 
hunedorenii vor să-I folosească pen
tru a obține realizări și mai mari.

Toate acestea sprijină înfăptuirea 
planului de măsuri pe care Consi
liul Național pentru Educație Fizică 
și Sport l-a adoptat, în lumina Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R., cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, și al 
cărei obiectiv principal se referă la 
angrenarea populației, a întregului ti
neret, în practicarea continuă a 
exercițiilor fizice.

Dumitru CRISTACHE

ANUL XXIX — Nr. 7452 ----- = 4 PAGINI 30 BANI Sîmbâtâ 23 iunie 1973

CINE VA FI CAMPIOANĂ LA FOTBAL?

UNIVERSITATEA CRAIOVA SAU DINAMO?
AU ÎNCEPUT
ÎNTUECtnili

RĂSPUNSUL IL VOM CUNOAȘTE MiINE
PE STADIOANELE DIN ARAD SI BUCUREȘTI
• Ultimele vești din taberele celor patru echipe angajate în restanțele Diviziei A, hotăritoare pentru principala 
decizie a campionatului • Astăzi și miine, sferturile de fina lâ aie „Cupei României" • Ce ne mai rezervă „competiția 
k.o." ?

Oblcmenco (in centrul imaginii, mascat de Vișan) a șutat puternic și balonul se duce în plasă, deși Gadja 
a plonjat cu disperare. E golul nr, 4 al Universității Craiova, in partida cu C.F.R. Cluj... Și nr. 21 al 
reputatului golgeter al fotbalului nostru. Foto i Dragoș NEAGU

Șase partide — două restanțe la 
înaltă tensiune din campionat și sfer
turile de finală ale „Cupei României" 
— punctează acest final de săptămînă 
fotbalistică. Vom începe cu acele 
„meciuri de foc" de la Arad și Bucu
rești. hărăzite să desemneze pe cam
pioana ediției 1972/73, U.T.A. — Uni
versitatea x Craiova și Dinamo — 
C.F.R. Cluj. Liderul în deplasare, 
marea sa rivală pe teren propriu, 
vor da totul în cele 90 de minute 
spre a-și atinge obiectivul : craio- 
venii, spre a se menține pe locul de 
onoare, dinamoviștii spre a-1 cuceri 
„pe linia sosirii". Condițiile sînt. în 
cea mai mare măsură, favorabile for
mației din Craiova ; încereînd să a- 
preciem în procente aceste șanse, ele 
ar fi de pentru echipa Univer
sitatea. Pentru că o victorie a sa. 
indiferent de scor, ca și egalitatea, 
ar duce — pentru prima oară în is
toria fotbalului nostru — titlul la 
Craiova. După cum și eșecul lideri
lor, la diferență minimă, coroborat 

cu un succes al Iui Dinamo Ia mi
nimă diferență, avantajează tot e- 
chipa care conduce astăzi în clasa
mentul Diviziei A. Formația bucu- 
reșteană nu-și poate vedea atins 
scopul decît dacă în ambele jocuri 
se realizează anularea handicapului 
de patru goluri pe care ea îl are 
acum ; bineînțeles, prin înregistrarea 
de victorii ale gazdelor atît la Arad, 
cît și pe stadionul din șoseaua Ște
fan cei Mare (adică, spre exemplu, 
1—0 pentru U.T.A. si 3—0 Dinamo 
sau 2—0 și 2—0 etc.).

Jocurile vor avea deci caracter de
cisiv si asta sperăm să fie numai 
în folosul ațractlvîtății lor ; desigur, 
miza nu va pune pe nimeni la adă
postul scuzelor pentru actele de ne- 
sportivitate, de incorectitudine. în
vingători sau învinși vor avea cu atît 
mai mult dreptul la elogiile noastre 

dacă în această cursă a tensiunii își 
vor păstra pe deplin echilibrul ner
vos și demnitatea sportivă.

Ultimele vești din cele patru 
tabere : U.T.A.. revenită chiar
miercuri de la Cluj, a continuat an
trenamentele. Va fi prezentată for
mația din întîlnirea cu „U“. Se pre
văd tribune pline, pe stadionul din 
Arad, mai cu seamă că suporterii cra- 
ioveni vor sosi în mare număr spre 
a-și încuraja favoriții în ultimul și 
decisivul examen. Universitatea a 
plecat vineri, cu autocarul, spre Arad, 
unde a sosit în cursul după-amiezii 
și a șl efectuat un antrenament pe 
stadionul U.T.A. E posibilă uti
lizarea lui Ivan, cu condiția ca 
el să se fi refăcut de pe urma acci-

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI Șl MÎINE, PE „REPUBLICII11

ClMPINA, 22 (prin telefon). Cele 
mai valoroase echipe de oină, re- 
prezentînd asociațiile sportive sin
dicale din întreaga țară, au venit 
în localitate pentru a se întrece 
în cadrul celei de a Vl-a ediții a 
„Cupei U.G.S.R.".

La puțin timp după consumarea 
altei mari întreceri — finala „Cupei 
României" — avem astfel posibi
litatea să consemnăm evoluția cam
pioanei țării, echipa Combinatului 
Poligrafic București, dar și a altor 
formații dornice să se afirme. Gaz
dele finalei — Consiliul orășenesc 
al sindicatelor și C.O.E.F.S. — s-au 
străduit și au reușit să creeze 
condiții dintre cele mai bune celor 
14 echipe venite la Cîmpina. Tere
nul pe care vor avea loc întrece
rile a fost djn timp pregătit, ast
fel că, vineri dimineață, gazonul și 
tribunele se prezentau gata pentru 
a găzdui o competiție cu caracter 
republican.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
echipe. O plăcută impresie a lăsat 
spectatorilor și organizatorilor for
mația C.F.R. Sibiu. Nici unul din
tre componenții ei nu depășește 
vîrstă de 17 ani, trei sau patru a- 
vînd doar 15 ani. Dar, în pofida 
vîrstei fragede, oiniștii sibieni for
mează un „11“ solid, bine pus la 
punct cu tehnica jocului. De altfel, 
ei au și cîștigat meciul cu Turbina 
Doicești (16—6). Conducătorul și 
antrenorul echipei, profesorul Va- 
sile Toader, are toate motivele să 
fie satisfăcut, deoarece, cei mai 
mulți dintre jucători au fost for-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

| , al - j . « activitatiL 
sportive 
ae masă

Clubul sportiv municipal Bucu
rești, constituit ieri, în scopul atra
gerii populației din primul oraș al 
țării în practicarea exercițiului fi
zic, organizează — cu sprijinul 
cluburilor și asociațiilor sportive 
din Capitală, o mare serbare spor
tivă. Ea va avea loc duminică, în- 
cepînd de la ora 9,30, în Parcul 
Herăstrău, cu participarea a circa 
8 000 de tineri și tinere.

Cu acest prilej, cei prezenți — 
nădăjduim în număr cît mai mare 
— vor putea viziona întreceri spor
tive de volei, handbal, judo, box, 
gimnastică modernă, fotbal, popice, 
sporturi nautice ș.a.

IN PERSPECTIVĂ-INTRECERI ATLETICE
PASIONANTE Șl REZULTATE DE VALOARE

Duminică, în Parcul Herăstrău

SE INAUGUREAZĂ
CLUBUL DE AGREMENT

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
de asemenea, conducători de clu
buri și mari asociații sportive, di
rectori de școli, profesori de edu
cație fizică.

Prima acțiune de amploare cu 
care Clubul sportiv municipal Bucu
rești debutează în activitatea sa de 
agrement promite să însemne o reu
șită, să marcheze adeziunea tinere
tului, a oamenilor muncii de toate 
vîrstele pentru exercițiu fizic și 
sport, practicate la sfîrșit de săp
tămînă, în zilele libere, în vacanțe 
și concedii.

Așadar, vă invităm duminică di
mineață, de la orele 9,30, în Parcul 
Herăstrău...

întrecerile de patinaj pe rotile 
sînt foarte îndrăgite de copiii 
bucureșteni. Iată o imagine de 
la concursul organizat recent 
de Școala generală nr. 204 din 

Drumul Taberei.

întrecerile celei de a doua etape 
a campionatului republican pe e- 
chipe — divizia A, programate în 
plin sezon competițional, oferă ce
lor mai buni atleți din țară noi po
sibilități de afirmare. Astăzi și 
mîine, sportivii celor 9 echipe par
ticipante în întrecerea divizionară 
(Dinamo, Steaua, C.A.U., Metalul, 
Rapid din București și selecționa
tele județelor Argeș, Cluj, Timiș și 
Brașov) vor lua noi starturi pentru 
a îmbogăți zestrea de puncte a e- 
chipelor ce le reprezintă. Și nu 
numai pentru atît.

Ne aflăm în preajma unor im
portante competiții internaționale 
care angajează și reprezentanții ță
rii noastre. în săptămînă următoare, 
reprezentativa masculină de seniori 
va fi prezentă, la Atena, la pri
mul tur al „Cupei Europei" și în 
aceleași zile, la Reggio Emilia, se
lecționata feminină de senioare va 
primi replica echipei Italiei. în 
sfîrșit, juniorii noștri se vor în
trece cu cei mai buni sportivi din 
R. D. Germană și Polonia (un tra
dițional meci triunghiular) la Erfurt,

în zilele de 7 și 8 iulie. Iată de 
ce sîntem convinși că marea ma
joritate a competitorilor în pro
bele înscrise în programul de astăzi 
și mîine vor asalta din nou perfor
manțele de bună valoare, care să 
le asigure o selecție de ultimă oră.

Ce probe vom urmări astăzi, de 
la ora 15,30, pe stadionul Republi
cii ? Iată-le, în ordinea desfășură
rii, împreună cu favoriții :

Ora 15,30 : prăjină (Ligor, Piștalu, 
Ivan, Anton); ora 16,00: 110 mg 
(serii), înălțime bărbați (Șerban 
loan, dacă va concura), lungime fe
mei (Alina Popescu), suliță bărbați 
(meci deschis între Grigoraș, Me- 
gelea, Raduly,. Szilagy 
ora 
ora 
ora

100 m
100 m

400 m

Și 
bărbați 
femei 

bărbați

Petra) 
(serii) 
(serii) 
(serii)

anunțat participarea repre- 
ai cluburilor sportive Di-

Și-au 
zentanți 
namo, Steaua, Rapid, Metalul, Pro
gresul, Olimpia, Voința, ai școlilor 
sportive nr. 1, 2, 3 și 4, ai Liceului 
nr. 35, cu program de educație fi
zică, ai Clubului sportiv școlar etc. 
Vor evolua, în cadrul serbării, copii 
și elevi care s-au distins în com
petițiile organizate în cursul anului 
școlar care s-a încheiat de curînd.

La această mare serbare sportivă 
vor lua parte reprezentanții din 
conducerea Consiliului popular al 
Capitalei, ai Consiliului municipal 
al sindicatelor, ai Comitetului mu
nicipal U.T.C., ai Inspectoratului 
școlar al Capitalei. Vor fi prezenți,

Asiăii, în „(riunahiuiarur1 dc halicrc steaua-T.s.K.A. Moscova —Legia Varșovia

L JABOTINSKI CONCUREAZĂ ÎN SALA GIULEȘTI!
Astăzi, cu începere de la ora 16, 

sala Giulești găzduiește întîlnirea 
triunghiulară internațională de hal
tere, înt-e echipele Steaua, Ț.S.K.A. 
Moscova și Legia Varșovia.

Halterofilii sovietici au sosit In 
Capitală joi seara, iar cei polonezi, 
ieri c.'minca c. Ambele formații au 
și efectuat ieri un prim antrenament. 
Din echipa sovietică face parte și 
fc't-ul ncordman mondial La catego-

ria super-grea, campion olimpic și 
al lumii, Leonid Jabotinski. Firește, 
prin prezența sa și a altor sportivi 
de renume din echipele oaspeților, 
„triunghiularul- cîștigă un plus de 
atracție. Dintre cei mai buni hal
terofili ' care evoluează azi, vom a- 
minti de sovieticii Cikalnv, Petrov, 
Aliolin, Anîkin, Galkin și de polo
nezii Pejima, Kurek, Zayon șl Cer* 
nevski, —

Fără îndoială că în fața unor 
adversari cu o astfel de valoare 
internațională, echipa Steaua va a- 
vea o misiune dificilă, cu atît mai 
mut cu cit este probabilă absența 
I i V. Rusu (accidentat) și a lui V. 
Deac (care va concura la Viena in 
cadrul unui concurs internațional). 
Din "ormația gazdelor vc - face parte 
printre alții S. Tmică, F. Balaș, D. 
Constantin, Z. Fiat, Gh. Stoicescu.

ora 17,05 : 110 m g finală (Perța —■ 
Sebestyen) ; ora 17,15 : 400 m fe
mei (serii) ; ora 17,30 : 100 m băr
bați finală
Zamfirescu), triplusalt (S. Ciochină
— V. Dumitrescu), disc 
riana Nan — Ștefania 
greutate bărbați (Gagea 
ora 17,35 : 100 m femei 
zăr — Condovici), ora 
in bărbați serii contratimp (Ghinu
— Lupan) ; ora 17.55 : 1 500 m fe
mei serii contratimp (Maria Linca) ; 
ora 18,10 : 400 m bărbați finală
(Stan — Sălcudeanu) ; ora 18,29 : 
400 m femei finală (Niculina 
Lungu) ; ora 18,30 : 3 000 m ob
stacole (Cefan) ; ora 18,10 : ștafe
tele 4 X100 m (b și f).

___ : 100 m băr-
(Petrescu, Cristudor,

femei (Ma-
Lesenciuc), 

— Iordan) ; 
finală (La- 

17,40 : 1 580

ÎN SALA OLIMPIA, DIN TIMIȘOARA

meciuri

PREZENȚI LA STARTUL CAMPIONATELOR
TIMIȘOARA, 22 

Ia corespondentul 
început în localitate întrecerile ce
lei de a IV-a ediții a campionatelor 
naționale de lupte greco-romane 
pentru tineret. La confruntări par
ticipă nu mai puțin de 19.6 de spor
tivi din 62 de secții. Cea mai mare 
afluență de concurenți este la ca
tegoriile 57 și 62 kg, unde 
s-au prezentat cite 28 de 
renți. Chiar în prima zi a compe
tiției am asistat la cîteva 
de bun nivel tehnic, cu toate că în 
majoritatea întîlnirilor luptătorii 
mai experimentați au obținut vic
torii prin tuș. Au fost, evident, și 
meciuri echilibrate în care victoria 
a fost decisă la limită. De pildă, 
fostul campion european de juni
ori, Mihai Boțilă (cat. 57 kg) a fost 
nevoit să se întrebuințeze serios 
pentru a învinge la puncte, în pri
mul tur. pe craioveanul L. Cîrneanu.

Din cauza numărului mare de

(prin telefon, de 
nostru.) Azi au

la start 
concu-

concurenți, întrecerile se dispută 
non-stop zilnic, pînă duminică, cînd 
vor fi desemnați cîștigătorii.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate în prima zi pe cele trei 
saltele de concurs din sala Olimpia: 
cat. 48 kg — Gh. Albert (Bălan) 
b.tuș Z. Sima (Tg. Mureș), M. Se- 
coșan (Constanța) b.t. Gh. Marines
cu (Slatina), Gh. Nicolae (Botoșani) 
b.t. St. Ionescu (Oradea), cat. 52 kg 
— N. Gingă (București) b.t. D. Fîșie 
(Sinaia). Gh. Fulga (Medgidia) b.t. 
A. Gydngydsi (Oradea), I. Anton 
(Constanța) b.p. Gh. Alexa (Bucu
rești), cat. 57 kg — Gh. Stroe 
(București) b.t. R. Nanu (Tulcea), 
cat. 68 kg — Al. David (Lugoj) b.p. 
Șt. Stan (Bacău), M. Berceanu (Ti
mișoara) b.t. I. Silnic (Cluj), I. Ro- 
gojan (Reșița) b.p. I. Anghel (Bră- 
nești). Va

Petre ARCAN

WMHS®F i

zbura discul lui Iosif Naghi din nou peste 63 de metri ? Încercările 
sale merită a fi urmărite miine dimineață, pe stadionul Republicii

Foto i Paul ROMOȘAN



Pag,® Sportul Nr. 7452

ț SCHIMB DE GENERAȚIE ÎN TIRUL NOSTRU Mîine, derbyul campionatului de polo

SĂ ȘTII SĂ ALEGI, DAR SĂ AI ȘI DE UNDE
• ••

VA OBȚINE RAPID
E adevărat, 

p imul an al 
„Montreal 1976" 
rezultatelor nu 
prin prisma 
.Dar, tot atît de 
faptul că modul cum se desfășoară 
încă de pe acum pregătirile, are o 
importanță majoră pentru întreaga 
perioadă care urmează, mai ales 
clacă ne gîndim că în 1974 sînt pro
gramate, în Elveția, campionatele 
lumii. Prin urmare, instruirea tră
gătorilor trebuie abordată cu maxi
mum de exigență și dtscernămînt. 
cu deplină responsabiitate și con
form sarcinilor deeurgînd din Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
?S februarie — 2 martie 1073.

în acest context, și după primele 
șase luni ale anului, apare ca ne
cesară o trecere în revistă a evo
luției țintașilor noștri, în special. în 
lumina comportării lor la recentele 
campionate internaționale ale Româ
niei, cea «ai însemnată competiție 
continențȘ^ă din 1973.

Așa cum s-a mai subliniat, bi
lanțul cifric poate fi considerat 
mulțumitor: cinci medalii de aur, 
trei de argint și șase de bronz la 
toate cele 18 probe, printre evi- 
dențiați numărîndu-se pușcașii Ni
colae Rotaru, Ilie Codreanu, 
Cheorghe Adam, Laurențiu Ilovici, 
Vili Stancu, Gheorghe Barbu (ulti
mii trei sînt juniori), skeetiștii 
Gheorghe Sencovici și juniorul Va- 
«ea Petrovan, Ana Buțu, Anișoara 
Matei (pistol standard) și Grațian 
Calotă (junior) la pistol viteză. La 
aceeași probă, dar la seniori, Mar
cel Roșea și Dan luga s-au clasat 
pe locurile 3 și, respectiv, 6, dar 
cifrele lor pot fi ameliorate sub
stanțial. în rest, cu excepția puș
cașului Constantin Codreianu. pe 
lista celor remarcați ar fi destul 
de dificil de adăugat vreun alt 
mume. Ceea ce nu e deloc îmbucu
rător. Dimpotrivă.

Sigur, în tirul românesc se pro
duce în prezent un schimb de ge- 
'nerație. Unii dintre sportivii mai 
svechi nu mai sădesc posibilități de 
creștere, iar cei tineri nu au ajuns, 
decît în cîteva cazuri, la nivelul 
corespunzător pentru a concura cu 
^veleități în arena internațională. 
■'Oricum, mimărul celor dotați și cu 
ireale perspective este destul de re- 
•jdus. Golul existent trebuie neapă
rat completat pentru că, să nu ui- 
jtăm, la campionatele mondiale, e- 
chipele sînt alcătuite din cite pa- 
i-tru sportivi la fiecare probă. Și 
mu este vorba de o simplă măsură 
țiadministrativ-organizatorică, ci de 
formarea unor reprezentative apte 
fâe a lua startul într-o întrecere 
țsupremă. După cum, nu ne gîndim 
aiici la o selecție făcută numai pe 
'criteriul vîrstei și al talentului. 
SiA'aioarea intrinsecă a sportivului
[trebuie să primeze. Este etic, echi- 
ytabil și educativ. Dar pentru aceas- 

a, este necesar ca antrenorii să 
:ibă de unde alege, să dispună de 

k

țintașii
ciclului

și deci valoarea 
trebuie

absolută a cifrelor, 
adevărat este si

se află în 
olimpic

apreciată

TînSra trăgătoare Ana Buțu a cîștigat, pentru a doua oară, titlul de cam
pioană internațională a României la pistol standard.

Foto : Dragoș NEAGU

o masă corespunzătoare de trăgă
tori susceptibili de progres și de 
realizarea marilor performanțe. Or, 
acest deziderat nu poate fi împlinit 
decît printr-o intensă și metodică 
muncă de instruire. Să recunoaș
tem, la tir, pregătirea în secții și 
chiar în cadrul loturilor are o serie 
de neajunsuri. în general, progra
mul este stereotip, accentul căzînd 
mai mult pe numărul cartușelor 
consumate, indicațiile tehnice fiind 
insuficiente, uneori lipsind chiar cu 
desăvîrșire. Unde este acea atît de 
necesară șlefuire a talentelor și 
cînd să se producă ea, dacă volu
mul de lucru este mic ? Ne mai 
putem mira atunci că un tânăr cu 
posibilitățile lui Satala trage acum 
cu zece puncte mai puțin ca anul 
trecut ? Că la talere aruncate din 
șanț e o penurie de trăgători și că, 
de ani de zile, tot cei vîrstnici sînt 
superiori noilor promoții ? Că fe
tele la probele de armă sînt în re
gres, că la pistol viteză se înregis
trează o anumită stagnare ?

Și încă ceva. De eîtva timp a 
apărut tendința printre antrenorii 
noștri ca trăgătorii să urmeze o 
specializare strictă, să zicem, la o 
sngură probă. Cei de la pistol vi
teză să nu se mai pregătească și să 
concureze și la pistol liber și in
vers. La fel cu taleriștii și skeetiș- 
tii. Nu știm ce principii metodice 
au dus la această concluzie, dar 
rezultatele nu se văd. între timp

însfi, specialistul notoriu al pisto
lului viteză, țintașul de mare an
vergură care este Dan luga, a de
venit medaliat cu argint al J.O. 
la pistol liber ! Iar fostul campion 
și recordman al lumii Virgil Ata- 
năsiu la viteză obține acum 559 p 
la pistol liber. Nu cumva avînd și 
o probă complimentară, trăgătorii 
se supun și unui volum mai ridi
cat de muncă, iar pregătirea, în în
tregul ei complex, cuprinde și mai 
multe elemente de atracție ? Adică; 
totul este în beneficiul performan
ței.

Tot în această ordine de idei, 
privind îmbunătățirea pregătirii, a 
științifizării ei, ne amintim că a- 
cum trei ani, din inițiativa fede
rației române de tir a avut loc la 
București un interesant simpozion, 
cu participarea unor specialiști din 
11 țări, printre care și Rojnânia, la 
care au fost prezentate 33 de lu
crări, multe dintre ele aparținînd 
și unor autori români, 
peste 50 de medici și 
specialitate din 15 țări 
volumul cu lucrările 
atunci la București. Am dori foarte 
mult să știm au fost aplicate în 
practică în procesul de instruire a 
trăgătorilor noștri acele expuneri, 
apreciate ca fiind de o înaltă ți
nută teoretică ? Sau e bine să nu 
mai fim atît de curioși ?

De atunci, 
oameni de 
au solicitat 

prezentate

C. COMARNISCHI

Pe poligonul Tunari

„CUPA OLIMPIA"
Șl UN MECI BILATERAL

CU SELECȚIONATA
ORAȘULUI SARAJEVO

Clubul Olimpia București orga
nizează azi și mîine. pe poligonul 
Tunari, tradiționala sa competiție 
anuală la tir, „Cupa Olimpia". Pro
gramul cuprinde probe de armă 

, (liberă și standard), pistol sport și 
pistol liber pentru seniori și ju
niori. La întreceri și-au anunțat 
participarea cluburile Metalul, 
Steaua, I.E.F.S. și asociația sporti
vă C.P.M.B. Favoriții competiției 
sînt reprezentanții clubului organi
zator. Olimpia are o secție valo
roasă de tir, din care fac parte o 
serie de țintași fruntași, compo- 
nenți ai lotului național, cum sînt, 
Gheorghe Vasilescu, Dan Hrib, Ana 
Huni, Ana Goreli ș.a. E posibil ca 
la întrecerile de duminică, la armă 
■liberă calibru redus, să participe 
și Nicolae Rotaru, medaliat cu. 
bronz la J.O. de la Munehen.

Paralel cu întrecerile „Cupei 
Olimpia'* va avea loc și întîlnirea 
internațională bilaterală între Olim
pia și Selecționata orașului Sara
jevo (Iugoslavia) la probele de 
pușcă.
r ......... . .......

z

I
PE TEME
ACTUALE

A 4 a VICTORIE CONSECUTIVĂ?
Dinamovișlii doresc o revanșă, dar an

in alcătuirea îormațici
fruntașe ale 

se înfruntă 
dimineață într-o partidă de- 

a campionatului național, 
și Dinamo București, în a 
alcătuire intră majoritatea

probleme

Cele două echipe 
polo-ului românesc 
mîine 
cișivă
Rapid 
căror 
jucătorilor din echipa națională, se 
vor afla pentru a doua oară în 
acest ah față în față, pentru a 
tranșa o mai veche rivalitate. In 
palmaresul întîlnirilor directe, di
namoviștii dețin un avantaj net: 
din 23 de partide, ei au cîștigat 17, 
au pierdut 
încheiat cu 
viarii, însă, 
în ultimele 
(una dintre
lui campionat) au realizat tot atî- 
tea succese. De altfel, înaintea me
ciului de duminică, campionii de
țin un avans de două puncte asu
pra adversarilor și o nouă victorie 
le-ar mări considerabil șansele .de 
a rămîne în

3, iar celelalte 3 s-au 
rezultate egale. Fero- 
mizșază De faptul că 
trei înțîlniri oficiale 

acestea chiar în aciua

posesia titlului:

Antrenorul A. 
o serie de pro-

rile de verificare. 
Grințescu are însă 
bleme în alcătuirea echipei, întru- 
cît o serie din jucătorii săi s-au 
aflat în sesiune de examene și nu 
au .participat la toate antrenamen
tele.

Conducerea partidei (ștrandul Ti
neretului, de la ora 11) a fost în
credințată arbitrului internațional 
dr. loan Drăgan. Formațiile proba
bile : RAPID: Slavei (Mureșan, 
Chețan) — Bartolomeu, Tăranu. 
Schervan, C. Rusu, I. Slavei, Olac 
(Băjenaru, FI. Teodor, Mustață); 
DINAMO : Huber (Frățilă) — Zam- 
îirescu, Nastasiu, La.zăr, D. Popes
cu, V. Rus, Frîncu (Novac, Popa, 
M. Popescu).

3OX Joi, la Brașov, echipa de box 
a clubului Dinamo din localitate a sus
ținut prima întîlnire în compania for
mației Wismuth Gera (R.D. Germana). 
La sfirșitul unei reuniuni agreabile, oas
peții au obținut victoria cu 10—8, ca 
urmare a superiorității boxerilor din 
R.D.G., în special, la categoriile _ mari. 
Meciul revanșă Va avea loe sîmbătă, la 
SI. Gheorghe.' « LA REȘIȚA a avut loc 
o gală amicală de box pentru, juniori, 
la care au participat tineri pugiliști din 
cluburile șl asociațiile reșițene ca și o 
serie de juniori de la Lugoj șl Drobeta 
Tr. Severin. I.a cele peste 20 de meciuri 
disputate au fost martori numeroși spec
tatori, care au aplaudat linele partide 
viu disputate și de bună valoare teh
nică. Dintre concurenți s-au evidențiat 
I. Dobra (Metalul Drobeta Tr. Severin), 
L. Lupșaa (C.S.M.), I. Sala (Șc. sp. Re
șița). C. Cune (Voința), Fl. Chitescu 
(C.S.M.). Gh. Protea (Șc. sp. Reșița) etc. 
e LA BACĂU a avut loc o reuniune 
pugillstică între juniorii de la S.C. Ba
cău și cel de la Oțelul Galați. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 12—3. 
S-au remareat A. Gheorghiu, C. Ilieș, 
I. Cazan, v.  ----- —.. v .'
Mareș, de la băcăuani și Gh. Butnarii, 
I. Tîrlea, V. " 
la oaspeți.

CAIAC-CANOE ieri 
părăsit țara un lot de 14

Darcu, M. Ouam și Gh.

Munteanu și V. Piuu, de

ECHIPA DE POLO
A POLONIEI

1. Rapid
2. Dinamo

9 9
9 8

o o
0 1

52—23 18
79—23 ÎS

pregătit cele două for*Cum s-au 
mâții pentru derby-ul de duminică? 
Poloiștii de la Rapid s-au antrenat 
în familie, exersînd mai multe va
riante de atac și apărare. Antreno
rul lor C. Vasiliu ne-a declarat: 
„Singura problemă pe care o am 
este să aleg 
tari (Slavei, 
fel de buni, 
optimiști. Ei 
tiga și duminică se vor afla la nu
mai un pas de titlu".

Dinamoviștii au preferat meciu-

unul din cei trei por- 
Mureșan, Chețan), la 

Băieții sînt extrem de 
știu că dacă vor cîș-

INVITATĂ LA „CUPA 

ORAȘULUI1 BUCUREȘTI".
Pe adresa F.R.N. a sosit zilele tre

cute o telegramă din partea federa
ției de specialitate din Cuba, în care 
anunță imposibilitatea alinierii echi
pei reprezentative de polo la „Cupa 
orașului București". în această . situa
ție, organizatorii turneului au invi
tat echipa națională a Poloniei.

Noi echipe românești evoluează 
peste hotare. Poloiștii de la Vagonul 
Arad întreprind în aceste zile un 
turneu în Cehoslovacia, iar în cursul 
lunii iulie, selecționata orașului Cluj 
va juca în Ungaria și Polonia.

CUPA U.G.S.R. LA OINĂ
(Urmare din pag. I)

mati chiar de el, la Școala gene
rală din Turnu Roșu. A arbitrat 
corect A. Hașcu ajutat de A. Peter 
și M. Nicolae.

în primul meci susținut, C.P.B, 
a întîlnit un adversar modest : e-

Campionatul republican de gimnastică modernă pentru copii

REPREZENTANTELE
CLUJ 22 (prin telefon). — Re

prezentantele gimnasticii moderne 
au fost, timp de două zile, oaspe
tele Sălii de sport din localitate, în 
cadrul celei de a doua „manșe" a 
finalei campionatului republican 
pentru copii. Păcat că, și de data 
aceasta, tinerele sportive și-au pre
zentat exercițiile doar în fața bri- 
găzTlor de arbitre, așa cum' s-au 
prezentat lucrurile și în cazul în
trecerii masculine a campionatului. 
Publicul spectator nu a onorat 
competiția, marea sală de sport 
fiind aproape goală și în zilele cînd 
eu concurat cele mai miei dintre re
prezentantele gimnasticii moderne. 
Și e păcat! Micile sportive au fost 
lipsite de căldura aplauzelor și de 
stimulentul atît de important care 
este publicul, iar iubitorii de sport 
și de frumos, în general, au - scă
pat ocazia de a urmări un spec
tacol interesant, bogat în execuții 
de o îneîntătoere frumusețe, pline 
de gingășie și grație. Pentru 
trebuie s-o spunem din capul 
cului, concursul de gimnastică 
dernă s-a situat la un nivel 
cat, reprezentanții federației 
specialitate (între aceștia prof, 
colae Vieru, secretar general, 
prof. Ileana Sima, președinta 
misiei de gimnastică modernă) 
apreciat în cuvinte elogioase 
șitele sportivelor participante 
întrecere. Est% de remarcat, îndeo
sebi, creșterea sensibilă a nivelu
lui valoric al echipelor din provin
cie, eare au reușit să se apropie 
considerabil de formațiile din Ca
pitală. Au plăcut, în special, pre
zentarea în concurs și exercițiile cu 
care au evoluat gimnastele de la 
Liceul Vasile Roaită din Rîmnicu- 
Vîlcea, situate pe locul cinci pe

CAPITALEI AU DOMINAT ÎNTRECERILE
echipe la categoria a IlI-a și cu 
note foarte bune la coardă. Iată, 
de altfel rezultatele și primele cla
sate la întrecerile de gimnastică 
modernă:

Iosif),
3 Buc.

Buc.

82,70 (antrenoare Ileana
Sc. sp. 1 Buc. 82, 25, Sc. sp.
78,95: ansamblu: Șc. sp. 2
17,40, Șc. sp. 3 Buc. 17,20, Sc. sp. 1 
Buc. 17,20;

chipa Gloria București. Repriza în- 
tîi a fost total la discreția poligra- 
fiștilor pe care au cîștigat-o cu 
16—0. Jucătorii de la Gloria au 
înscris 6 puncte în repriza secundă, 
astfel că diferența valorică dintre 
cele două formații s-a micșorat: 
16—6. Arbitrii C. Cîrjan, P. Cio- 
lacu și R. Tănase au fost tot timpul 
aproape de faze, dînd decizii co
recte.

Cel mai echilibrat meci al zilei 
a fost acela dintre Celuloza Călă
rași și Confecția Rm. Sărat. Oiniș- 
tii din Călărași și-au adjudecat două 
puncte chiar de la prima bătaie, 
printr-un frumos bar al cărui autor 
a fost Ion Stanciu. Se părea astfel 
că ei vor cîștiga ușor. Dar replica 
rîmnicenilor a fost promptă și pri
ma repriză s-a terminat la egali
tate : 6—6. Abia în partea a doua 
a meciului, Celuloza a reușit să se 
detașeze, 
arbitrajul 
C. Cîrjan

Avîntul 
tească binecunoscută iubitorilor oi- 
nei — nu s-a întrebuințat prea 
mult în confruntarea cu o formație 
mai tînâră și lipsită de experiență : 
Petrolul Urlați, 
sin au cîștigat 
Turnu Măgurele 
ma partidă cu 
Universitatea București nu s-a pre
zentat pe teren. Nu se află la locul 
întrecerii nici formația A.S.A. Con
stanța.

dimineață a 
|_____ ... . caiaeiștl și
canoiști 'care vor participa la „Regata 
Pragă". competiție internațională pro
gramată să se desfășoare astăzi și mîine. 
Delegația română este condusă de pro
fesorul’ Tralan Năilăsan • MIERCURI șl 
joi, pistele de ap» de la Snagov au găz
duit „Criteriul Speranțelor", la între
ceri aliniindu-se cel mal buni sportivi 
de perspectivă ai țării. Iată învingătorii: 
Tineret, fete : K 1—500 m Delta (Cosma) 
2:23.8; K 2—500 m Steaua (M. Ivanov — 
N. Zadovnic) 2:0«,5; băieți : C 1—1 000 m 
Steaua (Gh. Denisov) 4:15,9; C 2—1000 
m: Dinamo (p. Marcov — P. Coslov) 
4:23.9: K 2—1000 m: Dinamo d. Ivanov 
— I. Stanciu) 4:58.7; K 1—1000 m Dinamo 
(C. Simion) 4:12,8: pe echipe — Steaua 
4ș p; Juniori II, băieți: K 1—30o m 
Delta (V. Constantin) 2:03,3 ; K 2—500 
m: Delta (S. Camenițchl — N. Came- 
nlțchi) 1:57,4; K 4—500 m Șc. sp. Timi
soara 1:52,2; C 1—500 m C.S. Brăila 
(S. Mecu) 2:20.0; C 2—300 in Delta (I. 
Hapei — Gh. Titu) 2:15,0; fete, K 1—500 
m Ancora (T. Vanghelie) 2:28,4 ; K 2—500 
m Ancora (N. Maxim ■— N. Rubanenco) 
2:20.0; pe echipe de juniori II — Delta 
43 p ; Juniori I, băieți : K 1—1000 m 
Voința Arad (I. Sold) 4:25.5 : K 2—1000 m 
Steaua (M. Itu — Gr. Pamacai) 4:01,5; 
K 4—1000 m Șc. sp. 2 București 3:42.0: 
C 1—1000 m Delta (Gh. Lungu) 4:55,0: 
C 2—1000 m Steaua (S. Parmac " 
Antonov) 4:11,2; fete, K 1—300 m Steaua 
(M. Buri) 2:23,3: K 2—500 m Steaua (A. 
Ignatenco — E. Perijoc) 2:04.0; pe echipe 
de juniori I — Steaua 48 p.

HALTERE Ieri dimineața au pă
răsit Capitala cîțiva halterofili români, 
care vor participa duminică la un con
curs internațional organizat cu prilejul 
serbărilor sportive ale ziarului „Volks- 
stimme". Din delegația sportivilor români 
fac parte campionii naționali Gheorghe 
Miinea, Spiridon Herghelegiu și Vasile 
Deac. Lotul sportivilor români este con
dus de antrenorul emerit Ștefan Pe
trescu.

a 26-a a avut loc săptămîna trecută (Di
namo — C.S.M. Sibiu), la cererea for
mației siblene. care se pregătește oen- 
tru turneul din Uniunea Sovietică. Deci, 
la București, două meciuri. în primul 
de la ora l», pe terenul vulcan, echipa 
Vulcan va juca cu Politehnica iași. 
Meci Cu o oarecare miză, în sensul ca 
fiecare dintre echipe — în caz de victo
ria — {și poate îmbunătăți situația in 
clasament. în tur, la Iași 14—4 pentru 
rugbvstii Iul Gheorghe Drobota... in 
cel de-al doilea meci, Steaua va întilm 
pe Precizia Săcele, pe stadionul propriu, 
din bd. Ghencea (ora 10.30). In mod 
normal, o victorie facilă a rugbyștilor 
militari, care par să termine... la pas 
competiția. (fn tur : 17—8 pentru
Steaua). în țară, cel mai interesant meci 
este programat la Timișoara. Unde Uni
versitatea va juca cu Sportul studen
țesc. Gazdele păstrează prima șansa, 
clar meciul se anunță disputat dat fiind 
faptul că în ultimele etape. XV-le bucu- 
restean marchează o vertiginoasă _ 
tere de formă. (în tur : „U“ a cîștigat 
cu 12—3). Un meci de mare atracție 
pare.să fie si cel de la Petroșani, am 
tre Știința și'Farul (9—10), două echipe 
situate în prima jumătate a clasamen
tului. La Bîrlad. misiune grea pentru 
Rulmentul în fața Gloriei București, 
două echipe cam de același gabarit șl 
cu o orientare netă spre jocul pe înain
tare. în fine, la Iași (întrucît terenul 
din Suceava este suspendat), C.S.M. va 
juca cu Grivița Roșie. Deși în depla
sare, echipa bucureșteană. neț mai omo
genă șl mai valoroasă, pleacă victorioa
să. pentru rugbyștii suceveni _ rămme 
doar sansa — pe care nădăjduim să. o 
valorifice la maximum — de a practica 
un joc în măsură să-1 reabiliteze după 
cele Jntîmplate în partida cu Vulcan de 
la 17 iunie...

SCRIMA Azi și mîine are loc în 
sala Armatei din Cluj un turneu inter
național de scrimă prilejuit de vizita 
selecționatei orașului Poznan (Polonia). 
In afara trăgătorilor de la C.S.M. Cluj 
(care organizează acest turneu), yor 
mai evolua reprezentanți ai asociațiilor 
și cluburilor Tractorul Brașov, Medicina 
Tg. Mureș, Crișul Oradea. Școala spor
tivă Oradea și Medicina Cluj. Programul 
turneului cuprinde întreceri pe echipe 
(sîmbătă) și individuale (duminică) la 
toate cele patru probe.

T.

TIR CU ARCUL Recent, 
arcașii din Tg. Mureș au parti
cipat la un concurs internațional 
la Viena, organizat cu ocazia îm
plinirii a lo ani de la înființarea 
Federației austriece de tir cu 
arcul. Sportivii mureșeni — T. 
Kăszonyi, I. Mâthă, E. Kovăcs, 
AI. Gyorfi, A. Ipo, E. Vass și 
E. Siklodi — au avut o compor
tare meritorie la aceste întreceri 
ocupînd. locul trei pe echipe, în 
urma formațiilor Austriei și Ita
liei. La întreceri au mai partici
pat echipe din iugoslavia și R.F. 
Germania.

cîștigînd cu 12—9. Bun 
prestat de P. Ciolaeu, 

și R. Tănase.
Frasin — o echipă să-

TENIS In penultima zi a partide
lor de verificare susținute în cadrul 
lotului reprezentativ s-au consemnat ur
mătoarele rezultate : D. Hărădău
(Steaua) — V. Sotlriu (Steaua) 6—1, 
6—2, 6—3, V. Marcu (Dinamo) — B. 
Almăjan (Dinamo) 6—2, 6—2. 6—3. e 
Finala probei de dublu băieți din 
cadrul i,,Cupei Progresul" a revenit pe
rechii steliste D. Hărădău — V. Sotiriu 
care a învins pe T. O viei — V. Marcu 
cu 3—6, 6—4. 6—3, 8—6. » Campio
natul municipiului București rezer
vat copiilor a ajuns în faza semifinale
lor unde s-au înregistrat următoarele 
rezultate : băieți cat. 8—10 ani : R. Su- 
ceveanu (T.C.B.) — A Popovid (DLnamo) 
6—1, 6—0, D. Dumitru (Cutezătorii) — 
M. Neagoe (Șc. sp. 3) 6—2, 6—5; cat.
11—12 ani : A. Mirza (Cutezătorii) — V. 
Dinicu (Progresul) 6—2. 6—0, D; Anto
nescu (Dinamo) — V. Cristian (Cuteză
torii) 6—2, 6—3; cat. 13—14 ani : I. io- 
vănescu (Progresul) — D. Bucătaru 
(T.C.B.) 6—5. 6—4, A. Cioclov (Steaua)
— S. Zaharia (Dinamo)>6—0. 6—2; fete
cat. 8—10 ani : Marilena Totoran (Di
namo) — Nicoleta Iordache (Dinamo) 
6—0, 6—1, Irina Cristescu (Progresul) — 
Georgeta Onel (Progresul) 6—2, 6—0;
cat. 11—12 ani : Gabriela Szdke (Dina
mo) — carmen Boteanu (Progresul) 
6—0, 6—1, Cosmina Popescu (Cutezătorii)
— Dana Zaharescu (Progresul) 6—0, 
6—3 ; cat. 13—14 ani : Ioana Nichita (Pro
gresul) — Rodica 
6—2. 6—3, Mia 
Gabriela Dinu

ORIENTARE TURISTICĂ Pe
dealurile împădurite din apropierea Re- 
șlței s-au întrecut, In etapa de zonă 
a Voințiadei, reprezentativele județelor 
Dolj, Bihor, Hunedoara șl Caraș-Seve- 
rln. s-au înregistrat următoarele rezul
tate : feminin : 1. Mariana Rotescu (Re
șița), 2. Trina Budu (Craiova), 3. Adri
ana Lupu (Hunedoara): masculin: 1. I. 
Berceanu (Reșița), 2. M. Dumitru (Cra
iova). 3. P. Dobre (Reșița). întrecerile 
sportivilor de cat. I au fost cîștigate de 
reprezentanții jud. Dolj : Sanda Pătroi 
și, respectiv, D. Mărăcine.

IMPLICAȚIILE
RECOMANDĂRILOR

I DE RECUPERARE

Jucătorii din Fra- 
cu 14—4. Chimia 
și-a adjudecat pri- 
6—0 din cauza că

Mîine, ultima etapă a 
diviziei A. Ea cuprinde 

' in

Nistor (Șc. sp. 3)
Romanov (Cutezătorii) — 
(Dinamo) 4—6, 6—2, 6—5.

RUGBY
campionatului
două partide care se vor desfășura 
Capitală și alte patru în țară. Aceasta, 
întrucît cea de a 7-a partidă a etapei

ridi-

Irina Egetî) (Șc. sp. nr. 2 BucurdștiJ, 
goria a (V-a

BASCHET în vederea campiona
tului balcanic de junioare, care va avea 
loc în Bulgaria, la Silistra. între 17 șl 
19 august și la care vor participa spor
tive născute în anul 1956 și mai mici, 
a fost alcătuit următorul lot republican: 
Mariana Andreescu (Voința București), 
Georgeta Epure, Maria Nazarie, Elena 
Bercea (Llc. 35 București). Corina Co.l- 
țescu (Lie. 2 Pitești), Mirela Trică, Cor
nelia Vlad, Gabriela Dugăeșescu (Șc. sp. 
Constanța), Liliana Ciobotaru, Mana 
Morariuj Maia cuțov (Șc. sp. ploiești), 
Monica Așteieanu, Adriana Cristea, Iu
dith Gross (Șc. sp. Satu Mare). Adina 
Atomei (Șc. sp. Sibiu), Adela Baia (Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș), Camelia Tănă- 
sescu (Șc. sp. Buzău), Maria Grigoraș 
(Lie. Unirea Iași), Lenuta Cireșu (Lie. 
4 Galați), llona cvalal (Crișul Oradea). 
Antrenor principal : Gheorghe Benone 
• ALĂTURI de Polonia șl Bulgaria, 
Iugoslavia a confirmat și ea participa
rea Ia turneul internațional de junioare 
I, care se va disputa în Sala sporturilor 
din Cluj, între 15 și 17 iulie. în mod 
cert, va fl o întrecere care va supune 
la un dificil examen pe tinerele noastre 
junioare. ,

■

SECJIA DE SCRIMA DE LA I.E.F.S. POATE FACE
UN SALT MAI HOTĂRÎT SPRE MAREA PERFORMANTĂ!

Cat. a IV-a exercițiu impus fără 
obiect — Doina
Buc.) 
Buc.) 
sp. 1 
glică 
noiu 8,50, Elena Harabagiu 8,50; in
dividual compus: Irina Egeto 17,00, 
Doina Bunoiu 17,00, Elena Haraba
giu 16,75: pe echipe: Șc. sp. 2 Buc.

8,50.
8,40, 

BUc.) 
Irina

Bunoiu (Șc. sp. 1
Irina Egetii (Șc. sp. 2 
Elena Harabagiu (Șc.

8,25; exercițiu eu pan- 
Egeth 8,60, Doina Bu-

GRAVE ALE NERESPECTARII
MEDICALE IN TRATAMENTUL

SI REFACERE A SPORTIVILOR5

cișligătoare a competiției la cate- 
E’oto ; l.uca ANDREI — Cluj
Cat. a Itl-a: exercițiu cu mingea;

Cristina Georgescu (Șc. sp. 1 Buc.), 
8,70, Elena Diiiut (Ci. sp. șc. Buc.) 
8,50, Nicoleta Chiriac (Ci. sp. șc. 
Buc.) 8,40: exercițiu cu coardă: 
Mariana Rusu (Șc. sp. Viitorul) 
8,60. Doina Tudor (Liceul Vasile 
Roaită Rm. Vîlcea) 8,55, Nicoleta 
Chiriac 8,50; exercițiu fără obi
ect: Mariana Rusu 8,75, Cristina 
Georgescu 8,60, Nicoleta Chiriac 8,45, 
individual compus: Cristina Geor
gescu 25,60, Mariana Rusu 25,55, Ni
coleta Chiriac 25,35: pe echipe: 
Ci. sp. sc. Buc. (antrenoare Vic
toria Vilcu) 75,15, Sc. sp. 1 Buc. 
75,10, Șc. sp. 2 Buc. 74,45, Șc. sp. 
Viitorul 73,85. Liceul Vasile Roai
tă Rm. Vîlcea 71,55, Șc. sp. Brăila 
70,75.

Nușa DEMIAN

La ora actuală, clubul sportiv 
I.E.F.S. (al studenților de la Insti
tutul de Educație Fizică și Sport) 
reprezintă cea de a doua forță în 
scrima bucureșteană, după Steaua. 
Carte de vizită : trei echipe în pri
ma divizie (floretă băieți și fete și 
sabie) și alta în divizia secundă 
(spadă).

Valoric, floretiștii sînt cei mai a- 
Vansați. Acum la jumătatea cam
pionatului, ei se găsesc pe locul 2, 
talonîndu-i pe lideri, scrimerii Ste
lei. Un maestru emerit al sportului 
(Tănase Mureșanu), 6 trăgători de 
categoria I (Costescu, Petruș, Ale- 
xiu, Logan, Micloș și Meleca) și 
alți patru de categoria a II-a (Go- 
lescu, Fălticeanu, Constantinescu 
și Cioară) se străduiesc să țină cit 
mai sus steagul performanțelor de 
valoare. Antrenorul echipei, prof. 
Sorin Poenaru, tehnician versat, 
cu o îndelungată experiență, asigu- 
gură o instruire corespunzătoare 
floretiștilor.

în acțiunea de recuperare a sporti
vilor după accidente osteo-muscUlare 
sau anumite îmbolnăviri, tratamentul 
prin agenți fizici și proceduri bal
neare se situează pe un loc de frun
te, în special în problemele de trau
matologie. El poate avea loc uneori 
imediat, în momentul acut al bolii, 
sau după nu anume timp, într-o 
fază de acalmie ivita pe un fond 
devenit cronic.

Deoarece, cu toate indicațiile pri
mite numeroși sportivi (am cita în 
primul rînd pe atleți, de altfel 
„campioni" ai traumatismelor spor
tive) care se duc în stațiuni balnea
re, continuă alături de tratament 
și antrenamentele (pentru ,,a nu 
pierde timpul", zic ei...) considerăm 
oportun să atragem atenția asupra 
neajunsurilor grave pe car* le poate 
genera o astfel de conduită.

In primul rînd, climatul din sta
țiunile balneare și terapia prbpriu- 
zisă exercită o serie de efecte glo
bale asupra organismului, traduse 
printr-o creștere a reactivității ge
nerale, printr-o scădere a capacită
ții de efort (cardiac, neuro-psihic, 
etc.), provocînd efecte evidențiatele 
în sfera endocrino-metabolică, tisu
lară și altele. în aceste condiții, în 
loc să aibă în vedere refacerea du
pă tratamentul zilnic, unii sportivi 
găsesc cu cale — încurajați și di
rijați, uneori, chiar de antrenorii 
lor — să adauge acestui ..stress" (su
ficient de puternic el însuși) un 
altul produs de antrenamentul fizic 
de 2-4 ore zilnic. s.UBUalud orga-

nismul unei suprasolicitări, cu ur
mări ce pot fi dintre cele mai ne
gative. înainte de toate se com
promite ideea de recuperare, spor
tivul se întoarce fără ameliorări 
nete, plîngîndu-se că „tratamentul 
nu l-a ajutat" (în astfel de ocazii 
recidiva este aproape inevitabilă). 
Apoi, capacitatea de efort scâzînd, 
obiectivele de performanță apropiate 
vor fi realizate numai în mod cu 
totul întîmplător, căutîndu-se la 
momentul oportun fel de fel de ex
plicații, de obicei lipsite de temei 
și responsabilitate.

La aceleași urmări grave se pot 
expune sportivii care, ajunși în sta
țiuni balneare, consideră că rezol
vă problema terapiei recuperatoare 
prin 6—8 ședințe de tratament 
(menționăm că o cură minimă cu
prinde 14 ședințe, iar una obișnuită 
18—21 de ședințe) sau cei care, 
după efectuarea tratamentului bal
near, nu urmează un program de 
repaus sportiv de cel puțin 10—14 
zile. Ne permitem să atragem aten
ția și asupra alimentației ce trebuie 
respectată în timpul cui-ei, elimi- 
nîndu-se total alcoolul, excesele de 
orice fel, condimentele, cafeaua, 
tutunul ete. S-au adunat prea multe 
exemple de acest fel spre a ne con
vinge că este absolut necesar să-i 
atenționăm pe sportivi și pe antre
nori asupra acestor primejdii la 
care se expun și care fac să fie din 
ce în ce mai des auzită formula „la 
noi se recuperează foarte greu ac- 
visLmel* HLQrtivi". In mlitais, în»

să, este vorba de indisciplină și lip
să de respect față de recomandările 
medicului. Pentru a se înlătura 
acest condamnabil „n-am știut", în 
spatele căruia se ascund, uneori, 
antrenorii și sportivii „corigenți** la 
normele de igienă sportivă, la Cen
trul de medicină sportivă s-a in
trodus biletul special de recoman
dare pentru tratament balnear de 
recuperare, în care sînt stipulate 
clar indicațiile, contraindicațiile și 
modul de efectuare a acestuia.

Facem apel, pe această cale, la 
antrenori și sportivi, să înțeleagă 
că numai printr-o respectare judici
oasă a indicațiilor medicale se poa
te asigura profilaxia și terapeutica 
traumatismelor sau îmbolnăvirilor 
cauzate de activitatea sportivă de 
mare performanță, iar așa-zisul 
„timp pierdut** de la antrenamente 
pentru recuperare sau refacere, 
reprezintă în fond o modalitate ex
trem de importantă a pregătirii, 
care se va repercuta pozitiv asupra 
performanței și longevității sportive, 
în caz contrar, recidivele unor ac
cidente, ale căror urmări puteau fi 
șterse cu desăvîrșire, scăderea re
zultatelor, dacă nu chiar despărți
rea definitivă de sport vor ilustra, 
cu siguranță, încălcarea unor norme 
științifice bine studiate și unanim 
recunoscute.

dr. IOAN DRĂGAN
gjj^țtorul Centrului de me

dicină sportivi

ANUNȚ
Editura Stadion invită pe pos-esorii de fotografii cu tematică sportivă și 

turistică (baze sportive, competiții de masă, faze de joc, figuri de sportivi, 
momente inedite etc.) din perioada anilor 1945—1973 să le trimită, pînă la da: 
de 31 iulie a.c., pe adresa Editurii Stadion, str. Vasile Conta nr. 16, sect. 1, 
București. > ■ \

Fotografiile selecționate vor fi achiziționate pentru albumul festiv („Sportul 
în România", iar celelalte se vor restitui.

Floretistele au încheiat prima 
parte a campionatului pe locul 3. 
Este o poziție oarecum scontată, dar 
departe de a oglindi potențialul real 
al lotului, care cuprinde o maestru 
a sportului (Rodica Văduva), 6 spor
tive de categoria î (Nidia Barbit, 
Elisabeta Doară, Iudith Dalnoki, 
Ana Halchin, Eva Hies și Gabriela 
Ștefăneseu) și 4 trăgătoare de ca
tegoria a II-a (Georgeta Orfanu, 
Nina Halchin-Nilcă, Lidia Staieu 
și Iulialia Cristian). Sînt floretiste 
foarte tinere, dar care — în majo
ritatea cazurilor — începind de 
timpuriu scrima, ar trebui să apară 
mai evident în prim-planul perfor
manței, alături de Steaua. Partea 
a doua a campionatului ne-ar pu
tea oferi o asemenea imagine, cu, 
atît mai mult cu cit alături de prof. 
Sorin Poenaru, la pregătirea echi
pei își aduce o substanțială con
tribuție și prof. Tănase Mureșanu.

Cit privește sabia (locul 3—5, pe 
care reprezentanții acestei arme se 
află în prezent), nici ea nu reflectă 
întru totul talentul și tinerețea Io
tului. 5 trăgători de categoria I 
(Sandu, Mihăileanu, Turcu, Galan și 
Duță) și alți 7 de categoria a II-a 
(Ilosvai, Lupuțiu, Icrcoșan, Duția, 
Dinu, Marinoaia și Hotăreanu) con
stituie un lot pe cate cu experiența 
și virtuozitatea sa de antrenor, Jac
ques Istrate îl poate aduce în preaj
ma locului 2, lîngă Politehnica Iași.

Deosebit de puternic se prezintă 
și lotul de spadă, cu un maestru al 
sportului (Constantin Duțu), 5 tră
gători de categoria I (Angelescu 
N. Istrate, Cerea, Chifor și Mlcu) 
și 4 de categoria a II-a (Matei, Un- 
gureanu, Sebeșteanu și Băicoianu). 
Un antrenor priceput prof. Marin 
Ghimpușan, a reușit să aducă echi-

ci 
de

pa în fruntea diviziei secunde, cu 
șanse indiscutabile la promovarea 
în eșalonul de elită al scrimei noas
tre. Cu alte cuvinte, în anul viitor 
I.E.F.S, va fi prezent cu echipe la. 
toate armele în divizia A, Dar, față 
de pretențiile pe care scrima, miș
carea sportivă de la noi, le are în
dreptățit de la ciutul sportiv în 
care se formează antrenori și pro
fesori de specialitate, prezența in
tr-un campionat nu trebuie să în
semne situarea pe orice loc, 
OBLIGATORIU pe poziții 
frunte.

O asemenea pretenție este justi
ficată nu numai de capacitatea 
sportivilor și a antrenorilor, ci și 
de condițiile tot mai bune ce ■ există 
în acest club. O conducere totdea
una înțelegătoare față de nevoile 
scrimei (președinte, prof. dr. Mihai 
Epuran, vicepreședinte, prof. Ro
mulus Spirescu, președinte de sec
ție, Petre Lucan) a facilitat folosi
rea a două săli de pregătire, una 
sub tribunele stadionului Republi
cii, alta la Universitate, după cum 
există temeiuri să se obțină și o a 
treia sală, cea de forță de la sta
dionul din Dealul Spirii. Aceeași 
înțelegere largă o dovedește și con
ducerea I.E.F.S., în persoana prof, 
dr. Ion Șiclovan, rectorul institutu
lui, interesată desigur ca clubul, să 
realizeze performanțe la nivelul cel 
mai înalt în toate secțiile sale ; La 
I.E.F.S. poate și trebuie să existe o 
permanentă preocupare pentru au- 
todepășire, pentru perfecționare. 
Cînd scrimerii săi vor ajunge la a- 
cest stadiu, vom fi primii care vom 
consemna, cu o mare satisfacție, 
acest mult dorit salt de calitate.

A APĂRUT
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AL REVISTEI
La centrele de difuzare a presei 

din întreaga țără s-a pus In vîh- 
zare revista ilustrată „SPORT". Spi
cuim din cuprins :
• BOX — însemnări de tele-re- 

porter de la campionatele europene 
de la Belgrad. Un fotoreportaj cu 
momente inedite de la marea com
petiție a pugllismului amator.

• TENIS — Ilie Nâstase la Roland 
Garros — super-cam pionul rachetei, 
invincibil pe „courts“-urile interna
ționale.

• FOTBAL — Rapid București sub 
un semn de întrebare — prezentarea 
echipei feroviare In acest final de

Tiberiu STAMA

întoarce lacampionat « H. 
Inter. Cu ce gînduri ?
• RUGBY — „Doamna 

copiii ei năzdrăvani — 
cu Mariana Lucescu, unica antre
noare de rugby din. lume.

• HANDBAL — Doina Băicoianu- 
Cojocar^, „numărul 1“ al handbalu
lui feminin românesc, se destăinuie.

e LUPTE — Campionii români din 
nou pe podiumul „europenelor".
• Paginile de „orizont extern", 

„SPORT MAGAZIN" și o nouă ru
brică intitulată „SPORT GLOBE
TROTTER" completează acest intere
sant număr ai revistei SPORT.

Rugby" și 
fotoreportaj
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ÎN DIVIZIA B

yl i.'iceput concursul de admitere la Liceul cu program de educație fizică 
din Capitală. Și, ca de obicei, startul îl dă atletismul. Imagine de pe 

stadionul Tineretului, dintr-una din seriile probei de 60 m fete...
Foto : Vasile BAGEAC

Astăzi, pe stadionul Voința

FINALELE SPARTACHIAOEI COMERȚULUI
5

prima edi-Anul acesta s-a desfășurat ____  - -
ție a unei interesante competiții intitu
late „Spartachiada comerțului". Fazele 
inițiale, programate în lunile aprilie, 
mai și iunie, au cuprins peste 3 500 de 
salariați din 40 de întreprinderi de spe
cialitate și S-aU desfășurat la șapte ra
muri de sport : șah, tenis de masă, po
pice, tir, fotbal orientare turistică și 
atletism. închiderea festivă a sparta- 
chiadei va avea loc; sîmbătă 23 iunie, 
la ora 15, pe. stadionul Voința, progra- 
mul cupflnzîhd întrecerile fitiale. Cei 
preze'nți vor asista la meciuri de fotbal 
între echipele I.H.R. Athenee Palace — 
I.C.L. Textila II, handbal. între echipele 
Spartac șl Șc. sp. nr. 2 (masculin) și 
Spartac — Constructorul (feminin), vo
lei între formațiile I.C.L. Mobila — 
I.C.B.TX (masculin) și I.C.L. Mobila
— Tehnometal (feminin), popice, cu 
pârtiei pavea reprezentativelor LC.R.T.I.
— Complex Lido — I.C.S. Victoria —

Intercontinental — M.C.I., precum și în
treceri de etos (1 000 m băieți și 800 m 
fete). în finalul acestei zile' dedicate
sportului de către asociația sportivă
Spartac București, se va desfășura io- 
ttlnirea amicală internațională de fotbal 
dintre I.C.L. Alimentara (sectorul 4) 
Spartac Pleven (Bulgaria).

„MARȘUL VERII"
Duminică va avea loc 

Roman și 
,,Marșulții 
organizată 
renții vor 
6 km. Cei 
primi diplome de participant la Marșul 
verii". (G. GROAPA — coresp.)

la Piatra Neamț, 
prima ediție a 

masă
Tg. Neamț

Verii", competiție de 
de C.J.E.F.S. Neamț. Cohcu- 
parcurge trasee între 4 și 
care vor termina cursa, vor

SERBARE ClMPENEASCÂ LA BREZOI
în orașul Bretol (jud. Vîlcea) a 

avut loc, în organizarea Consiliului 
județean al sindicatelor, a Comite
tului județean de cultură și e- 
ducație socialistă și a C.J.E.F.S.

„CUPA FEMINA 73"
Stadionul Politehnică din Timișoara a 

îmbrăcat în aceste zile haine de sărbă
toare în vederea întrecerilor ce vor 
avea loc duminică pentru „Cupa Fe
rn in a 73".

Este o acțiune sportivă de masă a- 
dresată sexului feminin — pionierelor, ti
nerelor uteciste și femeilor, o acțiune 
sportivă pe... generații, dar la aceleași 
discipline : atletism, volei, handbal, 
gimnastică, fotbal și jocuri distractive.

La actuala ediție a „Cupei Femlna" 
B-au înscris aproape 600 de participante.

Vîlcea o frumoasă 
nească. In program 
întreceri la fotbal și tenis de ma
să, cu participarea sportivilor de la 
asociațiile Vîlceana, Cozi» Călimă- 
riești, Lotrul Brczoi și Hidrocen
trala Lotru. Organizată în scopul 
popularizării 
muncitorii forestieri și minerii de 
la hidrocentrala Lotru, manifestația 
s-a bucurat de o asistență și o par
ticipare foarte numeroasă. De 
deosebit succes s-au bucurat 
monstrațiile de tenis de masă 
rite de elevii Școlii sportive 
Rm. Vîlcea, remareîndu-se Lumini
ța Bălteseu. Mihaela Efrim, Mihae- 
la Ungureanu, Teodora Chiriguș. 
Maria Neagoe ș.a.

P. GIORNOIU, coresp.

serbare cîmpe- 
au fost incluse

sportului printre

un 
de- 

ofe- 
din

BOGATĂ ACTIVITATE LA ȘCOALA GENERALA DIN ALBIȘ
(sosită 
aflăm

Spicuim dintr-o scrisoare 
recent la redacție) din care 
vesti bune despre activitatea sportiva 
d sffișurală la Școala generală Albiș 
din județul Bihor : „în școala noas
tră. numărul 
mic. 
Iată

elevilor este relativ 
144. dar toți practică sportul, 
numai cîteva dintre realizările 

noastre : acțiuni cicloturistice pe ruta 
Albiș — Buduslău — Otomani : „Fes
tivalul sportului", organizat în va
canța de primăvară la atletism, mini- 
fo.tbal si handbal ; campionatul școlii 
la atletism, handbal și fotbal la care 
participă elevi din toate clasele

(există în școală șapte echipe de 
atletism, șapte de minifotbal, 14 de 
handbal) ; serbarea sportivă prezen
tată de 118 elevi in fața părinților; 
numeroase excursii si drumeții : în- 
tilniri cu reprezentativele școlilor 
din satele împrejmuitoare. Trebuie să 
vă mai spun că asociația sportivă 
școlară „Meteor" cuprinde toți elevii 
si toate cadrele didactice din școală. 
Consiliul de conducere este alcătuit 
de asemenea din elevi".

Gydrgy DAVID 
profesor de educație fizică 
la Școala generală Albiș

LA BACAU

FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL
DE TETRATLON AL ȘCOLILOR GENERALE■»

METALUL BUCUREȘTI SI POLITEHNICA IAȘI
CONTINUĂ DUELUL PENTRU PROMOVARE-

IN SUBSOLUL CLASAMENTELOR
SITUAȚIE ÎNCĂ NECLARĂ

Iată că runda a 28-a a diviziei 
secunde, disputată duminica tre
cută, a rezolvat una dintre ecua
țiile competiției și anume aceea a 
cunoașterii numelui unei viitoare 
divizionare A, Este vorba de o mai 
veche participantă pe prima scenă 
a soccerului autohton, reprezentan
ta studenților din orașul de pe ma
lul Begăi, Politehnica. Tn etapa 
consumată duminică, în seria a 
II-a, „Poli" și-a surclasat partene
rul, Gloria Bistrița (7—0), în timp 
ce cealaltă pretendentă Ia șefie, 
F.C. Bihor, a părăsit învinsă tere
nul din Craiova. în acest fel. di
ferența dintre cele două echipe s-a 
mărit la 5 puncte, diferență ce nu 
mai poate fi recuperată de orădeni, 
iar reprezentanta studenților timi
șoreni a promovat în „A". Este o 
performanță frumoasă, pentru care 
antrenorul Ion Ionescu și elevii săi 
merită felicitări I

în seria I. duelul pentru șefie 
continuă intre Metalul București si 
Politehnica Iași. Lă ora actuală, 
Metalul București șe află în frun
tea clasamentului, avînd două punc
te mai mult decît rivala sa, ca ur
mare a disputării anticipate și cîș- 
tigării partidei cu Știința Bacău. 
Mîine, studenții din Iași vor evolua 
pe propriul teren, în compania e- 
chipei C.F.R. Pașcani și, firesc, au 
prima șansă. Așa că numele celei 
de a doua viitoare divizionare A o 
vom afla peste o săptămînă, cînd 
ambele echipe vor juca în deplasa
re : Metalul București cu Ș.N. Ol
tenița. iar Politehnica Iași cu Chi
mia Rm. Vîlcea.

Apele se mențin tulburi în peri
feria celor două clasamente. în se
ria I, patru echipe, iar în seria 
a II-a — șase, încearcă, acum în 
ceasul al 12-lea, să mai urce cîteva 
trepte, pe locuri care să le asigure 
activitatea în Diviza B. Pentru a 
cîiitări mai bine șansele ce le are 
fiecare de a supraviețui în ,.B“, să 
vedem programul lor în aceste ulti
me două etape :

rad (a) și Folitehnica Timișoa
ra (d).

Deci, toate formațiile ce se gă
sesc în coada clasamentelor vor 
juca cîte o partidă acasă și alta în 
deplasare. Dacă luăm în considera
ție faptul că fiecare va valorifica 
avantajul terenului, atunci soarta 
va fi decisă de rezultatele ce le vor 
obține în partidele din deplasare. 
Dar, n-ar fi exclus ca departajarea 
să fie hotărîtă de golaveraj.

Și acum, iată programul penulti
mei etape — de mîine — a divi
ziei secunde :

SERIA I : • Delta Tulcea — Me
talul Flopeni • Politehnica Iași — 
C.F.R. Pașcani • C.S. Tîrgoviște — 
Progresul Brăila • Gloria Buzău — 
Progresul București e Dunărea 
Giurgiu — F.C. Galați și C.S.U. Ga
lați — Ș.N. Oltenița.

SERIA A II-A : • Minerul Anina 
— Politehnica Timișoara ® Me
talul Drobeta Tr. Severin — Nitra
monia Făgăraș • Metalurgistul Cu
gir — C.F.R. Arad • Olimpia Satu 
Mare — Corvinul Hunedoara • 
C.F.R. Timișoara — Olimpia Oradea 
• Gloria Bistrița — Electroputere 
Craiova • F.C. Bihor — Minerul 
Baia Mare și Metrom Brașov — 
C.S.M Sibiu.

CINE VA FI CAMPIOANĂ?
(Urmare din pag. 1) Mîine. celelalte trei

„sferturilor".
jocuri ale

Stadionul ,.23 August" din Bacău 
găzduiește, astăzi și mîine, finalele 
ty-ei mari întreceri atletice de masă, 
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
TETRATLON PENTRU ELEVII DIN 

Reunind, în 
un mare 

cravatelor 
Și

copii, 
probe,

ȘCOLILE GENERALE, 
fasele' sale preliminare, 
n măr de purtători ai 
reșii, întrecerea 
cî: minică pe cei 
înt:--un complex 
care cuprinde o 
plat, săriturile în lungime și în înăl
țime și aruncarea mingii de oină.

Pentru finala de la Bacău s-au

adună sîmbătă
mai buni 

de patru
alergare de 60 m

calificat formații școlare din Baia 
Mare, Reșița, Pitești, Ploiești, Iași, 
Sf. Gheorghe, Sibiu, București, Ocna 
Mureșului, Cluj, Galați, Craiova 
Bacău. Fiecare echipă este 
din cîte 6 băieți și 6 fete.

După cum ne comunică 
torii, toate pregătirile sînt 
te, existînd promisiunea fermă că 
întrecerea se va bucura de condiții 
optime de desfășurare. Pavoazat săr
bătorește, stadionul 23 August este 
gata pentru acest mare eveniment 
al sportului nostru școlar.

și
alcătuită

organiza- 
încheia-

mergem
SIMBĂTĂ

ATLETISM. Stadionul Republi
cii. de la ora lâ.30: întreceri în 
cadrul diviziei republicane.

I'OTHAL : Stadionul „!3 Au- 
eptst", ora 17 : Constructorul Ga
lați — S.C. Bacău (meci din sfer- 
l'irlie de finală ale Cupei Româ
niei) .

HALTERE. Sala Giulești, ora 
13: concurs triunghiular interna
țional.

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
l">: Școlarul — Olimpia Oradea 
(Divizia A).

TENIS. PărcUl sportiv Pro
gresul, de la ora 8.30: Cupa Mu
nicipiului București (competiție 
deschisă pentru categoria copii).

Tir. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : ..Cupa Olimpia" (probe 
le pușcă și pistol sport).

DUMINICĂ
atletism, stadionul Republi

ci. de la ora 9.30: întreceri in 
cadrul diviziei republicane.

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
ora 17.30: Dinamo — C.F.R. Cluj 
(Partidă restanță din cadrul Di
viziei A); teren Flacăra roșie, 
ora 9.30: mecluț amical Flacăra 
roșie Buc.
(tineret).

POLO. ------------- ------ . .
ora 11: Rapid — Dinamo (Divi
zia A).

TENIS. Parcul sportiv Progre
sul. de la ora 8.30: Cupa Muni
cipiului București (competiție 
deschisă pentru categoria copii).

tir. Poligonul Tunari, de la 
ora 9: Cupa Olimpia (la pușcă 
și pistol liber) șl întîlnirea in
ternațională Olimpia București — 
Sarajevo (la probele de pușcă).

vlziei A); teren Flacăra

— Csepel Budapesta

Stadionul Tineretului,

SERIA I: • Dunărea Giurgiu (lo
cul 13, 25 puncte) cu F.C. Galați 
(a) și Progresul București (ci) • 
Belta 1 ulcea (14 ; 25) cu Metalul 
Plopeni (a) si Știința Bacău (d) • 
Progresul Brăila (15 ; 24) cu C.S. 
Tîrgoviște (d) și Gloria Buzău (a) 
• C.S.U. Galați (16 ; 23) cu Ș.N. 
Oltenița (a) și C.F.R. Pașcani (d).

SERIA A II-A : • Metalul Dro
beta Tr. Severin (10 ; 24) cu Nitra
monia Făgăraș (a) și Olimpia Ora
dea (d) • Corvinul Hunedoara (11; 
24) cu Olimpia Satu Mare (J) și 
Gloria Bistrița (a) • C.F.R. Arad 
(13—14 ; 2>i) cu Metalurgistul Cugir 
(d) și Metrom Brașov (a) • C.F.R. 
Timișoara (13—14; 24) cu Olimpia 
Oradea (a) și Electroputere Craiova 
(d) • Olimpia Oradea (15 : 23) cu 
C.F.R. Timișoara (d) și Metalul 
Drobeta Tr. Severin (a) • Metalur
gistul Cugir (16 ; 23) cu C.F.R. A- I

dentarii de acum două săptămîni. 
Dinamo, sosită miercuri noaptea de 
ia Constanța, s-a antrenat intens. 
Ion Nunweiller speră să poată pre
zenta formatia-standard din ultimele 
jocuri. Feroviarii clujeni au rămas 
pînă vineri la Craiova ; ei au sosit 
ieri la amiază la București, O sin
gură noutate posibilă în formația 
antrenată de dr. C. Rădulescu : Utili
zarea lui Dragomi.r. care n-a putut 
juca la Craiova, nefiind total resta 
bilit.

întîlnirile de ia Arad și București 
vor fi conduse de N. Raineâ 
(U.T.A. — Univ. Craiova) si O. An- 
derco (Dinamo — C.F.R. Cluj).

CUPA : MOMENTUL SFERTURILOR 
DE FINALA

începutul îl face astăzi, pe sta
dionul „23 August", partida dintre 
S. C. Bacău și Constructorul Galați. 
Vom avea ocazia să vedem față în 
față pe una dintre cele mai în formă 
echipe ale primei divizii (dacă nu 
cea mai în formă) și pe marea reve
lație a acestei ediții a Cupei. Băcăua
nii au sosit ieri ia Btieurești și nu 
au nici un motiv să schimbe „unspre- 
zecele" care s-a dovedit așa de pro
ductiv în ultima perioadă de timp, 
formație în care îl găsim și pe foarte 
tinărul Enescu. Tot ieri au venit și 
gălățenii. care au disputat un meci 
de antrenament în cursul săptămînii. 
Arbitrul partidei ; Gheorghe Popovici 
(București).

Ua Constanța. Petrolul va primi re
plica acestei veritabile specialiste a 
Cupei, acestei formații cate arată 
nebănuite surse. Metalul. Ploieștenii 
știu cile victime a făcut formația 
antrenată de merituosul Paul Popescu 
si sînt pregătiți să facă față situa
ției. Dar bucureștenii au. cum spu
neam posibilități nebănuite de a ieși 
din examenele cele mai grele. Arbi
trul partidei : Zaharia Drăghici 
(Constanța).

F. C. Argeș se va întllni cu Chi
mia Unt. Vîlcea pe neutrul stadion 
din Ploiești. Pitestenii au căutat. în 
puținele zile de la partida de final 
de campionat cu Jiul, să-și refacă 
forțele, care se arată în scădere. Șl 
formația din Rm. Vîlcea. solicitată 
si ea la mijloc de săptămină în cam
pionat, e preocupată de aceeași pro
blemă. Arbitrul partidei : Emil Vlai- 
culescu (Ploiești).

In sfîrșit. la Brașov, partida Steaua 
— „U“ Cluj. Prima, cea mai mare 
perfprmeră din istoria Cupei, secunda 
și' ea cu o victorie finală în com
petiția k.o. și cu alte reușite în ma
terie : combatantele au sosit de ieri 
in orașul de la poalele Tîmpei. Ar
bitrul partidei : Em. Păutiescu
(Vaslui).

★
• Meciurile-restanță din campionat 
Încep ia ora 17,30 ; cele din Cupă. Ia 
ora 17 (spre a fl timp pentru even
tuale prelungiri).

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
RESTANȚELOR DE MIINE

1. UNIV. CV. 29 15 9 5 54—35 39
2. Dlnamo 29 16 5 8 47—32 37
3. F.C. Argeș 30 14 7 9 44—28 35
4. S.C. Bacău 30 13 8 9 36—35 34
5. C.F.R. Cluj 29 11 11 7 31—26 33
fi. Steaua 30 9 13 « 36—30 31
7. Steagul roșu 30 11 8 11 39—24 30
8. F.C. Constanța 30 10 8 12 35—34 28
9. Jiul 30 11 6 13 38—43 28

10. Petrolul 30 9 10 11 22—32 28
11. A.s. Armata 30 12 3 15 37—47 27
12. Rapid 30 7 12 U 29—29 26
13. U.T.A. 29 7 12 10 32—36 26
14. C.S.M. Reșița 20 8 10 12 34—39 26
15. Sportul stud. . 30 6 13 11 32—50 25
1(1. <U“ Cluj A 30 7 9 14 25—50 23

SELECȚIE PENTRU COPII 
LA CLUBUL VOINȚA

Clubul sportiv Voința organizea
ză între 21 și 28 iunie, pe terenul 
de la capătul tramvaiului 5, o se
lecție pentru copii născuți între 
1956—1959. Selecția are loc zilnic, 
dimineața Wre orele 10—12 și după 
amiaza între orele 16—19. Copiii 
trebuie să aibă asupra lor echi
pament propriu.

PROGRAM ATRACTIV, MÎINE
Mîine după-amiazâ, pe stadionul Di

namo se va desfășura un interesant pro
gram sportiv. De la ora 15.30 este pro
gramat meciul de fotbal feminin Venus 
— Olimpia, iar de la 17.30 partida Di
namo — C.F.R. Cluj din Divizia A.

In pauza meciului feminin, ca și in

PE STADIONUL DINAMO
pauza celui divizionar A, va avea loc o 
demonstrație de îndemînare auto, orga
nizată de asociația sportivă „Automo
bilul", la care vor lua parte reputațl 
automobillștl ca Dumitru Novac, Ștefan 
Lință, Dan Bucurescu șl alții.

Portarul Fugaciu (Ceahlăul) rezolvă o situație critică. (Fază din meciul Progresul llucurești — Ceahlăul P. 
Neamț 2—0). Foto : ion MIHAICA

ÎNTREBĂRI CARE
AȘTEAPTĂ RĂSPUNS

Cîteva notații, ale arbitrilor, 
observatorilor federali și... ale noastre, 
pe marginea unora din meciurile 
disputate în cadrul ultimelor două 
etape ale campionatului Diviziei A.

« Atît Vasile Topan, care a con
dus, duminică, meciul Petrolul — 
Steaua, cit și Grigore Birsan, care 
a arbitrat, miercuri, intllnirea 
A.S.A. Tirgu Mureș—Petrolul, i-au 
arătat lui Gruber, de la Petrolul, 
cartonașul galben, în semn de 
avertisment pentru abaterile săvîr- 
șite. Nu știm dacă' mai este în vi
goare sail s-a renunțat la măsura de 
a se aplica sancțiunea suspendării 
pe o etapă, jucătorului care a primit 
două avertismente. Poate că două 
avertismente primite la distanță 
mare until de altul nici nu justifi
că o astfel de măsură. Dar, parcă, 
trebuie privite altfel avertismentele

V-AȚI COMPLETAT BULETINUL PRONOSPORT?
• Programul concursului Pronosport 

de duminică 24 iunie a.c. cuprinde me
ciuri foarte interesante prin faptul că 
sini supuse în mare palie elementului 
surpriză. Vă prezentăm meciurile :

I. Delta TI. — Metalul Plopeni, II: 
Politehnica Iași — C.F.R. Pașcani, III- 
C.S. Tîrgoviște — Progresul Brăila. IV. 
Gloria Buzău — Progresul București, V- 
Metrom — C.S.M. Sibiu, VI. Dunărea — 
F.C. Galați, VII. C.S.U. Galați — S.N. 
Oltenița, VIII. Minerul Anina — Poli
tehnica Timișoara, IX. Metalul Drobeta
— Nitramonia, X. Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Arad, XI. Olimpia Satu Mare
— Corvinul Hunedoara, XII. C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia Oradea, XIII. F.C. 
Bihor — Minerul Bala Mare.

Acum, știind programul concursului 
Pronosport de inline, intrați în prima 
agenție, completați și depuneți buletinul 
care vă poate aduce un important cîș- 
tig. Pronosportul a oferit participanți- 
lor săi numeroase și valoroase premii 
în bani.

O Tragerea Loteriei în obiecte va avea 
loc duminică 24 iunie în Sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 2, 
la ora 17.30.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 22 IUNIE 1973

Fond general de premii : 1 183 875 lei 
din care 203 744 lei report

EXTRAGEREA I : 30 1 33 88 17 13 67 
10 7

EXTRAGEREA a IÎ-a : 75 21 32 23 20 
79 57 66 54

Plata premiilor se va face în Capitală 
începind din 30 iunie pînă la 6 august 
1973. iar în țară aproximativ din 4 iulie 
pină lă 6 august 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

date aceluiași jucător, în două me
ciuri consecutive. Fiindcă asta a- 
rată, clar, că jucătorul respectiv n-a 
ținut seama de primul avertisment, 
decît pînă la scurgerea celor 90 de 
minute de joc, luind-o apoi, de la 
început, cu abaterile și cu avertis
mentele.

o Arbitrul Gheorghe Popovici 
ține să menționeze faptul că echi
pele Jiul și A.S.A. Tg. Mureș au 
apărut pe teren într-un echipament 
de o curățenie desăvîrșită. El cri
tică, însă, în același timp, faptul că 
de pe tricourile fotbaliștilor din Tg. 
Mureș lipseau numerele 3, 7 și 9 dar 
erau prezente numerele... 13, 15 și 
17. De ce se încalcă o măsură bu
nă, aplicata în toată lumea, care dă 
posibilitatea spectatorilor și chiar 
arbitrilor să identifice mai repede 
si mai bine pe un jucător sau pe 
altul ?

• Observatorul federal. Gheorghe 
Brandabur, remareînd buna pregăti
re fizică a arbitrului Otto Anderco, 
precum și modul cum a aplicat a- 
cesta legea avantajului, în jocul 
Sport Club Bacău-Rapid, nu-i acor
dă conducătorului jocului decît no
ta 7, pentru câ a acceptat semnali
zarea greșită a arbitrului de linie 
Chilibar, anulînd astfel un gol va
labil înscris de Rapid, pentru ca, 
apoi, în compensație, desigur, să nu 
acorde lovitură de la 11 metri, a- 
tunci cînd Râducanu l-a prins de 
picior pe Florea. Observatorul își 
exprimă, pe de altă parte, nemulțu
mirea față de atitudinea publicului 
băcăuan, fiind de părere că, în mare 
măsură, aceasta se datorează și unei

necunoașteri crase a regulamentului 
de joc. Dar, după cum se vede, la 
acest joc, nici arbitrii nu prea au 
dat dovadă că cunosc regulamentul.

• Apropo de regulament. Supărat 
pentru o observație pe care i-a fă
cut-o, la un moment dat, antrenorul 
său, N. Dumitrescu, Broșovsehi a 
\rut să părăsească terenul de joc. 
El a dat dovadă, în acest fel — 
după cum și subliniază, de altfel, 
observatorul federal Mircea Crtițes- 
cu — nu numai de lipsă de respect 
față de antrenor, de echipă și de 
spectatori, dar și de o necunoaștere 
a regulamentului de joc. Căci, pă
răsind terenul fără încuviințarea 
arbitrului, U.T.A. n-ar fi avut drep
tul să-l înlocuiască și ar fl trebuit 
să continue meciul cu Universitatea 
Cluj, în 10 oameni...

• Arbitrul Traian Moarcăș — se 
arată și în raportul de observare — 
se afla foarte aproape de fază, în 
momentul înscrierii golului lui 
Nunweiller, în partida de la Con
stanța. El a acordat, deci, golul, in 
deplină cunoștință de cauză. Atunci, 
de ce, la insistențele jucătorilor 
constănțeni, s-a dus să se consulte 
cu arbitrul de linie care semnaliza
se o poziție de ofsaid ? Ce sens a 
avut această consultare, din moment 
ce, și după ce ea a fost făcută, ar
bitrul de centru a rămas la prima 
sa decizie, rezultată din faptul cum 
apreciase el — din imediata apro
piere, faza respectivă ? Zău, dacă-i 
mai înțelegem, uneori, pe arbitri I

Jack BERARIU

PĂRINȚI!
Vă recomandi^m ca, pe timpul vacanței de vară să asigurați copiilor 

dv. continuitatea lecturii publicațiilor lor.
Potrivit cu vîrsta și preferința lor contractați abonamentele pentru 

perioada 1 iulie — 30 septembrie, la’ următoarele publicații.

Denumirea publicației costul abonamentului pe 3 luni
SCÎNTEIA TINERETULUI 24 lei
TÎNAHUL LENINIST 9 lei
ȘTIINȚA ȘI TEHNICA 9 lei
TEHNIUM — 73 6 lei
IFJUMUNKAS 3.90 lei
EDUCAȚIA PIONIEREASCA 9 lei
GAZETA MATEMATICA — Seria B — 6 lei
matematikai lapok 6 lei
REVISTA DE FIZICA ȘI CHIMIE 4.50 lei
COLECȚIA „POVESTIRI ȘTIINȚIFICO-FANTASTlCE" 6 iei
CUTEZĂTORII 13 lei
RACHETA CUTEZĂTORILOR 4.50 lei
jobarAt 13 lei
luminița 4.50 lei
NAPSUGAR 6 lei
ARICI-POGONICI 4.50 lei

Abonamentele se fac la oficiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzorii de
’•esă din școli.

Publicațiile se expediază la adresa indicată de abonat. (6749)

DIN ECHIPA NAȚIONALĂ, ÎN CEA 
DE TINERET-REZERVE A CLUBULUI
Născut, crescut pe malurile Mureșului, 

Hajnal a cunoscut aci și împlinirea ta
lentului său de fotbalist. După ce a 
pus umărul la revenirea echipei sale în 
„A”, după ce a făcut parte în repetate 
rînduri din echipa națională de juniori, 
după ce — la finele campionatului tre
cut — conducea detașat în clasamentul 
extremelor stingă din „echipa campio
natului" alcătuită de revista ^Fotbal", 
iată-1 pe Hajnal selecționat în prima 
reprezentativă a țării. Ne amintim și 
ăCUm nu numai de acea plăcută noctur
nă de pe „23 August", meciul România 
— Italia (3—3). cu prilejul căruia Hajnal 
a îmbrăcat tricoul tricolor, dar și bucu
ria jucătorului din Tg. Mureș de a de
buta sub culbrile naționale’, bucurie 
transferată pe teren prin jocul său bun, 
prin marcarea unui gol. Au urmat alte 
selecții, turnee peste hotare cu lotul 
reprezentativ.

Alături de el, un alt jucător de la 
Tg'. Mureș se remarcase datorită talen
tului și bunei, sale pregătiri : Boloni. 
Amîndoi au fost folosiți în turneul 
franco-spaniol de la începutul anului, 
dar nici unul nu a fost prezent în a- 
ceastă primăvară în echipa națională. 
Si erau supărați : „Antrenorul Valentin

Stănescu ne-a uitat și nu înțelegem de 
ce", ne spunea Hajnal mai de mult.

Miercuri 20 iunie, ultima etapă a cam
pionatului. A.S.A. joacă la Tg. Mureș 
cu Petrolul. Dar surpriză : Hajnal a 
apărut pe teren nu în meciul de la ora 
17.30 ci în cel de la 15.30, jocul de ti
neret-rezerve! A marcat și un gol.-Dar 
a fost departe de acel Hajnal pe care 
îl cunoșteam, de cel ce marcase pe „23 
August" în poarta lui Zoff.

în schimb, iîn meciul vedetă a fost 
prezent Boloni. Pe locul său de mijlo
caș stingă. De-a lungul celor 90 de mi
nute nu s-a remarcat însă decît prin 
nereușite și joc foarte nervos. Departe 
de excelentul Boloni care, cu un an în 
urmă, îi eclipsase pe cei mai buni.

Hajnal — Boloni, iată un tandem care 
s-a remarcat puternic anul trecut, tot 
atît de repede trecut în anonimat. De 
ce ? Amîndoi au crezut că simpla lor 
prezență în lotul reprezentativ este sufi
cientă spre a deveni senatori de drept 
la clubul lor, că nu măi au nimic de 
învățat, că puteau să lipsească de la 
antrenamente.

Se vor împăca, însă, amîndoi cu si
tuația- >’\cători la tineret-rezerve ?

Mircea TUDORAN

CURSURI DE ARBITRI
în această perioadă colegiile ju

dețene de arbitri inițiază cursuri 
de pregătire a unor noi eșaloane 
de „cavaleri ai fluierului". Printre 
ele se numără și cel din Petroșani, 
localitate în care astăzi are , loc 
examenul teoretic al unei noi pro
moții de arbitri. După ce au absol
vit examenul practic, cei 22 de 
cursanți vor trebui să demonstreze 
cunoștințele lor teoretice. Așa cum 
ne-a spus președintele colegiului 
de arbitri al municipiului Petro
șani, Ștefan Mariș, cursurile s-au 
bucurat de o bună organizare și de 
mult interes din partea viitorilor 
arbitri.

CLASAMENTUL
ECHIPELOR DE

CAMPIONATULUI
TINERET-REZERVE

i. PETROLUL 30 15 8 7 53—28 38
2. Dinamo 30 15 7 8 49—31 37
3. Steaua 30 15 5 10 60—35 35
4. „U“ Cluj 30 16 3 11 50—34 35
5. C.S.M. Reșița 30 12 7 11 44—46 31
6. „U“ Craiova 29 14 2 13 47—43 30
7. Steagul roșu 30 13 4 13 34—31 30
8. F. C. C-ța 30 13 4 13 44—42 30
9. U.T.A. 29 12 5 12 26—26 29

10. F. C. Argeș 30 11 7 12 33—36 29
11. Sp. stud. 30 11 <7 12 39—49 29
12. A.S.A. Tg. M. 30 11 6 13 39—53 23
13. S. C. Bacău 30 12 2 16 43—60 26
14. Rapid 30 9 5 16 31—45 23
15. Jiul 30 10 3 17 29—48 23
16. C.F.R. Cluj 30 9 5 16 32—52 23

„CUPA ZIARELOR-
;,Cupa ziarelor" a ajuns în fața etapei 

a treia, care programează luni urmă
toarele jocuri : pe stadionul Ciulești, 
de la ora 16.30: Combinata Flacăra, Ro
mânia liberă — Agerpres ; de la ora 
17.45: Sportul — Scînteia tineretului; pe. 
stadionul Progresul, de la ora 17.30: 
Neuer Weg — Munca.

Miine, la Galați și Sighișoara

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI DE JUNIORI:
DINAMO-METALUL $1 VAGONUL —U.T.A

Joi, 21 iunie, s-au disputat, la Galați 
și Sighișoara, ultimele partide din ca
drul grupelor turneului final al cam
pionatului republican al juniorilor și 
școlarilor. Au fost șl cîteva meciuri- 
derby, de bun nivel tehnic (Rapid Bucu
rești — Dinamo București. Metalul 
București — f.C. Argeș. U.T.A. — Școa
la sportivă Sinaia) care au decis, în 
ultima clipă, echipele calificate în semi
finalele întrecerii, cele patru formații 
rămase în lupta pentru titlul de cam
pioană a țării.

Dar, iată cum arată clasamentele celor 
patru grupe în urma 
lor meciuri ;

GRUPA A IV-A :

1. U.T.A.
2. Corvinul Huned.
3. Școala sportivă Sinaia
4. Lemnarul Tg. M.

3 2 1 0 4— 0 5
3 2 0 1 7— 1 4
3 1113—13
3 0 0 3 0—12 0

P 
P 
P 
P

GRUPA I •

1. DINAMO BUC.
2. Rapid București
3. Liceul de fotbal
4. Viitorul Vaslui

Bc.

S-a calificat pentru 
mo București.

GRUPA A II-A :

1. METALUL BUC.
2. F.C. Constanța
3. F.C. Argeș
4. Liceul nr. 1 Caracal

S-a calificat pentru 
București.

GRUPA A IU-A :

1. VAGONUL arad
2. ,,U“ Cluj
3. A.S.A. Tg. M.
4. ,.U’' Craiova II

disputării ultime-

3210 5- o 5 p 
3 1 2 0 10— 0 4 p 
3111 5— 1 3 p 
3 0 0 3 0—19 0 p

semifinală Dina-

semifinală Metalul

3
3
3
3

2
2
1
1

0 1 
0 1
0 2
0 2

7— 3 4 p
7— 3 4 p
4— 5 2 p
3—10 2 p

Conform regulamentului, la 
de puncte și golaveraj, se ia în 
rație victoria directă între cele ____
echipe. Vagonul, învingînd cu 2—i pe 
„U" Cluj, s-a calificat pentru semifinala.

egalitate 
conside- 

două

S-a calificat pentru semifinală U.T.A.
Penultimul act al campionatului, par

tidele semifinale (Dinamo București — 
Metalul București și U.T.A. — Vagonul 
Arad) se dispută mîine dimineață pe 
cele mai bune terenuri din Galați și, 
respectiv Sighișoara.

Campionatul școlilor profesionale

GĂLĂȚENII,

ÎNVINGĂTORI LA SCOR

Ieri, pe terenurile anexă 
plexul sportiv ,,23 August", 
primele meciuri din cadruL _____
nai al campionatului școlilor p. L 
naie. S-au înregistrat următoarele rezul
tate : Școala profesionala energetică 
Brașov-Grupul școlar de construcții 
Craiova 1—1 (1—1) ; Școala profesională •4....UU. .... Gru_

(3-0) ; 
electrice 

chimie 
(o—i) ;

din com- 
au avut loc 
turneului fi- 

profesio-

de industrie alimentară Galați 
pul școlar comercial Cluj 6—0 
Școala profesională de mașini 
București — Grupul școlar de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 1—2 , ,
Școala profesională M.I.U. Mediaș —
Grupul școlar de industria lemnului 
Arad 3—1 (2—0) ; Grupul școlar de con
strucții Pitești — Grupul ’școlar de căi 
ferate Craiova 2—0 (2—0).

NI NEGLIJAȚI DORINȚA 
DE A FACE SPORT A COPIILOR!

Am văzut, nu de mult, la Cluj, un 
meci de fotbal școlar. Era a treia par
tidă a sezonului, pe care o disputau 
formațiile școlilor generale din cadrul 
Liceelor nr. 12 și nr. 44. Meci oficial 
deci, cu arbitru, cu foaie de arbitraj, 
cu rezultat bifat, desigur,- în registrele 
cu realizări sportive ale Inspectoratu
lui școlar. Dintr-o simplă privire se 
puteau descoperi pete mari pe tabloul 
(l-am fi vrut zugrăvit cit mai frumos) 
acestei dispute juvenile. Le enumerăm, 
nu pentru a demasca eșecul unui meci 
oarecare dintr-o duminică oarecare, ci 
pentru a suna alarma într-un teritoriu, 
se pare, nu îndeajuns de bine defrișat.

Deci terenul nu era marcat ; arbitrul 
„oficia" în pantofi de stradă și total 
incompetent (pe suprafața de joc un 
puști făcea, de zor, volte mari cu bi
cicleta, pe teren, domnea, de fapt, arbi- 
trariul, sfîrșitul meciului a fost fluierat 
cu 5 minut® mal aut» motive

ția : „Și așa scorul era prea mare !“, 
etc.); Liceul nr. 12 s-a prezentat cu nu
mai șapte jucători (scorul, 0—9, este o 
consecință a decalajului numeric) și 
aceștia echipați pestriț, necorespunză
tor ; pe margine nu se afla nici un pro
fesor de educație fizică, nici un cadru 
didactic autorizat, „echipele" fiind date 
în seama unui fel de monitor din cla
sele mai mari ; publicul era răzleț, oca
zional, se putea număra pe degete, ceea 
ce denotă calitatea propagandei făcută 
în școli în jurul acestor partidei

Secvența aceasta de sport școlar abăta 
ca o formalitate expediată sub bare
mul minimei exigențe. Dorința acelor 
copii, dintre care nici unul nu depășea 
vîrsta de 15 ani, de a face sport a fost 
întîmpinată cu multă neglijență. Există- 
un spațiu imens pentru mai bine î

Ion CUPcN



AZI, LA OLOMOUC

CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
Așa după cum am 

mai anunțat, astăzi se 
desfășoară la Olomouc, 
în Cehoslovacia, întîl- 
nirea internațională a- 
micală de gimnasti
că dintre reprezen
tantele feminine ale 
țării gazdă și României. 
Este o confruntare tra
dițională, în ultimul 
timp gimnastele ro
mânce și cehoslovace 
întîlnindu-se aproape 
anual în meciuri bila
terale. La solicitarea 
gazdelor, cele două e- 
■chipe vor evolua numai 
cu exerciții liber alese.

Dună victoriile repur
tate în întîlnirile cu e- 
Chipele Ungariei și Uni
unii Sovietice, repre
zentativa țării noastre 
susține astăzi un meci 
dificil în deplasare,. în 
compania unei formații 
clasată pe locul 5 la 
J.O. de la Munchen și 
aureolată de o recen
tă victoria obținută la 
Budapesta, în fața Un
gariei (medalia de 
bronz la J.O.). Gimnas
tele românce s-au pre
gătit asiduu pentru par
tida de la Olomouc, 
dorind să-și înscrie în 
palmares un rezultat 
bun, cit mai apropiat 
de valoarea intrinsecă 
a sportivelor selecționa
te în echipa reprezen
tativă. Am dori ca E- 
lena Ceampelea, Anca 
Grigoraș, Alina Goreac,
Rodica Sabău, Vanda Ispravnicu, Ga
briela Trușcă sau Iuliana Simonfi 
să se prezinte la nivelul ps care 
l-au etalat în precedentele lor evo
luții, să nu rateze exercițiile pe 
care le-au pregătit cu îndelungată 
trudă.

Anca Grigoraș, campioana absolută a tării, 
evoluind la paralele

în echipa Cehoslovaciei figurează 
Zdena Dorneakova, Jana Knopova, 
Renetata Stodulkova, Milena Laso- 
va, Ladislava Bartunkova ca pre
zențe .sigure, cea de a șasea urmînd 
a fi, probabil, Sonja Brazdova, 

deși aceasta a evoluat cu greșeli 
în concursul de selecție.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL SELECȚIONATEI EUROPEI LA FOTBAL
ZURICH, 22 (Agerpres). — Fede

rația internațională de fotbal 
(FI FA) a dat publicității lotul celor 
16 jucători clin care se va alcătui 
echipa Europei pentru meciul cu 
selecționata Americii de Sud. După 
cum se știe, acest meci se va dispu
ta la 31 octombrie la Barcelona, cu 
ocazia festivităților prilejuite de 
Ziua mondială a fotbalului. Iată 
numele celor 16 jucători: Viktor

(Cehoslovacia), Jennings (Irlanda 
de Nord). Stefanovici (Iugoslavia), 
Facchetti (Italia), Moore (Anglia), 
Kroi (Olanda), Netzer (R.F. Ger
mania), Keita (Franța), Eusebio 
(Portugalia), Cruyff (Olanda), Lu- 
banski (Polonia), Riva (Italia), Pir- 
ri (Spania), Gallego (Spania), Bec
kenbauer (R.F. Germania) și Eds- 
troem (Suedia).

IN „CUPA VOINȚA'4, '

LA CICLISM i

NOUA TRAGERE LA SORȚI PENTRU WIMBLEDON!
FINALĂ NÂSTASE - TAYLOR LA „QUEENS CLUB"

LONDRA, 22 (prin telex). — Vi
neri dimineața, după noi tratative 
infructuoase de a soluționa impasul

In semifinalele turneului de 
la Queens Club — Londra, s-au 
înregistrat rezultatele : Die
Năstase (România) — Alek
sandr Mctreveli (U.R.S.S.) 6—8, 
9- -7, 7—5 . Koger Taylor (An
glia) — Owen Davidson (Aus
tralia) 7—5, 6—3. La feminin : 
Olga Morozova (U.R.S.S.) — 
— Valerie Ziegenfuss (S.U.A). 
6—2. 6—3 ; Evonne Goolagong 
(Australia) — Julie Heldman 
(S.U.A.) 6—2, 6—0.

în care se află turneul de tenis de 
la Wimbledon, comisia de organizare

a campionatelor britanice a procedat 
la stabilirea unor noi capi de serii. 
In rîndul- acestora nu mai figurează 
o serie de tenismeni profesioniști, 
care și-au anunțat în mod oficial 
retragerea. Iată primii favoriți, la 
simplu .masculin : 1. Năstase, 2. Ko- 
des, 3. Taylor, 4. Metreveli, 5. Con
nors, 6. Borg, 7, Davidson, 8. Fas
sbender. La dublu masculin : 1. Năs
tase—Connors. 2. Cooper—Fraser. 3. 
Taylor—Maud, 4. Metreveli—Lihaciov.

In primul tur, Ilie Năstase întîl- 
nește pe tenismanul vest-german 
Flans Plotz, iar la dublu, împreună 
cu americanul Jimmy Connors are 
ca primi adversari pe B. Iovanovici 
(Iugoslavia) și L. Tavares (Brazilia). 
Alte partide ale jucătorilor români 
sînt: I. Santel—R. Chavez (Mexic) ;

Iudit Gohn—Renata Tomanova (Ceho
slovacia) ; Mariana Simionescu—Va
lerie Berner (Canada) ; Virginia Ru
siei—Kery Harris (Australia). între
cerile încep luni.

VICTORII 
ROMÂNEȘTI

LA „DINAMOVIADA 
DE BOX

în cea de a treia etapă a „Trofeului iugoslavia14 
la handbal feminin

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA B 1111
în cea de a treia etapă a „Trofeu

lui Iugoslavia", competiție rezer
vată reprezentativelor feminine e- 
chipa României, continuînd să evo
lueze sub posibilitățile obișnuite, 
n-a reușit să depășească nici forma
ția secundă a țării gazdă, partida 
încheindu-se cu un rezultat egal, 
11—11, după ce la pauză handba
listele noastre au condus cu 6—5. 
Golurile echipei române au fost 
înscrise de Arghir (3), Furcoi (2), 
Mikloș (2), Hrivnak, lordache, Vieru 
și Ibadula.

în țelelalte partide Iugoslavia A 
a învins Ungaria cu 20—12 (12—6), 
iar R. D. Germană a depășit Nor
vegia cu scorul de 14—9 (6—5).

FRAGA, 23 (Agerpres). — în ora
șul cehoslovac Ustina Lebe, se 
desfășoară „Dinamoviada" de box, 
La categoria pană, boxerul român 
Marin Peia a obținut o frumoasă 
victorie la puncte în meciul cu so
vieticul Melnikov. Semigreul român 
V. Peter a dispus la puncte de 
cehoslovacul Golubeka, iar Calistrat 
Cuțov (ușoară) a cîștigat partida cu 
Russa (Cehoslovacia). La „muscă", 
Oslizlo a obținut verdictul la punc
te în fața lui Teodor Dinu.

La C. E. de haltere de la Madrid

ÎN „HTERZONALUL" DE ȘAH 

CONDUCE VIKTOR KORCINOI
LENINGRAD, 22 (Agerpres). — în 

turneul interzonal de șah de la Le
ningrad. după runda a 13-a se men
ține lider marele maestru sovietic 
Viktor Korcinoi, cu 10 p. urmat de 
Karpov (U.R.S.S.) — 9 p și o partidă 
întreruptă, Byrne (S.U.A.) — p (1), 
Smejkal (Cehoslovacia) — 8 p (1), 
Larsen (Danemarca) — 8 p. Hiibner 
(R.F.G.) 71/, p (1). în runda a 13-a, 
Viktor Korcinoi a cîștigat Ia Radu
lov, Taimanov l-a învins pe Ruka- 
vina. Estevas pe Cuellar, în timp ce 
marele maestru danez Larsen a su
ferit a doua înfrîngere. cedînd par
tida ou argentinianul Quinteros.

NICOLAE ANDROMACHE SI VASILE TEODOR 
ÎNVINGĂTORI IN CEA DE A DOUA ZI

Ilnârul VIOREL riUIlINEANU conduce în clasamentul general
BACAU, 22 (prin telefon). — O 

mare surpriză s-a înregistrat în 
etapa a II-a a „Cupei Voința": 
proba individual contracronometru, 
pe distanța de 30 km, a dat cîștig 
de cauză alergătorului de la Me
talul Plopeni, Nicolae Andronache. 
Peter Thaler (Diisseldorf). campion 
mondial la ciclocros, al doilea cla
sat la Bacău în proba de contra
timp, a obținut un rezultat cu 28 
de secunde mai slab decît Andro
nache*, ceea ce în ciclism — și mai 
ales la o alergare de acest gen — 
reprezintă mult. De altfel, după 
succesul său, Andronache s-a ridi
cat în clasamentul general al com
petiției de la locul 21 (în prima 
etapă) pe poziția a 5-a la capătul 
celei de a doua. în această dificilă 
cursă s-au mai produs și alte sur
prize, s-au situat în frunte cicliști 
din partea cărora nu ne-am fi aș
teptat la o asemenea comportare 
bună. Este vorba, în primul rînd. 
de tînărul Viorel Murineanu (Di
namo), unul din cei 14 temerari ai 
„evadării" din prima etapă, care 
vineri dimineață a realizat cel de 
al treilea timp al cursei, fapt ce 
l-a ridicat pe primul loc în clasa
mentul general după două etape. 
Și tot bine s-a mai comportat vete
ranul Mircea Rîndașu (Metalul Plo
peni), clasat pe un merituos loc 
patru la contratimp, și Eugen Dul
gheru (Voința Ploiești — 19 ani, 
elev).

Liderul primei etape, polonezul 
Ianusz Sekscinski s-a clasat la con
tratimp pe locul 19 (46:08), fapt ca
re a determinat coborîrea sa în cla
samentul general pe treapta a pa
tra.

S. Suditu (Olimpia) 45:30, 10. C. Tă
nase (Metalul Plopeni) 45:32.

în clasamentul general după 
două etape: 1. Murineanu4h 14:41, 
2. Dulgheru 4 h 14:50, 3. Ferfelea 
4h 14:57, 4. Sekscinski (Start Po
lonia) 4 h 15:17, 5. Andronache 
4 h 15:22.

*
Și acum etapa a III-a : Bacău — 

Adjud — Or. Gh. Gheorghiu-Dej — 
Bacău (147 km). Din start evadează 
Nicolae David. Foc de paie. După 
10 km este încorporat în pluton. 
Mai încearcă Gera, Stelian Popescu,

lumea pare mulțumită. Dar iată, 
dealul Măgura, lung, care parcă 
nu se mai termină, „sparge” în sfîr- 
șit, plutonul — Gonțea, Pascale și 
Tănase trec în ordine prin vîrful 
Măgurei. La coborîre, se „merge" 
vijelios, cu 80 km pe oră. Și to
tuși, un pluton de 40 alergători își 
dispută sprintul final în Bacău.

De data aceasta, atent și pe fază, 
Vasile Teodor (Dinamo) reușește 
să-și adjudece victoria cu timpul 
de 3h 58:00, urmat de Thaler, Rot- 
terfeld și Manne (Diisseldorf), Cio
can (Voința Buc.). Gonțea (Olimpia), 
Hofmann și Stodal (Stuttgart), 
Gyorfi (Mureșul Tg. Mureș) și alții 
— toți în același timp cu învingă
torul. Murineanu și Dulgheru so-

Plutonul rulează pe una din 
P. Neamț.

arterele principale ale orașului
Foto 1 V. BOGDANEȚ

DISPUTE ECHILIBRATE-
PERFORMANȚĂ DE VALOARE

Actuala ediție a campionatelor 
europene de haltere (a 32-a) des
fășurată timp de 8 zjle la Madrid, 
a reprezentat un adevărat examen 
de maturitate pentru halterofilii 
care vor fi prezenți și Ia C.M. din 
Cuba, programate în septembrie.

Competiția a stîrnit un interes 
deosebit și în capitala Spaniei, unde 
sportul cu haltere este mai puțin 
cunoscut, deoarece pentru prima 
oară într-o mare întrecere, lupta 
se dădea (conform noului regula
ment) numai la două stiluri : smuls 
și aruncat.

Reamintim că la aceste întreceri, 
România a fost reprezentată de pa
tru sportivi. Ion Hortopan la cate
goria muscă s-a clasat pe locul 4 
cu 207,5 kg, dar are satisfacția cu
ceririi unei medalii de bronz la 
„smuls" (90 kg). La aceeași cate
gorie. Zero Fiat, pe poziția a 6-a, 
a avut o comportare slabă, ca și 
V. Rusu Ia cat. cocoș (locul 8) cu 
232,5 kg. La „pană", juniorul Va
sile Daniel a ocupat locul 7 din 
14 concurenți, o performanță meri
torie, dacă avem în vedere și fap
tul că a egalat recordul european 
de juniori la „aruncat" cu 142,5 kg.

Au primit răspuns, în întrecerile 
de la Madrid, multiplele întrebări 
pe care și le-au pus specialiștii, 
printre care : Cine vor fi acei spor
tivi cărora le va conveni mai mult 
eliminarea „împinsului" ? Vor con
firma halterofilii bulgari valoarea 
arătată la J.O. ? Va reuși Alekseev 
să ajungă în posesia recordului 
mondial „răpit" de Reding ?

Și iată aceste răspunsuri. P.regă- 
tindu-se temeinic pentru stilurile 
smuls și aruncat, sportivii sovietici 
și bulgari au corectat nu mai pu
țin de 11 recorduri mondiale ! în 
schimb, halterofilii polonezi, care cu 
ani în urmă se numărau printre 
protagoniștii întrecerilor mondiale, 
nu s-au acomodat cu noul regula
ment. multumindu-se doar cu un 
loc. trei (Kaczmarek, la cat. ușoa
ră), iar campionul olimpic Smalc- 
zerz (cat. muscă) a ieșit. din con
curs, ratînd co: secutiv de trei ori 
la „smuls" ! Nici campionul de la

J.O., Imre Foldi (Ungaria) n-a mai 
putut reedita succesul, datorită slă
biciunilor arătate la „arun
cat", fiind mulțumit acum cu 
locul 4 la categoria cocoș. Iată, așa
dar, că noul regulament a schim
bat în oarecare măsură ierarhia 
valorilor in defavoarea sportivilor 
polonezi și maghiari.

Lupta pentru primul loc în cla
samentul pe națiuni a fost pasio
nantă. Cu o zi înainte de întrece
rile ultimei categorii („supergrea”) 
reprezentativa Bulgariei se afla în 
frunte cu un avans apreciabil de 
puncte (18 p) față de halterofilii 
din U.R.S.S. Cum însă, la „super
grea" bulgarii n-au avut nici un 
reprezentant, iar sovieticii au ocu
pat primele două locuri (prin Alek
seev și Batîșev), selecționata 
U.R.S.S. a cîștigat întrecerea pe na
țiuni. Este fără îndoială o victorie 
meritată, dacă avem în vedere fap
tul că reprezentanții Uniunii Sovie
tice au cucerit șase titluri de cam
pioni, în timp ce sportivii bulgari 
— două !

După eșecul suferit la Olimpiadă 
la mai multe categorii, spor
tivii sovietici și-au luat acum o 
binemeritată revanșă. Oricum, însă, 
sportul halterelor din Bulgaria și-a 
confirmat clasa mondială dovadă fi
ind nu numai cele două titluri, ci 
și cele 6 locuri secunde (!) Din 9 
participanți — tot atîția au urcat 
Pe podium. Iată o remarcabilă per
formanță a sportului bulgar.

Nu mult înaintea disputei la „su
pergrea” dintre Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.) și proaspătul recordman 
Serge Reding scriam că întrecerea 
este așteptată cu mare interes. Dar, 
menționam — în același timp — 
că de fiecare dată, Reding nu pu
tea face față tensiunii nervoase, 
proprie unei asemenea confruntări, 
și că, de fapt, din această cauză, 
„duelul" așteptat mereu nu a avut 
niciodată Ioc... Așa s-a întîmplat si 
acum ! Alekseev. într-o formă de 
zile mari. „împinge" 177,5 și „a- 
runcă" 240 kg — record mondial, 
depășind cu 5 kg recordul la total
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PARTIDE DE ȘAH IN REPORTAJ

„Marele maestru Svetozar Gligorici
— scrie cunoscuta șahistă iugoslavă 
Milunka Lazarevici în rubrica de 
recenzii a revistei N.I.N. din Zagreb
— este autorul unei cărți excepționale, 
avînd drept subiect „Meciul secolului" 
dintre corifeii șahului, Bobby Fischer 
și Boris Spasski, disputat anul trecut 
la Reykjavik. Gligoriri a asistat la 
meci ca trimis al Radioteleviziunii 
belgrâdene. Cartea sa este publicată 
intr-un tiraj record în patru versiuni: 
iugoslava, engleza, franceza și spanio
la. Mare specialist al jocului pe 64 
patrate albe și negre, Gligorici se do

Iată situația primelor locuri în 
clasamentul etapei de contratimp : 
1. N. Andronache (Metalul Plopeni) 
44:30, 2. P. Thaler (Diisseldorf)
44:58, 3. V. Murineanu (Dinamo)
45:01, 4. M. Rîndașu (Metalul Plo
peni) 45:04, 5—6. E. Dulgheru (Vo
ința Ploiești). V. Teodor (Dinamo) 
45:10, 7. M. Ferfele (Steaua) 45:17, 
8. Al. Sofronie (Dinamo) 45:29, 9.

dar fără succes. La km. 64 — o oră 
și 36 minute de la plecare — o 
barieră de cale ferată reține pluto
nul compact, fără absențe. Toată 
lumea răspunde la apel și la trece
rea prin Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Ne uităm la graficul de parcurs, 
întocmit în prealabil de arbitri, și 
observăm că cicliștii au ajuns- aici 
cu o întîrziere de aproape 15 mi
nute. Se rulează în grup compact. 
Nici o tentativă de evadare, toată

sind în pluton și-au păstrat locurile 
în clasamentul general (după trei 
etape) : 1. Murineanu 8 h 13:03, 2. 
Dulgheru 8 h 13:12, 3. Sekscenski 
8h 13:39.

Sîmbătă are loc etapa a IV-a pe 
ruta Bacău — Moinești — Tg. Oc
na — Slănic Moldova — Tg. Ocna 
— Or. Gh, Gheorghiu Dej — Bacău 
(177 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

vedește acum un investigator iscusit, 
știind să pătrundă în cele mai ascun
se cute ale mintii marilor „actori" ai 
meciului și ne dezvăluie cu un real 
talent atmosfera, tensiunea, lupta pen
tru supremație. Deși analizează pe 
larg majoritatea partidelor meciului, 
care l-a încoronat pe Fischer drept 
campion mondial, cartea nu este nu
mai un volum de strictă specialitate, 
ci un captivant reportaj, dezvăluind 
cititorilor lumea ciudată a jocului de 
șah, toate acestea fiind scrise pe în
țelesul cititorului mediu. De pe acum, 
autorul cărții culege aprecieri lauda
tive ce-i sînt adresate de către citi
torii săi din Anglia. Franța, Spania, 
U.R.S.S., chiar și de dincolo de Ocean.

ZIUA
MIȘCĂRII OLIMPICE

INTERNAȚIONALE
La 23 iunie' 1894, în Aula ma

re a Universității Sorbona din 
Paris, în prezența a peste 2 000 
de persoane, baronul Pierre de 
Coubertin, pe atunci un tînăr 
inimos și plin de entuziasm, a 
propus reluarea Jocurilor Olim
pice și înființarea Comitetului 
Internațional Olimpic, inițiative 
care au fost primite și salutate 
de întreaga asistență. Acest eve
niment a marcat începutul unei 
noi ere în organizarea și dezvol
tarea sportului de performanță 
mondial, Jocurile Olimpice sti- 
mulînd practicarea exercițiilor 
fizice sub forma diferitelor spor
turi, răspîndite astăzi pretutin
deni in lume.

înființarea mișcării olimpice, 
răspîndirea olimpismului, con
ceput și emanat de însuși Couber
tin, a reprezentat. în același 
timp, trecerea activității sportive 
pe o altă treaptă a motivației 
obiectivelor și mijloacelor edu
cației fizice. O nouă concepție 
despre sport lua naștere.

Cu timpul, Jocurile Olimpice 
s-au transformat dintr-o compe
tiție la care participau un nu
măr restrîns de țări într-o ade
vărată „instituție" sportivă mon
dială, accesibilă întregului tine
ret din cele mai îndepărtate col
țuri ale lumii. Dacă la prima 
ediție a Jocurilor Olimpice din

1896 au participat 285 sportivi 
din 13 țări, anul trecut, la Miin- 
chen, la cea de a XX-a ediție, 
titlurile olimpice au fost asalta
te de peste 7 000 de sportivi din 
peste 120 de țări.

Important, însă, este nt^ numai 
faptul că Jocurile Olimpice au 
adus o uriașă contribuție la jăs- 
pîndirea sportului, dar și că o- 
limpismul în sine are un carac
ter profund umanist, prin pune
rea sportului în slujba ideii de 
egalitate, de respect reciproc, de 
prietenie între tineretul din toa
te țările lumii, indiferent de ra
să, concepții politice sau religi
oase. Luptînd alături în arenele 
olimpice, înfruntîndu-se pașnic, 
sportivii din întreaga lume, ani
mați de idealurile olimpice, se 
situează în același timp pe fă
gașul năzuințelor omenirii pen
tru realizarea unei păci durabi
le și de stabilire a unor relații 
umane de deplină înțelegere și 
mutuali tate.

Aceasta este mișcarea olimpi
că, înființată acum 79 de ani, 
îndrăgită astăzi de mii și zeci 
de mii de sportivi șl urmărită 
de milioane și sute de milioane 
de spectatori și telespectatori.

prof. ANGHEL VRABIE 
secretar general al Comitetului 

Olimpic Român

Pavel Pervușin (U.R.S.S.) — pe treapta cea mal înaltă a podiumului — 
realizatorul unei excepționale performanțe la categoria grea: 400 kg.' 
Este primul halterofil din lume, la categoria piuă la 110 kg, care atinge 
limita celor 400 kg la cele două stiluri. Pe locul al doilea — H. Losch 

(R.D.G.) și pe al treilea — D. Westphal (R.F.G.)

deținut de Reding. Timorat de for
ma adversarului său, sportivul bel
gian nu rezistă acestei încordări. 
După ce „smulge" 170 kg. ratează 
de trei ori consecutiv la 220 kg la 
„aruncat" și iese din concurs !

Astfel, Vasili Alekseev totalizează 
417,5 kg (v.r. 412,5 kg. Serge Re
ding) redevenind recordmanul abso
lut al lumii. Va mai putea oferi 
Reding o surpriză la mondialele 
din Cuba ? Este greu de presupus 
ca bibliotecarul din Bruxelles să-l 
poată învinge pe actualul record
man, Cel mult — așa cum ne-a 
obișnuit — să-1 amenințe înainte 
de campionat cu o altă performan
tă de „șoe“...

Ion OCHSENFELD

Telefoto : A.P. — AGERPRES

între 25-29 iunie, la Madrid,

AL IlI-lea
CONGRES MONDIAL

DE PSIHOLOGIE 
SPORTIVĂ

între 25—29 iunie se va desfă
șura la Madrid al IlI-lea Congres 
mondial de psihologie sportivă. Din 
partea specialiștilor români vor 
prezenta lucrări prof. dr. Mihai 
Epuran și psihologul Gh. Iliuță.

/

FINALA CUPEI DAVIS „INDOOR" ?
„Pentru prima oară în istoria Cupei 

Davis, finala ar putea să se joace 
„indoor", în cazul că echipa Statelor 
Unite se califică pentru ultima fază 
a competiției!" — anunță în unul din 
ultimele sale numere cotidianul de 
sport „L’Equipe" din Paris. Nu de 
mult. Waiter Elcock, președintele fe
derației americane de tenis (USLTA), 
prezent la ' campionatele Internaționa
le ale Franței, la Roland Garros, a 
declarat că în ipoteza calificării echi
pei S.U.A. în finala Cupei Dâvis, a- 
ceasta va avea loc în>tr-un oraș din 
Statele Unite, probabil la Boston, pe 
teren acoperit. „în luna decembrie — 
a declarat el — meciurile de fotbal 
(n.r. american) ocupă programele tu
turor canalelor de televiziune în 
cursul după-amiezii. Din această cau
ză, vom organiza finala în nocturnă, 
în sală, pe un teren, bineînțeles, din 
material sintetic".

Totuși, realizarea proiectelor fede
rației americane de tenis este departe 
de a ieși din stadiul de proiect. Se

pare că W. Elcock este foarte sigur 
de faptul că în cazul calificării echi
pei S.U.A., dreptul de organizare va 
fi acordat americanilor. Regulamentul 
foarte complicat al acestei competiții
— din nou modificat pentru stadiul 
semifinalelor interzone și al finalei
— dă naștere la multe interpretări, 
fiecare conducător — după cum pre
cizează „L’Equipe" — luîndu-și drep
tul de a susține ceea ce-i convine mai 
mult 1 „De altfel, continuă cotidianul 
francez, nimeni nu mai înțelege ni
mic... Este semnificativ numai faptul 
că. în caz de calificare în aceeași fț- 
nală, echipa Australiei speră să fie ea 
gazda ultimului act al competiției !".

în fine, deocamdată nici Australia 
si nici S.U.A. nu au atins acest sta
diu, iar presupunerile sînt numai cu 
titlu gratuit...

REZULTATE EXCELENTE
U „MEMORIALUL KUS0C1NSKI"

VARȘOVIA, 22 (Agerpres). — La 
Varșovia au continuat întrecerile tra
diționalului concurs internațional 
atletic „Memorialul Janusz Kusocin- 
ski". Proba feminină _de_ 100 m plat 
a revenit cubanezei Silvia Chivas în 
11.2, urmată de poloneza Szewinska- 
Kirszenstein. întregistrată cu același 
timp. Cursa de 100 m g a fost cîști- 
gată de Grazyna Rahsztyn (Polonia) 
în 12.8 (cea mai bună performanță 
mondială a anului). Polonezul Dzialek 
s-a clasat pe primul loc la lungime 
cu 8,03 m. Zenon Nowosz (Polonia) 
a cîștigat 100 m în 10,1. iar ameri
canul Dwight Stones a realizat 2,24 
m la săritura în înălțime. Alte re
zultate : masculin : 400 m — Podobas 
(Polonia) 46,0, suliță : Nemeth (Un
garia) — 83,18 m. 400 m g. Bolding 
(S U A.) — 49,3 ; feminin : 400 m : 
Monika Zehrt (R.D.G.) — 52.5. 800 
m : Elisabeta Skowronska (Polonia) 
— 2:02,4.

TELEX 9 TELEX • TELEX
în sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Eastbourne, 
Ony Parun (Noua Zeelandâ) l-a între
cut cu 9—8, 9—7, pe Andres Gimeno 
(Spania), Stone (Australia) a dispus 
cu 5—7, 6—1, 8—6 de Fletcher (Austra
lia), iar Dominguez (Franța) l-a eliminat 
cu 4—6, 9—8, 6—4 pe englezul Stilwell. 
Cel de-al patrulea semifinalist este Cox 
(Anglia), învingător cu 6—3, 6—0 în 
partida cu Gerken (S.U.A.).

După 8 runde, în turneul de șah de Ia 
Hilversum pe primul loc se află sovie
ticul Gheller, cu 6 p, urmat de maghia
rul Szabo — 5V2 p, iugoslavul Lubojevici 
si suedezul Andersson — 4 p.
3
Selecționata feminină de volei a Un
gariei și-a continuat turneul în Japonia 
jucînd la Kumamoto, în compania unei 
formații locale. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0.

Cea de-a 7-a etapă a Turului ciclist 
al Austriei, desfășurată între Illmau și

Linz, de-a lungul a 162 km, a fost cîș- 
tigată de austriacul Wolfgang steinmayr, 
cronometrat în 4 h 49:26. în clasamen
tul general individual continuă să con
ducă Steinmayr, urmat la 47 sec. de 
Neliubin (U.R.S.S.).

Cea de-a 25-a ediție a „Marelui premiu 
ciclist* de Ia Camaiore s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a rutierului co
lumbian Martin Rodrigues, cronometrat 
pe distanța de 220 km cu timpul de 
5 h 28:00. La 50 de secunde au sosit 
italianul Italo Zilioli și belgianul Roger 
Swaerts. Marele favorit al cursei, bel
gianul Eddy Merckx — cîștigătorul com
petiției în anul 1971 — s-a clasat pe 
locul 15, la două minute de învingător.

Desfășurat Ia Oslo, meciul de atletism 
dintre selecționatele masculine ale Nor
vegiei și Suediei s-a încheiat cu scorul 
de 110,5—101,5 p. în favoarea oaspeților. 
Ricky Bruch (Suedia) a cîștigat arun
carea discului cu 64,18 m și s-a clasat

SPORTUL ÎN LUMEA CAPITALULUI
• La Bogota, în preliminariile

C.M. de fotbal (grupa I — zona 
sud-americană), echipele Colum
biei și Ecuadorului au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0). Au
marcat Ortiz și Segrega (auto
gol), ambii din formația gazdă.
• La Copenhaga meciul amical 

de fotbal dintre reprezentativele 
Danemarcei și Norvegiei a reve
nit gazdelor cu scorul de 1—0 
(1-0).
• In „Cupa Alpilor“ la fotbal: 

Strasbourg — Servette Geneva 
1—2 (0—1).
• La Hong Kong, într-un meci 

de fotbal demonstrativ : A.C. To
rino — Espanol Barcelona 1—1 
(0-0).

DU COMMUNISME

pe locul doi la aruncarea greutății cu 
20,28 m, în care compatriotul său Hans 
Hoeglund a cîștigat cu 20,60 m. Atletul 
norvegian Knut Kvelheim a terminat 
învingător în cursa de i 500 m. cu timpul 
de 3:40,1, iar suedezul K.jell isaksson a 
cîștigat la prăjina cu 5,25 m.

Revista lunară editată de C.C. al 
Partidului comunist francez, „CA- 
HIERS DU COMMUNISME", a publi
cat recent studiul lui Yvon Adam in
titulat „Sportul, marfă sau mijloc de 
ridicare a omului

Plecînd de la principiul că activi
tățile fizice „răspund necesităților 
esențiale ale copilului, ale tînărului 
ca și ale adultului într-o societate 
modernă", autorul subliniază faptul 
că aceste activități trebuie să aibă un 
conținut educativ.și să fie la îndemî- 
na tuturor. Dar. după cum arată Y. 
Adam în studiul său. situația din 
Franța este departe de a fi satisfăcă
toare în acest domeniu deoarece 
„...milioane de copii (majoritatea) nu

fac nici un fel de educație fizică : în 
învățămîntul secundar se produce o 
reducere a programei care atinge doar 
două ore săptămînal în Ioc de 5 cite 
sînt prevăzute oficial în programă. 
Din lipsă de posturi bugetare, sute 
de studenți în educație fizică sînt 
constrinși la șomaj sau Ia condiția de 
personal auxiliar, după ce au studiat 
timp de patru ani. Școlile normale 
superioare de educație fizică sînt des
ființate...".

Citind statistici recente, articolul ne 
arată că „51,2% din ucenici și tinerii 
muncitori de Ia 14 la 18 ani si 52,6% 
din tinerii muncitori de la 18 la 22 
ani nu au practicat niciodată sportul 
sau nu-1 mai practică", că „la 30 de 
ani, 75% din francezi desfășoară, în 
linii mari, aceeași activitate fizică de 
parcă ar avea 70 de ani".

Referindu-se la trăsăturile caracte
ristice ale activității sportive din lu
mea, capitalului. Y. Adam scrie: „în 
țările capitaliste activitatea sportivă 
tinde să fie în același timp privilegiu.

marfă si activitate de diversiune so
cială. Privilegiu, fiindcă straturile 
fizice populare expolatate nu au ade
sea nici timp, nici disponibilitatea fi
ziologică pentru a face sport. De alt
fel, din motive de clasă, o serie de 
sporturi ca tenisul, căiăria, yachtingul, 
schiul, nu sînt Ia îndemîna maselor 
populare. Marfă, pentru că lumea a- 
facerilor a găsit aici o nouă sursă de 
profituri, prin exploatarea spectacolu
lui sportiv, prin utilizarea campionu
lui în scop publicitar, prin beneficiile 
realizate din investițiile făcute în 
echipament sportiv sau din vînzarea 
materialului de sport. De aici și ac
tualele eforturi de a pune profesio
nismul pe noi baze si de a-1 extinde 
în alte sporturi, ca baschetul, de 
exemplu. Diversiune, pentru că un 
sport orientat cu precădere spre o 
elită artificială, supus imperativelor 
pieții spectacolului, poate fi ușor de
naturat și folosit ca un mijloc do 
evadare cu tot șovinismul pe care il 
comportă".
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